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CUVÂNT ÎNAINTE 

Comuna Boroaia din judeţul Suceava s-a 
remarcat de-a lungul anilor drept un centru de 
dezvoltare al zonei și continuă să fie reprezentativă 
pentru sudul județului în care este amplasată.  

Nevoia de investiţii încă există şi în deplină 
cunoaştere a realităţii locale, administraţia comunală 
şi-a propus realizarea unei Strategii de Dezvoltare 
Locală a comunei Boroaia pentru perioada 2021-2027, 
bazată pe obiective strategice și coerente. 
Infrastructura, dezvoltarea economică, educaţia şi 
cultura, sănătatea, turismul, mediul înconjurător şi 
asistenţa socială rămân domenii de interes pentru 
întreaga comunitate.  

Strategia de Dezvoltare Locală pentru următorii 7 ani susține și urmărește întocmai 
dezideratul Uniunii Europene ce vizează reducerea decalajelor economice şi sociale existente 
între statele membre. Existența acestei Strategii de Dezvoltare Durabilă ne ajută la crearea unei 
viziuni asupra viitorului comunității în care trăim și ne oferă imaginea completă a modului în care 
ne dorim să evoluăm în următorii ani, valorificând toată energia și resursele locale, în vederea 
îmbunătățirii calității vieții. 

Comuna Boroaia s-a făcut remarcată în domenii diversificate și oferă oportunităţi pentru 
dezvoltarea de activităţi economice în industria prelucrătoare, construcţii, agricultură, comerţ, 
servicii şi turism. În acest sens, administrația locală urmărește investiția in viitor şi exploatarea 
avantajelor competitive de care dispune, astfel încât dezvoltarea să nu afecteze mediul, să nu 
producă dezechilibre sociale sau să afecteze arhitectura tradiţională a comunei. 

Trebuie să privim spre viitor, spre ceea ce vrem să construim împreună și să lăsăm 
generațiilor viitoare. O strategie de succes presupune o gândire creativă, o autoritate publică 
locală implicată și deschisă la schimbare, o evaluare corectă pentru a pune în balanță eficiența 
și eficacitatea acesteia în implementare. 

Mulţumesc consilierilor locali, funcţionarilor din administraţia publică locală, 
profesorilor, medicilor, investitorilor şi tuturor cetăţenilor care, prin participarea lor, au făcut 
posibilă realizarea acestui document şi îmi exprim încrederea că ideile cuprinse în Conceptul de 
Dezvoltare Durabilă vor contribui la dezvoltarea comunei noastre, care va asigura creşterea 
calităţii vieţii şi prosperitatea cetăţenilor săi. Și cum „omul sfințește locul”, nu ne oprim aici, 
trecem prin schimbări, ne transformăm, ne adaptăm necesităților actuale ale locuitorilor, pentru 
a avea un nivel ridicat de accesibilitate și servicii calitative. 
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Devenind lege, Strategia de Dezvoltare Locală reprezintă garanţia faptului că localitatea 
Boroaia va avea o dezvoltare armonioasă şi coerentă, pentru că „viitorul nu vine, nu aşteaptă, 
viitorul se construieşte”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Vasile BERARIU, 

Primarul comunei Boroaia, județul Suceava 
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CAPITOLUL 1 – CADRU CONCEPTUAL 

1.2. Delimitări conceptuale ale dezvoltării durabile și tendințe 
internaționale  

 

Din punct de vedere conceptual, dezvoltarea durabilă înseamnă satisfacerea necesităților 

generațiilor prezente, fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile 

necesități. Acesta este un obiectiv general al Uniunii Europene stipulat în Tratat și care guvernează 

toate politicile și activitățile Uniunii și implicit ale statelor membre, ca parte componentă.  

Dezvoltarea durabilă înglobează un set de principii interconectate: democrația, egalitatea 

dintre sexe, solidaritatea, respectul față de lege și față de drepturile fundamentale, inclusiv 

libertatea și egalitatea de șanse pentru toți, cu scopul comun de îmbunătățire a calității vieții și 

bunăstării. 

Documentul strategic de la nivel global care orientează acțiunile în domeniul dezvoltării 

durabile este Agenda 2030. 

Cei trei piloni care au stat la baza Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă sunt 

reprezentați de: echitatea socială (prin care națiunile în curs de dezvoltare trebuie să aibă 

posibilitatea de a-și satisface nevoile de bază în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, 

alimentația, asigurarea energiei, apei și canalizării), creșterea economică (reprezentată de 

îmbunătățirea calității vieții din țările aflate în curs de dezvoltare) și mediul (cu impact asupra 

modului de conservare și gestionare a resurselor diponibile și a modului de utilizare a 

tehnologiilor).  
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Obiectivele dezvoltării durabile își propun să asigure echilibrul între cele 3 dimensiuni: cea 

economică, cea socială și componenta de mediu, prin acțiuni concrete prevăzute pentru următorii 

ani. Totodată, armonizarea celor 3 dimensiuni caută să respecte și principiile demnității umane, 

stabilitatea regională și globală, o planetă sănătoasă, societăți reziliente și echitabile, precum și 

economii prospere. Cu alte cuvinte, obiectivele contribuie la sporirea convergenței între țările UE. 

Răspunsul UE la Agenda 2030 este de a integra cele 17 obiective ale dezvoltării durabile 

în politicile publice ale Uniunii, în scopul sprijinirii efortului global de construire a unui viitor 

durabil în colaborare cu partenerii săi. Cele 17 ODD sunt deja urmărite de multe dintre politicile 

Uniunii Europene, iar România, ca membră a acestei comunități, își propune prin această strategie 

abordarea integrată a obiectivelor din Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. 

În cadrul procedurii de implementare a obiectivelor de dezvoltare durabilă, Uniunea 

Europeană  şi-a stabilit 10 priorităţi privind provocările importante cu care se confruntă Europa: 

• Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții; 

• O piață unică digitală conectată; 

• O uniune energetică rezilientă, cu o politică anticipativă în domeniul schimbărilor 

climatice; 

• O piață internă mai profundă și mai echitabilă, cu o bază industrială și o uniune 

economică și monetară mai profundă și mai echitabilă; 

• Un spațiu al justiției și al drepturilor fundamentale bazat pe încredere reciprocă; 

• Către o nouă politică privind migrația; 

• O Uniune a schimbărilor democratice. 

• O politică comercială echilibrată și progresivă pentru valorificarea oportunităților 

oferite de globalizare; 

• Un actor mai puternic pe plan mondial; 

În plan național, România caută să preia și să armonizeze policile și principiile de la nivel 

european, în ceea ce privește dezvoltarea durabilă. Obiectivul după care ne fixăm scopurile și 

orientăm acțiunile este stabilit în cadrul Strategiei Naționale pentru Dezoltarea Durabilă a 

României Orizonturi 2013-2020-2030, respectiv: “Apropierea semnificativă a României de 

nivelul mediu al țărilor membre ale UE, din punct de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile”. 
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În conformitate cu documentele 

programatice care sintetizează și 

orientează direcțiile de acțiune, în 

România acțiunea este orientată către cele 

3 direcții majore, după cum urmează: 

• Pe plan economic, scopul este 

acela de a garanta o creștere 

economică pe termen lung. 

Drept strategie, transformarea 

economiei într-una durabilă și competitivă se va axa pe inovație, optimisim și reziliența 

cetățenilor.  

• Sub aspect social se propune crearea unei societăți coezive, care să beneficieze de 

îmbunătățirea sistemului de educație și sănătate, de reducerea inegalităților dintre 

bărbați și femei, precum și dintre mediul urban și rural. Sporirea capitalului social – 

crearea unui simț civic definit prin încredere între cetățeni - va conduce la dezvoltarea 

potențialului cetățenilor români pentru a se realiza prin forțe proprii, asigurând totodată 

și dezvoltarea durabilă a comunităților lor. 

• La nivel de conștientizare a importanței mediului, s-a remarcat faptul că atenția a 

crescut în ultimii ani atât în ceea ce privește mediul natural, cât și cel antropic. 

Realizarea unui mediu antropic durabil poate fi atins prin cultivarea unui sentiment de 
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apartenență și de comunitate, care 

să elimine simțul singurătății 

cetățeanului, factor de risc în 

realizarea potențialului personal și, 

în ultimă instanță, a funcționării 

comunitare. 

Proiectarea dezvoltării comunei Boroaia ține 

cont de schimbările intervenite în permanență 

în orizontul local și la scara ariilor regionale în 

care se încadrează, spațial și funcțional, la nivel 

național și european 

Strategia a fost elaborată în corelație cu 

documentele de bază care stabilesc liniile 

directoare ale dezvoltării social-economice 

sectoriale și regionale, decurgând din Strategia 

Europa 2030. Agenda 2030 pentru dezvoltare 

durabilă, adoptată de comunitatea 

internațională în septembrie 2015, reprezintă 

un proiect amplu care răspunde tendințelor și 

provocărilor globale. În centrul Agendei 2030 

se află cele 17 obiective de dezvoltare durabilă 

(ODD) și țintele aferente, care se desfășoară 

până în 2030.  

 

Totodată, Strategia de dezvoltare locală 

a comunei Boroaia își subsumează prioritățile 

propuse la nivelul Planului de Dezvoltare 

Regională Nord-Est 2021-2027, după cum 

urmează: 

1. Dezvoltarea unei economii 

competitive; 

2. Dezvoltarea capitalului uman; 

3. Protejarea mediului și optimizarea utilizării resurselor; 

4. Dezvoltarea unei infrastructuri moderne, inteligente, reziliente și durabile. 
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Strategia de dezvoltare a comunei Boroaia ține cont de toate documentele programatice 

prezentate anterior, cât și de alte documente fundamentate științific privind dezvoltarea social-

economică, organizarea și amenajarea teritoriului, cu abordări inovatoare inclusiv asupra 

dezvoltării urbane din țara noastră. 

În demersul de analiză au fost consultate astfel: 

• Master planuri, strategii și studii de nivel internațional: Regional Development and 

Cohesion Policy 2021-2027; Regulamentul privind prevederile comune (CPR) 2021-

2027; Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și 

Fondul de coeziune (FC) 2021-2027; Regulamentul privind cooperarea teritorială 

2021-2027; Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră 2021-

2027; Regulamentul privind „Fondul social european plus” (FSE+) 2021-2027; Cadrul 

legal privind Strategia UE pentru 2021-2027-O nouă politică de coeziune;  Strategia 

Europeana de Tineret 2019-2027; Programul Europa Digitală 2021-2027; „Agenda 

2030” a ONU pentru Dezvoltare Durabilă; 

• Master planuri, strategii și studii de nivel național: Strategia Naţională de 

Specializare Inteligentă 2021-2027; Strategia națională de dezvoltare durabilă a 

României. Orizonturi 2013-2020-2030; Strategia națională în domeniul politicii de 

tineret 2021-2027; Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2021-2027 

(SNCDI); Planul Național Strategic PAC post 2020; Strategia Naţională pentru 

Transport Durabil (SNTD) 2007-2030; Strategia Naţională de Management al 

Deşeurilor; Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 

2021-2030; Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030; Strategia Naţională pentru DEZVOLTAREA DURABILĂ a 

României 2030; Planul Național Strategic 2021-2027; Programul Operațional 

Dezvoltare Durabilă (PODD); Programul Operațional Transport (POT); Programul 

Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare (POCID); Programul Naţional 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) (POAT); 
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• Strategii și studii de nivel regional și subregional pentru Regiunea Nord-Est: Planul 

de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027; Planul de Dezvoltare Regională 2021-

2027; 

• Strategiile și studiile, elaborate în cadrul sau la solicitarea Primăriei: Planul 

urbanistic general al comunei Boroaia. 

Documentația se va întocmi în conformitate cu legislația în vigoare: 

• Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea 315/2004 cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 500/2002 cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 108/2004 cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 672/2002 cu modificările și completările ulterioare; 

• Hotărârea de Guvern nr. 1179/2004 cu modificările și completările ulterioare; 

• Hotărârea de Guvern nr.1200/2004 cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Regulamentul European privind prevederile comune (CPR) ; 

• Regulamentul European privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și 

Fondul de coeziune (FC) ; 

• Regulamentul European privind cooperarea teritorială; 

• Regulamentul European privind mecanismul de cooperare transfrontalieră; 

• Regulamentul European privind „Fondul social european plus” (FSE+); 

• Regulament (UE) 375/2018 al Parlamentului European și al Consiliului; 

• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului; 

• Cadrul legal privind finanțările nerambursabile prin Fonduri Structurale LEGEA nr. 

315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regionala în România; 

 

Obiectivele politicilor economice ale Uniunii se centrează, printre altele, pe crearea de 

locuri de muncă și stimularea creșterii economice printr-o utilizare mai inteligentă a resurselor 

financiare, prin eliminarea obstacolelor din calea investițiilor și prin furnizarea de asistență tehnică 

pentru proiectele de investiții.  

Toate aceste direcții de dezvoltare au ca scop convegența regională a statelor membre prin 

reducerea decalajului de dezvoltare dintre acestea. Convergența reală se traduce, în esență, prin 

atingerea unui nivel de bunăstare similar celui întâlnit în statele avansate. Acțiunile întreprinse se 
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centrează pe identificarea unui posibil proces de recuperare a decalajelor de dezvoltare dintre 

țări/regiuni. Îndeplinirea scopului ultim al convergenței nu implică automat și diminuarea 

disparităților regionale, țările putând fi afectate și de șocuri aleatoare (de pildă, dependența 

economiei de anumite activități, precum agricultura, infrastructura, sistemul educațional, etc.). 

Politica de coeziune este unul din instrumentele de promovare a dezvoltarii durabile în 

cadrul Uniunii Europene, care oferă cadrul necesar pentru finanțarea unei game variate de proiecte 

și investiții pentru o dezvoltare socio-economică echilibrată a statelor membre ale UE și în 

regiunile lor. Principiului solidarității stă la baza întregii strategii europene și justifică eforturile 

depuse pentru îndeplinirea principalului obiectiv al politicii de coeziune socială și economică și 

anume diminuarea disparitătțlor existente la nivelul statelor membre. 

Principiului solidarității stă la baza întregii strategii europene și justifică eforturile depuse 

pentru îndeplinirea principalului obiectiv al politicii de coeziune socială și economică și anume 

diminuarea disparităților existente la nivelul statelor membre. 

 

• Regional Development and Cohesion Policy 2021-2027 

 

 

 

Politica regională şi-a dovedit deja valoarea adăugată semnificativă în propagarea creşterii 

şi prosperităţii la nivelul întregii Uniuni şi abordarea dezechilibrelor regionale. În acelaşi timp, s-

a dovedit a fi o politică dinamică, reacţionând rapid şi eficace în faţa crizei, prin redirecţionarea 

fondurilor către zonele prioritare, precum şi prin investiţii în sectoare cu rol cheie care să genereze 

creştere economică şi locuri de muncă.  



 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021-2027 
COMUNA BOROAIA 

 

 11 

Obiectivele politicii regionale sunt realizate prin intermediul a trei fonduri:  

• Fondul european de dezvoltare regională (FEDR); 

• Fondul de coeziune (FC);  

• Fondul social european (FSE).  

 

Cele unsprezece obiective tematice ale politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 au 

fost înlocuite cu cinci obiective în materie de politică pentru FEDR, FSE+, Fondul de coeziune și 

FEPAM. Fiecare stat membru a adoptat propriile obiective naționale în aceste domenii, în funcție 

de dezvoltarea socio – economică proprie, ținând seama de necesitățile imediate la nivel national. 

Conform Politcii de Coeziune și Dezvoltare Regională de la nivelul Uniunii Europene, 

investițiile din perioada 2021-2027 vor fi ghidate după 5 obiective majore, după cum urmează: 

• O Europă mai inteligentă, prin prisma inovației, digitalizării, transformării 

economice și sprijinului pentru întreprinderile mici și mijlocii; 

• O Europă mai verde, fără emisii de carbon, care să pună în aplicare Acordul de la 

Paris și să investească în tranziția energetică, regenerabilă și în lupta împotriva 

schimbărilor climatice; 

• O Europă mai conectată, cu o rețea bine consolidată de transport și digitalizare; 

• O Europă mai socială, axată pe ocuparea forței de muncă de calitate, educație, 

incluziune socială și accesul egal către serviciile de sănătate; 

• O Europă mai aproape de cetățeni, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare 

conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în întreaga UE. 

Politica de coeziune susține reformele pentru un mediu favorabil investițiilor, în care 

întreprinderile pot prospera. Se va asigura complementaritatea și coordonarea deplină cu noul 

program îmbunătățit de sprijinire a reformelor. 

 

• O abordare mai personalizată a dezvoltării regionale 

Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile având ca si condiționalitate 

gradul acestora de dezvoltare. Așadar, vorbim despre regiuni mai puțin dezvoltate, în tranziție, 

în care metoda de alocare a fondurileor se bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de 

locuitor. Se introduc noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări 

climatice, primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta mai bine realitatea de pe teren. 

Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin special de la Uniunea Europeana. 
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Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local și să 

autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. 

Alături de propunerile Comisiei privind viitoarea politică de coeziune și de noul program 

„Orizont Europa” și în conformitate cu noua agendă pentru cercetare și inovare a Comisiei, 

inițiativa „Calea către excelență” este o altă modalitate prin care Comisia ajută regiunile Europei 

să își pregătească viitorul, cu strategii de inovare solide sprijinite de fondurile UE în următorul 

buget pe termen lung al Uniunii pentru perioada 2021-2027.  

Specializarea inteligentă va fi mai importantă decât oricând în perioada de după 2020. 

Pentru ca aceste strategii să își confirme potențialul în următorii ani, sunt necesare două lucruri: 

dezvoltarea parteneriatelor și un grad mai mare de asumare, în special în regiunile care trebuie 

să recupereze cele mai mari decalaje. Această inițiativă va contribui la pregătirea terenului pentru 

strategii de inovare solide în perioada de după 2020.  

Acest program dedicat cercetării și inovării în Uniune, este de departe cel mai ambițios de 

până acum, si are un buget de 100 de miliarde EUR pentru perioada 2021-2027. Aceasta înseamnă 

totodată că regiunile vor avea mai multe posibilități de a-și exploata la maximum potențialul în 

materie de cercetare și inovare. „Calea către excelență” le va ajuta să combine surse de finanțare 

din partea UE pentru a sprijini proiecte inovatoare.  

În cadrul acestei inițiative, Centrul Comun de Cercetare – serviciul științific și de 

cunoaștere al Comisiei – își va utiliza expertiza pentru a ajuta regiunile să-și valorifice punctele 

forte și să-și urmeze prioritățile, să-și exploateze la maximum cele mai valoroase atuuri: talentul 

și creativitatea oamenilor. Inițiativa, coordonată de Centrul Comun de Cercetare, va oferi 

regiunilor patru forme de sprijin principale: 

 • Experții Comisiei și experții externi vor ajuta regiunile să identifice domeniile care se 

pot îmbunătăți în cadrul strategiilor lor de specializare inteligentă, în cadrul sistemelor lor 

regionale de inovare (calitatea cercetării publice, legături eficiente între întreprinderi și centrele de 

cercetare și medii favorabile întreprinderilor) și în modul în care cooperează cu alte regiuni în 

domeniul cercetării și al inovării.  

• Totodată, experții vor ajuta regiunile să profite de toate sursele potențiale de finanțare, 

cum ar fi Orizont Europa, Europa digitală și fondurile politicii de coeziune, și să le combine pentru 

crearea de sinergii profitabile.  
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• Centrul Comun de Cercetare va contribui la identificarea și remedierea blocajelor 

regionale specifice care frânează inovarea, cum ar fi lipsa de interacțiune dintre mediile de afaceri 

locale și mediul academic sau participarea redusă în cadrul actualului program Orizont 2020. 

• Centrul Comun de Cercetare va înlesni calea către oportunități de colaborare în rețea și 

va organiza ateliere de lucru, oferindu-le reprezentanților regiunilor posibilitatea de a se întâlni și 

de a efectua schimburi de experiență în domeniul dezvoltării strategiilor regionale de inovare. Se 

va facilita astfel și dezvoltarea unor parteneriate pentru investiții interregionale în inovare. 

 

• Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și 

Fondul de coeziune (FC) 2021-2027  

 

Acțiunea UE este justificată de articolul 174 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE): „Uniunea își dezvoltă și desfășoară acțiunea care conduce la consolidarea 

coeziunii sale economice, sociale și teritoriale. Uniunea urmărește, în special, reducerea 

decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni și a integrării regiunilor 

defavorizate.”  

Obiectivele FEDR sunt stabilite la articolul 176 din TFUE: „Fondul European de 

Dezvoltare Regională este menit să contribuie la corectarea principalelor dezechilibre regionale 

din Uniune, prin participarea la dezvoltarea și ajustarea structurală a regiunilor rămase în urmă 

și la reconversia regiunilor industriale aflate în declin” 

În conformitate cu obiectivele de politică stabilite la articolul [4 alineatul (1)] din 

Regulamentul (UE) 2018, FEDR sprijină următoarele obiective specifice:  

(a) „o Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente” („OP 1”) prin:  

(i) dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor 

avansate;  

(ii) fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor 

și al guvernelor;  

(iii) impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor;  

(iv) dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială 

și antreprenoriat;  

(b) „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 
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circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor 

(„OP 2”)” prin:  

(i) promovarea măsurilor de eficiență energetică;  

(ii) promovarea energiei din surse regenerabile;  

(iii) dezvoltarea la nivel local a unor sisteme energetice, rețelele și sisteme de 

stocare inteligente;  

(iv) promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a 

rezilienței în urma dezastrelor;  

(v) promovarea gestionării durabile a apelor;  

(vi) promovarea tranziției la o economie circulară;  

(vii) dezvoltarea biodiversității, a infrastructurii verzi în mediul urban și reducerea 

poluării;  

(c) „o Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC 

regionale” („OP 3) prin:  

(i) îmbunătățirea conectivității digitale;  

(ii) dezvoltarea unei rețele TEN-T durabile, reziliente în fața schimbărilor 

climatice, inteligente, sigure și intermodale;  

(iii) 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;  

(iv) promovarea mobilității urbane multimodale durabile;  

(d) „o Europă mai socială prin implementarea Pilonului european al drepturilor 

sociale” („OP 4”) prin:  

(i ) sporirea eficienței piețelor forței de muncă și facilitarea accesului la locuri de 

muncă de calitate prin dezvoltarea inovării și a infrastructurii sociale;  

(ii) îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în 

educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii;  

(iii) îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a 

migranților și a grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă asigurarea 

de locuințe și servicii sociale;  

(iv) asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea 

infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară;  

(e) „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:  
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(i) promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a 

patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane;  

(ii) 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. 

 

• Regulamentul privind cooperarea teritorială europeană 2021-2027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperarea teritorială europeană (CTE) este un instrument unic al politicii de coeziune și 

unul dintre puținele cadre în care operatorii naționali, regionali și locali din diferite state membre 

sunt în mod sistematic puși în situația de a desfășura acțiuni comune și de a face schimb de practici 

și strategii de intervenție. Putem spune că aici se regăsește întrucâtva „esența” spiritului european. 

 

Noua propunere de regulament cuprinde mai multe registre de intervenție:  

1. Simplificarea procedurilor - CESE solicită realizarea unei „simplificări radicale” 

în ceea ce privește dimensiunea proiectelor. Cooperarea se concentrează, în 

principal, asupra activităților locale. Prin urmare, este necesar să se aducă 

simplificări în ceea ce privește formularele și metodele de evaluare a proiectelor și 

să fie aplicate procedurile forfetare, ca element-cheie al noii programări; 

2. Cadrul financiar - Politica de coeziune este un element decisiv în susținerea 

strategiei Europa 2021-2027, care ar trebui să fie sprijinită cu prioritate, din punct 

de vedere tehnic și bugetar; 
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3. Adiționalitatea - CESE este preocupat de noile norme care ar putea reduce rata 

maximă de finanțare a UE la 70 %, în loc de 85 %. Comitetul solicită menținerea 

ratei de 85 % pentru proiectele mici, pentru regiunile cele mai vulnerabile, precum 

și pentru acțiunile societății civile; 

4. Integrarea instrumentelor financiare - CESE solicită Comisiei să instituie o 

veritabilă strategie de coordonare și integrare a diferitelor sale instrumente 

financiare disponibile în CFM 2021-2027. Comitetul solicită Comisiei să prezinte 

prompt o comunicare în acest sens. Cooperarea teritorială europeană trebuie să fie 

un cadru privilegiat pentru punerea în aplicare a acestei coordonări indispensabile. 

5. Pentru un veritabil parteneriat cu societatea civilă - Comisia trebuie să impună 

obligația de a implica partenerii sociali și organizațiile societății civile atât în 

procesul de consultare, cât și în punerea în aplicare a acțiunilor, deoarece s-a 

constatat că cele mai bune rezultate ale proiectelor se obțin prin implicarea societății 

civile. 

6. Menținerea și dezvoltarea concentrării tematice - S-a înregistrat o evoluție către 

o concentrare tematică a priorităților de intervenție și de investiții, fapt apreciat 

drept pozitiv de CESE.  

7. Domeniul maritim și teritoriile insulare - Având în vedere că domeniul maritim 

este singurul mediu al teritoriilor insulare, CESE solicită ca acestea să poată 

continua să prezinte proiecte în cadrul cooperării interterioriale și cooperării 

teritoriale. După caz, ar trebui să se stabilească o nouă prioritate „pentru teritoriile 

insulare”, cu un buget specific. 

8. Strategiile macroregionale (SMR) - CESE consideră că este esențial să se extindă 

dezvoltarea SMR la noile zone (Mediterana, Balcani, Carpați etc.) și să se asigure 

o mai bună integrare a noilor instrumente financiare europene, în beneficiul lor; 

9. Cooperarea cu țările vecine - CESE salută instituirea unui cadru unic de punere 

în aplicare a cooperării cu țările vecine/terțe. Comitetul subliniază, de asemenea, 

interesul abordării prin care se utilizează concomitent creditele CTE și cele ale 

fondurilor europene externe. CESE solicită Comisiei să se asigure că programele 

de cooperare teritorială sunt deschise în acest cadru regiunilor din țările vecine, 

chiar dacă nu au frontiere cu UE, pentru a evita apariția unor perturbări în țările în 

cauză. 

10. Inovarea - CESE sprijină propunerea privind o axă prioritară referitoare la inovare, 

cu buget autonom și proceduri care să permită accesul direct al actorilor nestatali. 
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CESE subliniază totuși că noțiunea de inovare are implicații și pe plan societal și 

social. Componenta digitală a cooperării teritoriale europene - În prezent, a fi 

conectat este una dintre provocările majore pentru actorii cooperării teritoriale 

europene. Trebuie prevăzute mijloace și inițiative de reducere a decalajului digital 

dintre teritorii și dintre componentele teritoriale urbane și rurale ale regiunilor: 

trebuie dezvoltate schimburile de experiență și redus decalajul digital dintre regiuni, 

pe de o parte, și dintre zonele urbane și cele rurale, pe de altă parte. În acest sens, 

CESE recomandă ca, pentru perioada 2021-2027, să se includă în arhitectura tuturor 

programelor CTE luarea în considerare a transformării digitale și a cerințelor de 

îmbunătățire a competențelor. 

11. Implicarea tineretului – Implicarea tineretului reprezintă  un element 

fundamental, care stă la baza elaborării strategiei. CESE propune utilizarea 

metodelor Erasmus+ pentru schimburile de tineri: studenți, ucenici, persoane în 

căutarea unui loc de muncă, persoane în dificultate, astfel încât cooperarea 

teritorială să implice tineretul în programe de mobilitate specifice, pentru formarea 

profesională și învățarea limbilor străine. CESE propune să se includă în 

programele de cooperare transfrontaliere și transnaționale, axe specifice de 

propunere și de intervenție pentru tineri și susținute de tineri. 

12. Acțiuni în favoarea categoriilor vulnerabile de populație și luarea în 

considerare a criteriilor orizontale – CESE subliniază importanța instituirii unor 

reguli precise privind nivelurile obligației care trebuie respectate, în conformitate 

cu principiile orizontale ale Uniunii, și a stabilirii unui prag minim în acest sens 

(10 % din ajutorul acordat acțiunii). 

13. Protecția civilă și combaterea riscurilor majore – CESE invită Comisia să ia în 

considerare integrarea acestei componente, ca axă majoră de cooperare teritorială 

și să o conecteze cu noul fond pentru apărare și protecție civilă, propus de Comisie 

pentru CFM 2021-2027. 

14. Publicitate – Având în vedere importanța programelor susținute în cadrul 

cooperării teritoriale europene, CESE va sprijini orice inițiativă care sporește 

vizibilitatea, pentru a consolida spiritul cetățeniei europene și pentru 

conștientizarea acțiunilor concrete, întreprinse cu sprijinul UE. În special, 

Comitetul urmărește înființarea de centre de informare în regiunile care beneficiază 

de programe de cooperare, situate de preferință, pe lângă organizațiile societății 

civile.  
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Ca obiectiv prioritar al politicii de coeziune, CTE (Interreg) constituie cadrul în care 

operatorii publici și privați, naționali, regionali și locali din statele membre desfășoară inițiative 

colective, fac schimb de bune practici, structurează politicile de dezvoltare la nivel intern și extern 

ale Europei. 

 

• Regulamentul privind mecanismul transfrontalier 2021-2027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniunea Europeană are 40 de regiuni frontaliere terestre interne, reprezentând 40% din 

teritoriul Uniunii și aproape 30% din populația sa. 1,3 milioane de persoane traversează zilnic 

frontiera pentru a merge la serviciu.  

Aceste treceri ale frontierei pot crea dificultăți în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, 

îmbunătățirea asistenței medicale, utilizarea serviciilor oferite de instituțiile statului sau 

furnizarea de servicii de urgență. Lipsa recunoașterii regimurilor fiscale, a drepturilor privind 

pensiile și a altor drepturi și norme, precum și lipsa serviciilor comune de urgență, ar putea 

ridica probleme serioase. Cele mai multe dintre obstacolele rămase decurg din legislațiile 

naționale divergente de ambele laturi ale frontierei, din procedurile administrative 

incompatibile sau, pur și simplu, din absența unei planificări teritoriale comune. 

Cu toate acestea, regiunile frontaliere obțin în general rezultate economice mai slabe decât 

alte regiuni din cadrul aceluiași stat membru. Accesul la serviciile publice, cum ar fi spitalele 

și universitățile, este în general mai dificil în regiunile de frontieră. Persoanele fizice, 

întreprinderile și autoritățile publice din regiunile frontaliere se confruntă cu dificultăți 

deosebite atunci când trebuie să navigheze între două sisteme administrative și juridice diferite. 

Cercetători de la Universitatea Politehnică din Milano au demonstrat că eliminarea obstacolelor 

administrative actuale ar permite creșterea PIB-ului UE cu aproximativ 8%. 
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Având în vedere dimensiunea socială a acestei provocări, CESE consideră că este deosebit 

de important să se instituie mecanisme care, prin eliminarea obstacolelor administrative, să 

permită cetățenilor să își aleagă în mod liber locul de muncă și să sprijine dezvoltarea 

infrastructurilor și a serviciilor de interes general. 

Datorită amplasării lor periferice, zonele frontaliere sunt adesea mai puțin favorizate, atât 

din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere social. O astfel de inițiativă ar putea 

contribui în mod util la consolidarea coeziunii teritoriale, care vizează asigurarea dezvoltării 

armonioase a tuturor teritoriilor și le-ar putea permite locuitorilor să exploateze cât mai bine 

avantajele regionale. CESE consideră că, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, acest tip 

de diversitate poate fi transformat într-un avantaj care să contribuie la dezvoltarea durabilă a 

întregii Uniuni. 

 

• Regulamentul privind „Fondul social european plus” (FSE+) 

 Fondul social european Plus (FSE +) este principalul instrument al UE pentru investiții în 

resursele umane, cu scopul de a construi o Europă mai socială și mai incluzivă. 

FSE Plus își propune să sprijine statele membre să abordeze criza cauzată de pandemia de 

coronavirus, să atingă niveluri ridicate de ocupare, o protecție socială echitabilă și o forță de 

muncă calificată și rezistentă, pregătită pentru tranziția către o economie verde și digitală. 

FSE Plus finanțează punerea în aplicare a principiilor din Pilonul european pentru 

drepturile sociale prin acțiuni în domeniul ocupării forței de muncă, educație și competențe și 

incluziune socială. 

FSE Plus va fi un instrument financiar cheie pentru punerea în aplicare a Pilonului 

european al drepturilor sociale, pentru a sprijini locurile de muncă și pentru a crea o societate 

corectă și incluzivă social. De asemenea, va furniza resurselor necesare statelor membre pentru 

recuperarea societăților și economiilor noastre după criza coronavirus. 

Conform acordului politic, FSE Plus va facilita: 

• Investițiile în tineri, care au fost deosebit de afectați de criza socio-economică în 

urma focarului de coronavirus. Statele membre care sunt peste rata medie a UE a 

tinerilor care nu au un loc de muncă, educație sau formare profesională (așa-

numitele „NEET”, cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani) ar trebui să aloce cel 

puțin 12,5% din resursele lor FSE Plus pentru a-i ajuta pe tineri să găsească o 

calificare sau un loc de muncă de bună calitate. Toate celelalte state membre trebuie 

să aloce o cantitate adecvată din resursele lor FSE Plus către acțiuni specifice pentru 

sprijinirea măsurilor de ocupare a forței de muncă pentru tineri. Comisia îndeamnă 
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statele membre să folosească această oportunitate de finanțare și alte oportunități 

de finanțare existente pentru a crește în continuare investițiile în tineret. 

• Investiții în sprijinul persoanelor vulnerabile, afectate de pierderea locurilor de 

muncă și de reducerile salariale; 

• Investiții în scopul furnizării de hrană și asistență materială de bază persoanelor 

defavorizate, prin integrarea în FSE+ a actualui Fond de ajutor european (FEAD).  

• Investiți în copiii care au suferit efectele crizei. Statele membre cu un nivel de 

sărăcie infantilă peste media UE ar trebui să utilizeze cel puțin 5% din resursele 

FSE Plus pentru a aborda această problemă.  

• Asigurarea de sprijin în scopul încurajării inovației sociale, antreprenoriatului 

social și mobilității transfrontaliere a forței de muncă, prin noua parte a FSE Plus 

care integrează ocuparea forței de muncă și inovarea socială.  

• FSE Plus va fi principalul instrument al UE dedicat investițiilor în oameni. Acesta 

își propune să construiască o Europă mai socială și mai incluzivă. Totodată, va 

sprijini statele membre în abordarea crizei cauzate de pandemia de coronavirus și 

în atingerea unor niveluri ridicate de ocupare, protecție socială echitabilă și o forță 

de muncă calificată și rezistentă, pregătită pentru tranziția către o economie verde 

și digitală. 

 

• Cadrul legal privind Strategia UE pentru 2021-2027 - O nouă politică de 

coeziune 
 
  În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia propune 

modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE și una dintre cele mai 

tangibile expresii ale solidarității. 

  Noul cadru reunește stabilitatea necesară planificării investițiilor cu nivelul corespunzător 

de flexibilitate bugetară, pentru a face față unor evenimente neprevăzute. O evaluare 

intermediară va determina dacă este nevoie de modificarea programelor pentru ultimii 

doi ani ai perioadei de finanțare, pe baza priorităților emergente, a executării programelor și 

a celor mai recente recomandări specifice fiecărei țări. 

Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii (mai puțin 

dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurile se bazează încă, în mare 

măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel 

scăzut de educație, schimbări climatice și primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta 
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mai bine realitatea de pe teren. Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin 

special de la UE.  

Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local și 

să autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. Crește și dimensiunea 

urbană a politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării urbane durabile și 

printr-un nou program de colaborare în rețea și de consolidare a capacităților dedicat 

autorităților urbane, sub denumirea Inițiativa urbană europeană. 

Politica de coeziune sprijină reformele pentru crearea unui mediu favorabil 

investițiilor, în care întreprinderile pot să prospere. Se va asigura deplina complementaritate și 

coordonare cu Programul de sprijin al reformei, în forma sa nouă și consolidată. 

 

• Strategia Europeană de Tineret 2019-2027 

 

Cea mai recentă Strategie a fost adoptată printr-o Rezoluție a Consiliului Uniunii Europene 

din 26 noiembrie 2018 și este în vigoare pentru perioada 2019 –2027. Documentul are în vedere 

trei direcții de acțiune: 

• încurajarea implicării și participării tinerilor în viața civică și democratică; 

• conectarea tinerilor la nivelul Uniunii Europene și dincolo de ea, în vederea creșterii 

implicării voluntare, a încurajării mobilităților de învățare, solidarității și înțelegerii 

interculturale; 

• sprijinirea tinerilor prin calitatea, inovarea și recunoașterea activităților în care este 

implicat. 

 

De altfel, sunt mai multe noutăți pe care Comisia Europeană le-a propus în noua Strategie, cum 

ar fi:  

• instituirea unui coordonator al UE pentru tineret în cadrul Comisiei Europene, 

monitorizarea cheltuielilor UE în domeniul tineretului;  

• legătură mai clară între implementarea politicii europene de tineret și activitățile 

relevante din cadrul programelor Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate.  

 

O altă noutate privește statele membre în mod direct și se referă la instrumentul de planificare 

a activităților naționale viitoare. Acesta are scopul de a permite statelor membre să își comunice 

reciproc, în mod voluntar, prioritățile pe care și le-au fixat cu privire la Strategia UE pentru tineret. 
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Obiectivele pentru tineret sunt rezultatul Dialogului Structurat cu Tinerii în perioada anilor 

2017-2018. Acestea reprezintă viziunea tinerilor din întreaga Europă: 

1. Connecting EU with Youth – O Uniune Europeană (UE) mai conectată cu tinerii 

2. Equality of All Genders – Egalitate pentru toate genurile 

3. Inclusive Societies – Societăți incluzive 

4. Information and Constructive Dialogue – Informare și dialog constructiv 

5. Mental Health and Wellbeing – Sănătate mintală și bunăstare 

6. Moving Rural Youth Forward – Dezvoltarea tinerilor în mediul rural 

7. Quality Employment for All – Locuri de muncă de calitate pentru toți 

8. Quality Learning – Învățământ de calitate 

9. Space and Participation for All – Implicare și participare pentru toți 

10. Sustainable Green Europe – O Europă verde și durabilă 

11. Youth Organisations and European Programmes – Organizații de/pentru tineret și 

programe europene 

 

• Programul Europa Digitală 

 

Programul Europa digitală va asigura finanțare pentru proiecte în cinci domenii de interes 

major, fiecare cu propriul buget orientativ: 

• calculul de înaltă performanță: 2 226 914 000 EUR; 

• inteligența artificială: 2 061 956 000 EUR; 

• securitatea cibernetică: 1 649 566 000 EUR; 

• competențele digitale avansate: 577 347 000 EUR; 
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• implementarea, utilizarea optimă a capacităților digitale și interoperabilitatea: 

1.072.217.000 EUR. 

O rețea de centre europene de inovare digitală va asigura acces la cunoștințe tehnologice 

specializate pentru întreprinderi – în special pentru IMM-uri – și pentru administrațiile publice. 

Aceste centre vor prilejui întâlnirea dintre, pe de o parte, industria, întreprinderile și administrațiile 

aflate în căutarea unor noi soluții tehnologice și, pe de altă parte, companiile care pot oferi soluții 

gata de introdus pe piață. Fiind răspândite pe o suprafață geografică largă în Europa, centrele vor 

juca un rol esențial în punerea în aplicare a programului. 

Europa digitală va veni să completeze o serie de alte programe care sprijină tranziția digitală, 

precum Orizont Europa, care se concentrează pe cercetare și dezvoltare tehnologică și aspectele 

digitale aferente Mecanismului pentru interconectarea Europei. 

• Politica agricolă comună  

Politica agricolă comună (PAC) vine în sprijinul dinamismului și viabilității economice a 

comunităților rurale prin intermediul măsurilor de dezvoltare rurală. La 1 iunie 2018, Comisia 

Europeană a prezentat câteva propuneri legislative privind politica agricolă comună (PAC) dincolo 

de anul 2020. Scopul este ca PAC să devină mai ușor adaptabilă la provocări precum schimbările 

climatice și reînnoirea generațiilor, fiind un sprijin necondiționat pentru fermierii europeni și 

competitivitatea agriculturii. Uniunea Europeană elaborează un buget însoțit de o planificare 

pragmatică și modernă, pe termen lung, pentru perioada 2021-2027, având la baza nouă obiective 

clare.  

Cele 9 obiective ale viitoarei PAC si obiectivele cheie asociate acestora, sunt:  

• să le asigure fermierilor un venit echitabil, Obiectiv-cheie: Sprijinirea unui venit fiabil și a 

rezilienței fermelor pe întreg teritoriul Uniunii, în vederea îmbunătățirii securității alimentare. 

• sporirea competitivității, Obiectiv-cheie: Stimularea competitivității și a productivității 

agricole într-un mod sustenabil, pentru a face față provocărilor reprezentate de creșterea cererii, 

într-o lume nesigură din punct de vedere a resurselor și a climei. 

 • să restabilească echilibrul de putere în lanțul alimentar, Obiectiv-cheie: Îmbunătățirea 

poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric. 

• să combată schimbările climatice, Obiectiv-cheie: Contribuție la energia durabilă, precum 

și la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea.  
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• să protejeze mediul, Obiectiv-cheie: Promovarea dezvoltării durabile și a gestionării 

eficiente a resurselor naturale precum apa, solul și aerul.  

• să conserve peisajele și biodiversitatea, Obiectiv-cheie: Contribuție la protejarea 

biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor.  

• să sprijine reînnoirea generațională, Obiectiv-cheie: Modernizarea sectorului agricol prin 

atragerea tinerilor și accelerarea dezvoltării afacerilor acestora.  

• să ajute la dinamizarea zonelor rurale, Obiectiv-cheie: Promovarea ocupării forței de 

muncă, a creșterii, a incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a 

bioeconomiei și a silviculturii sustenabile.  

• să protejeze calitatea alimentelor și sănătate, Obiectiv-cheie: Îmbunătățirea răspunsului pe 

care agricultura UE îl oferă la cerințele societății în ceea ce privește hrana și sănătatea, inclusiv 

furnizarea de alimente sigure, hrănitoare și obținute în mod sustenabil, precum și privind 

bunăstarea animalelor.  
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Viitoarea politică agricolă comună urmărește să favorizeze fermele mici și mijlocii și să 

încurajeze tinerii să aleaga agricultura ca domeniu de activitate. În acest sens, Comisia propune 

ca:  

• sprijinul pe hectar să fie mai mare pentru fermele mici și mijlocii; 

• proporția de plăți directe primite de o fermă peste suma de 60.000 EUR să fie redusă, iar 

plățile să fie limitate la 100.000 EUR/fermă, pentru o distribuție mai echitabilă a plăților  

• minimum 2% din plățile directe alocate fiecărei țări din UE să fie rezervate pentru tinerii 

fermieri, fonduri care ar urma să fie însoțite de sprijin financiar în cadrul măsurilor pentru 

dezvoltare rurală și a celor care facilitează accesul la terenuri și transferul de terenuri  

• țările UE trebuie să se asigure că nu primesc sprijin decât fermierii veritabili. Politica agricolă 

comună (PAC) este finanțată din două fonduri alimentate din bugetul UE:  

• Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și  

• Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). 

Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) este un fond creat de Uniunea 

Europeană în vederea dezvoltării agriculturii statelor membre ale acesteia, prin gestiune partajată 

între Uniune și statele membre și este derulat la nivel de tara prin Agenția de Plăți și Intervenție 

pentru Agricultură (APIA) care pune la dispoziția publicului interesat fondurile europene pentru 

implementarea măsurilor de sprijin finanțate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură 

(FEGA). FEGA finanțează următoarele cheltuieli în contextul gestionării comune între statele 

membre şi Comunitate, în conformitate cu dreptul Uniunii:  

• măsurile de reglementare sau sprijinire a piețelor agricole; 

  • plățile directe către agricultori în contextul politicii agricole comune;  

• contribuția financiară a Uniunii la măsurile de informare și promovare a produselor 

agricole pe piața internă a Uniunii și în țările terțe, întreprinse de statele membre pe baza unor 

programe selectate de Comisia Europeană; 

  • contribuția financiară a Uniunii la programul de încurajare a consumului de fructe și 

legume în școli, menționat în art. 23 din R. (UE) nr. 1308/2013 și la măsurile privind bolile 

animalelor și pierderea încrederii consumatorilor, astfel cum sunt menționate în art. 155 din R 

(UE) nr. 1308/2013.  

FEGA finanțează următoarele cheltuieli în mod direct și în conformitate cu dreptul Uniunii:  

• promovarea produselor agricole, efectuată fie direct de către Comisie, fie prin intermediul 

unor organizații internaționale; 
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  • măsuri luate în conformitate cu legislația comunitară pentru a asigura conservarea, 

colectarea şi utilizarea resurselor genetice în agricultură;  

• crearea și întreținerea sistemelor informatice de contabilitate pentru agricultură; 

• sistemele de investigare agricolă, inclusiv investigațiile privind structura exploatațiilor 

agricole.  

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) este instrumentul de 

finanțare prin care PAC sprijină strategiile și proiectele de dezvoltare rurală. Acesta face parte din 

fondurile structurale europene de investiții (fondurile ESI).  

Fondurile sunt distribuite pentru șase priorități: 

• să încurajeze transferul de cunoștințe și inovarea în agricultură, în silvicultură din zonele 

rurale;  

• să sporească viabilitatea și competitivitatea tuturor ramurilor agriculturii și să promoveze 

tehnologiile agricole inovatoare și gestionarea durabilă a fondului forestier;  

• să promoveze organizarea lanțului de aprovizionare cu produse alimentare, bunăstarea 

animalelor și gestionarea riscurilor în agricultură; 

• să promoveze utilizarea eficientă a resurselor și să sprijine tranziția către o economie cu 

emisii reduse de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice în sectorul agricol, 

alimentar și silvic; 

• să refacă, să conserve și să dezvolte ecosistemele care sunt corelate cu agricultură și 

silvicultură;  

• să promoveze incluziunea socială, reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în zonele 

rurale. 

• „Agenda 2030” a ONU pentru Dezvoltare Durabilă 

Principalele propuneri pentru drectii de acțiune în exercițiul financiar FEADR post 2020 sunt cele 

prezentate în tabel: 
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Agenda 2030 a ONU, adoptată de liderii mondiali în 2015, reprezintă noul cadru global de 

dezvoltare durabilă și stabilește 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD). Ea constituie un 

angajament de a eradica sărăcia și de a asigura dezvoltarea durabilă peste tot în lume, până în 2030. 

ODD își propun să echilibreze cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – cea economică, 

cea socială și componenta de mediu – prin acțiuni concrete prevăzute pentru următorii 15 ani, 

axate, printre altele, pe: 

• demnitate umană; 

• stabilitate regională și globală; 

• o planetă sănătoasă; 

• societăți reziliente și echitabile; 

• economii prospere 

Obiectivele contribuie la sporirea convergenței între țările UE, în cadrul societăților și în restul 

lumii. 

Dezvoltarea durabilă se află de multă vreme în centrul proiectului european. Tratatele UE 

recunosc dimensiunile economice, sociale și de mediu ale acesteia, care trebuie analizate 

împreună. UE este angajată în favoarea unei dezvoltări care să satisfacă nevoile prezente fără a 

compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a răspunde propriilor nevoi. Esența dezvoltării 

durabile presupune o viață demnă pentru toți respectând limitele planetei, care să reunească 

NR. 
CRT. 

DIRECȚII DE ACȚIUNE ALOCARE 

1.  Sprijin pentru mediu și climă 35% 

2.  Investiții în exploatații agricole, pomicole, în unități de procesare, 
servicii de bază în mediul rural, investiții non agricole 

38% 

3.  Instalarea tinerilor agricultori și înființarea de noi întreprinderi rurale 8% 

4.  Cooperarea şi inovare 6% 

5.  Sprijin pentru bunăstarea animalelor şi instrumente de gestionare a 
riscurilor 

9% 

6.  Schimbul de cunoștințe și informare şi asistenţă tehnică 4% 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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prosperitatea și eficiența economică, societăți pașnice, incluziunea socială și responsabilitatea față 

de mediu. 

Agenda 2030 oferă o oportunitate pentru ca UE să își ancoreze în mod ferm orientarea 

strategică în efortul global de construire a unui viitor durabil, pe care Uniunea l-a definit în 

colaborare cu partenerii săi. Obiectivele de dezvoltare durabilă sunt deja urmărite de multe dintre 

politicile UE și integrate în toate cele zece priorități ale Comisiei. 

Printre principalele acțiuni care contribuie la obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) 

în cadrul UE se numără: 

• În ceea ce privește ODD 1 referitor la „Eradicarea sărăciei sub toate formele sale peste 

tot în lume”, rolul Uniunii Europene pe plan intern, în conformitate cu principiul 

subsidiarității, este în principal, acela de a sprijini statele membre în lupta împotriva 

sărăciei pentru a le ajuta să atingă obiectivul principal în materie de sărăcie stabilit de 

Strategia Europa 2020, într-un context în care criza a afectat progresul în direcția realizării 

obiectivului. 

 

• Pentru ODD 2 privind „Eradicarea foametei, garantarea securității alimentare, 

îmbunătățirea alimentației și promovarea agriculturii durabile”, reforma politicii agricole 

comune (PAC) are trei obiective care rămân extrem de relevante și prioritare pe ordinea de 

zi: producția alimentară viabilă, gestionarea durabilă a resurselor naturale și politicile 

climatice, precum și dezvoltarea 

teritorială echilibrată. De asemenea, 

politica comună reformată în domeniul 

pescuitului are scopul de a contribui la 

aprovizionarea durabilă cu alimente 

prin intermediul activităților durabile de 

pescuit și de acvacultură. Prin 

intermediul Fondului de ajutor 

european destinat persoanelor 

defavorizate, UE sprijină acțiunile 

statelor membre pentru a furniza 

cantități suficiente de alimente sigure și 

nutritive persoanelor care provin din 
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categorii defavorizate. Aceste politici sunt completate de acțiunile de cercetare și inovare 

în materie de securitate alimentară și nutrițională precum FOOD 2030. 

 

• În ceea ce privește ODD 3 „Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării 

tuturor la toate vârstele”, UE completează acțiunea statelor membre prin intermediul 

legislației, precum și prin alte inițiative în domeniul sănătății publice, al sistemelor de 

sănătate și al problemelor legate de mediu (inclusiv calitatea aerului, produsele chimice și 

deșeurile). Sănătatea este esențială pentru bunăstarea individuală a persoanelor și pentru 

crearea unei economii durabile, deoarece aceasta este crucială pentru îmbunătățirea ratei 

de participare pe piața muncii și a productivității. Comisia va ajuta statele membre să atingă 

obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), în special cele privind reducerea mortalității 

cauzate de boli cronice, asigurarea asistenței medicale de calitate, consolidarea capacității 

de a preveni și gestiona amenințările la adresa sănătății la nivel mondial (inclusiv rezistența 

la antimicrobiene), eradicarea HIV/SIDA și a tuberculozei (și reducerea hepatitei) și 

punerea în aplicare a Convenției-cadru pentru controlul tutunului. 

 

• Privind ODD 4 „Asigurarea unui învățământ de calitate, favorabil incluziunii și echitabil 

și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți”, UE a stabilit 

obiectivele principale ale Strategiei Europa 2020 referitoare la numărul de tineri care 

părăsesc timpuriu școala și la rata de absolvire a învățământului terțiar. Prin intermediul 

Agendei pentru competențe, al Cadrului strategic pentru educație și formare 2020 de 

învățare reciprocă și schimb de bune practici și al programului Erasmus+, UE își 

direcționează eforturile de susținere activă a statelor membre pentru îmbunătățirea calității 

educației și a formării profesionale în scopul asigurării de oportunități pentru tineri. 

 

• În ceea ce privește ODD 5 „Realizarea egalității de gen și emanciparea tuturor femeilor 

și fetelor”, egalitatea de gen este consacrată în cadrul juridic și politic al UE încă de la 

începutul integrării europene, iar noi politici care să abordeze inegalitățile persistente între 

bărbați și femei sunt în curs de elaborare. În mod similar, ODD 10 „Reducerea 

inegalităților existente la nivelul țărilor și între acestea” se află în centrul agendei sociale 

a UE și al politicii de coeziune. 

 

• Protecția mediului este esențială pentru calitatea vieții generațiilor prezente și viitoare. 

Anumite ODD pun un accent puternic pe aspectele de mediu, în special ODD 
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6 „Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și a salubrității pentru 

toți”, ODD 14 „Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor 

marine pentru o dezvoltare durabilă” și ODD 15 „Protejarea, refacerea și promovarea 

utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea 

deșertificării și stoparea degradării solurilor și refacerea acestora, precum și combaterea 

declinului biodiversității”. Îmbunătățirile de mediu ale Europei din ultimele decenii au fost 

încurajate de legislația UE care prevede un nivel ridicat de protecție în domenii precum 

calitatea apei și protecția naturii. Directivele privind păsările și habitatele protejează 

ecosistemele, în timp ce extinderea rețelei de zone protejate Natura 2000, cu până la 18% 

din terenurile UE, constituie o realizare importantă. Pentru a atinge obiectivele UE de 

împiedicare a pierderii biodiversității până în 2030 și de refacere a cel puțin 15% din 

ecosistemele degradate, sunt necesare eforturi suplimentare. În timp ce stocurile de pește 

ale Europei au suferit de pe urma pescuitului excesiv, multe stocuri se află acum în curs de 

redresare, ca rezultat al unei politici comune în domeniul pescuitului bine fundamentate 

științific. Comunicarea comună privind guvernanța internațională a oceanelor, recent 

adoptată, stabilește o serie de acțiuni menite să asigure oceane sigure, curate și gestionate 

în mod durabil. 

 

• Confruntată în continuare cu o serie de provocări la nivel de capital natural, Uniunea 

Europeană completează din ce în ce mai mult abordările legislative cu alte politici 

concepute pentru „Asigurarea unor modele de consum și de producție durabile” sau ODD 

12. În acest caz, acțiunile privind eficiența utilizării resurselor și economia circulară 

vizează decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor și de degradarea mediului. 

Consumul durabil va necesita, de asemenea, politici privind consumatorii care să 

sensibilizeze și să permită consumatorilor să facă alegeri în cunoștință de cauză, menite să 

contribuie la sustenabilitate. 

 

• În domeniul energiei și al schimbărilor climatice, mai exact ODD 7 „Asigurarea accesului 

tuturor la energie la prețuri accesibile, din surse sigure, durabile și moderne” și ODD 13 

„Întreprinderea unor acțiuni concrete pentru combaterea schimbărilor climatice și a 

efectelor acestora”, UE a stabilit obiective ambițioase pentru 2030 privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră, îmbunătățirea eficienței energetice și creșterea ponderii 

energiei din surse regenerabile. În plus, există un angajament politic de alocare a cel puțin 

20 % din bugetul UE pentru măsuri de combatere a schimbărilor climatice. Comisia a 
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propus deja soluții pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în toate sectoarele 

economiei, iar în curând va prezenta un pachet de inițiative pentru a încuraja tranziția către 

o energie curată. Acest pachet se va concentra pe realizarea obiectivelor privind eficiența 

energetică și sursele regenerabile, în scopul realizării uniunii energetice și în special a 

cadrului de politici privind clima și energia pentru 2030. Pachetul va contribui la stimularea 

ocupării forței de muncă și a creșterii economice, aducând beneficii rapide pentru 

economia reală. 

 

• În plan socioeconomic, Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și 

favorabilă incluziunii are ca scop ocuparea forței de muncă în proporție de 75 % pentru 

categoriile de vârste cuprinse între 20-64 ani, contribuind la ODD 8 „Promovarea unei 

creșteri economice susținute, favorabile incluziunii și durabile, a ocupării forței de muncă 

depline și productive, precum și a muncii decente pentru toți”. Redresarea pieței muncii s-

a consolidat în decursul anilor 2015 și 2016, înregistrând o îmbunătățire semnificativă 

pentru majoritatea indicatorilor. Rata de ocupare a forței de muncă (20-64 de ani) a crescut 

în UE cu 0,9 puncte procentuale în 2015 și a continuat să crească până la 71,1 % în al doilea 

trimestru al anului 2016, depășind nivelul anterior crizei din 2008 de 70,3 % (anual). Cu 

toate acestea, deși în scădere, discrepanțele existente pe piața forței de muncă între statele 

membre rămân semnificative, în comparație cu perioada anterioară crizei, iar provocările 

privind șomajul în rândul tinerilor și al persoanelor cu handicap încă se mențin în mai multe 

state membre. 

 

• În cadrul ODD 9 „Construirea unei infrastructuri reziliente, promovarea industrializării 

durabile și favorabile incluziunii și încurajarea inovării”, Planul de investiții pentru 

Europa vizează investiții strategice în domenii-cheie, precum infrastructura, cercetarea și 

inovarea, precum și finanțarea de risc pentru întreprinderile mici. De asemenea, fondurile 

structurale și de investiții europene au în vizor investiții în infrastructură, cercetare și 

inovare. Mecanismul pentru interconectarea Europei finanțează rețelele și infrastructurile 

reziliente de transport, telecomunicații și energie. Cercetarea și inovarea, pe care se 

bazează punerea în aplicare a aproape tuturor ODD, este finanțată prin Programul-cadru 

pentru cercetare și inovare (Orizont 2020). Tabloul de bord european privind inovarea din 

2016 indică faptul că UE deține încă un avans considerabil în materie de performanță în 

raport cu multe alte țări, iar provocarea o constituie menținerea pe această poziție. 
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• În ceea ce privește ODD 11 „Crearea unor orașe și localități favorabile incluziunii, 

sigure, reziliente și durabile”, cinci orașe din UE, și anume Stockholm, Viena, Londra, 

Frankfurt și Hamburg, sunt încadrate în cele topul celor mai sustenabile orașe. Agenda 

urbană a UE reprezintă efortul comun al Comisiei, al statelor membre și al orașelor 

europene de a consolida dimensiunea urbană a politicilor europene și naționale. În 

conformitate cu noua agendă urbană a ONU, UE consolidează reziliența mediului urban 

prin măsuri de prevenire a dezastrelor și a riscurilor legate de schimbările climatice. 

Convenția UE a primarilor privind schimbările climatice și energia este o măsură 

ascendentă pe plan local și regional ce abordează într-o manieră integrată, atenuarea 

schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, precum și accesul la energie sigură, durabilă 

și accesibilă. 

 

• În ceea ce privește ODD 16 „Promovarea unor societăți pașnice și favorabile incluziunii 

pentru o dezvoltare durabilă, asigurarea accesului la justiție pentru toți și crearea unor 

instituții eficiente, responsabile și favorabile incluziunii la toate nivelurile”, există politici 

și legislație la nivelul UE, iar multe dintre principiile de bază sunt prevăzute de Tratatul 

privind Uniunea Europeană și de Carta drepturilor fundamentale a UE și chiar depășesc 

obiectivele prevăzute în ODD 16. 

 

• În cadrul ODD 17 „Consolidarea mijloacelor de punere în aplicare și revitalizarea 

parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă”, Comisia, în strânsă cooperare cu 

statele membre, va întreprinde acțiuni în vederea implementării agendei prin punerea în 

aplicare a unor politici corespunzătoare, prin mobilizarea unor mijloace financiare 

adecvate din toate sursele, inclusiv din sectorul privat, prin consolidarea capacităților, prin 

știință, tehnologie și inovare, prin comerț, prin asigurarea coerenței politicilor, precum și 

prin formarea de parteneriate în vederea consolidării obținerii de rezultate. Strategia 

„Comerț pentru toți”  adoptată imediat după Agenda 2030 a ONU, prevede angajamentul 

UE privind o politică comercială și de investiții responsabilă, care să servească drept 

instrument de punere în aplicare a obiectivului de dezvoltare durabilă menit să stimuleze 

crearea de locuri de muncă, creșterea economică și investițiile atât în Europa, cât și în afara 

acesteia. 
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Comisia se angajează pe deplin să pună în aplicare Agenda 2030 prin intermediul următoarelor 

măsuri principale și elemente de guvernanță: 

 

• Comisia va integra obiectivele de dezvoltare durabilă în politicile și inițiativele UE, având 

dezvoltarea durabilă ca principiu călăuzitor al tuturor politicilor sale. Politicile existente și 

cele noi ar trebui să aibă în vedere cei trei piloni ai dezvoltării durabile, și anume 

preocupările sociale, economice și de mediu. În acest sens, Comisia va utiliza 

instrumentele sale pentru o mai bună reglementare pentru a se asigura că politicile sale sunt 

durabile. 

• Comisia realizează începând cu 2017, o raportare periodică a progreselor UE în ceea ce 

privește punerea în aplicare a Agendei 2030. 

• Pentru a promova o dezvoltare durabilă în întreaga lume, UE va continua cooperarea cu 

partenerii externi, utilizând toate instrumentele disponibile în cadrul politicilor sale externe 

și sprijinind, în special, eforturile țărilor în curs de dezvoltare. 

• Comisia s-a angajat să continue punerea în aplicare a Agendei 2030 în parteneriat cu 

Consiliul și cu Parlamentul European, în calitate de colegiuitori și de autorități bugetare 

ale UE, precum și cu alte instituții europene, organizații internaționale, organizații ale 

societății civile, cetățeni și alte părți interesate. 

• Comisia va lansa o platformă multipartită cu rol în monitorizarea și schimbul de cele mai 

bune practici cu privire la punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă la nivel 

de sectoare și de state membre ale UE. 

• Comisia va lansa activități de reflecție privind dezvoltarea continuă a unei viziuni pe 

termen lung într-o perspectivă post-2020. 
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Obiectivele de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030 
Obiectivul 1 

 

Eradicarea sărăciei sub toate formele sale peste tot în lume 

Obiectivul 2 

 

Eradicarea foametei, garantarea securității alimentare, îmbunătățirea 
alimentației și promovarea agriculturii durabile 

Obiectivul 3 

 

Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor la 
toate vârstele. 

Obiectivul 4 

 

Asigurarea unui învățământ de calitate, favorabil incluziunii și 
echitabil și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul 
vieții pentru toți. 

Obiectivul 5 

 

Realizarea egalității de gen și emanciparea tuturor femeilor și fetelor. 

Obiectivul 6 

 
 

Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și a salubrității 
pentru toți. 

Obiectivul 7 

 

Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, din surse 
sigure, durabile și moderne 
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Obiectivele de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030 
Obiectivul 8 

 

Promovarea unei creșteri economice susținute, favorabile incluziunii 
și durabile, a ocupării forței de muncă depline și productive, precum 
și a muncii decente pentru toți. 

Obiectivul 9 

 

Construirea unei infrastructuri reziliente, promovarea industrializării 
durabile și favorabile incluziunii și încurajarea inovării. 

Obiectivul 10 

 

Reducerea inegalităților existente la nivelul țărilor și între acestea. 

Obiectivul 11 

 

Crearea unor orașe și localități favorabile incluziunii, sigure, reziliente 
și durabile. 

Obiectivul 12 

 

Asigurarea unor modele de consum și de producție durabile. 

Obiectivul 13 

 

 
 
Întreprinderea unor acțiuni concrete pentru combaterea schimbărilor 
climatice și a efectelor acestora 
 

Obiectivul 14 

 

Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor 
marine pentru o dezvoltare durabilă. 
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Obiectivele de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030 
Obiectivul 15 

 

Protejarea, refacerea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor 
terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării și 
stoparea     degradării solurilor și refacerea acestora, precum și 
combaterea declinului biodiversității. 

Obiectivul 16 

 

Promovarea unor societăți pașnice și favorabile incluziunii pentru o 
dezvoltare durabilă, asigurarea accesului la justiție pentru toți și 
crearea unor instituții eficiente, responsabile și favorabile 
incluziunii la toate nivelurile. 

Obiectivul 17 

 

Consolidarea mijloacelor de punere în aplicare și revitalizare a 
parteneriatului global pentru dezvoltarea durabilă. 

 
 

• Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030 

La nivel național, cele 17 obiective ale Dezvoltării Durabile din Agenda ONU au fost 

transpuse în Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030. Acest document 

reglementează direcțiile de acțiune la nivel național, prin intermediul celor 17 obiective stabilite 

la nivel internațional.  

România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii 

Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale 

Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul Summit-

ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. 

Prin această strategie, România își stabilește cadrul național pentru susținerea Agendei 

2030 și implementarea setului de 17 ODD. Strategia susține dezvoltarea României pe trei piloni 

principali, respectiv economic, social și de mediu. Strategia este orientată către cetățean și se 

centrează pe inovație, optimism, reziliență și încrederea că statul servește nevoile fiecărui cetățean, 

într-un mod echitabil, eficient și într-un mediu curat, în mod echilibrat și integrat. 

Planul de acțiune global, pe care România alege să-l susțină în următorii ani, se adresează 

ameliorării sărăciei, combaterii inegalităților, injustiției sociale și protejării planetei până în anul 
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2030. Este un plan de acțiune pentru oameni, planetă și prosperitate, prin care se urmărește 

consolidarea unui climat de siguranță și libertate, în care „nimeni nu va fi lăsat în urmă”. 

 Țintele pentru 2030 propuse de către România, în baza celor 17 obiective ale dezvoltării 

durabile sunt următoarele: 

Denumire ODD ȚINTE 2030 

Fără sărăcie – 

Eradicarea sărăciei în 

toate formele sale şi în orice 

context 

• Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii; 

• Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de 

cetățeni care trăiesc în sărăcie relativă; 

• Consolidarea sistemului național unitar a 

serviciilor de intervenție de urgență, reabilitare 

ulterioară și compensare a pierderilor în caz de 

calamități naturale, accidente industriale sau 

evenimente climatice extreme. 

Foamete “Zero” – 

Eradicarea foametei, asigurarea 

securității alimentare, îmbunătățirea 

nutriției şi promovarea unei 

agriculturi sustenabile 

• Eradicarea malnutriției și menținerea ratei 

obezității sub 10%, similar cu nivelul înregistrat 

în anul 2014; 

• Finalizarea cadastrului agricol; 

• Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul 

României, față de anul 2018; 

• Menținerea și extinderea diversității genetice a 

semințelor, a plantelor cultivate și a animalelor 

de fermă și domestice și a speciilor sălbatice 

înrudite; 

• Creșterea gradului de valorificare a producției 

agricole autohtone; 

• Creșterea ponderii agriculturii ecologice în 

totalul producției agricole; 

• Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și 

metode tradiționale de valorificare a plantelor 

medicinale și fructelor de pădure în zona 

montană. 
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Denumire ODD ȚINTE 2030 

• Menținerea tradițiilor locale prin creșterea 

numărului de produse cu caracteristici specifice, 

în ceea ce priveşte originea geografică. 

„Sănătate și bunăstare” – 

Asigurarea unei vieți sănătoase şi 

promovarea bunăstării tuturor, la 

orice vârstă 

• Asigurarea accesului universal la servicii de 

informare, educare și consiliere pentru 

promovarea prevenției și adoptarea unui stil de 

viață fără riscuri; 

• Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și 

implicit eliminarea documentelor și registrelor 

tipărite pe suport de hârtie, pentru a eficientiza și 

a facilita intervențiile medicale, pentru a asigura 

populației accesul rapid la servicii medicale de 

calitate, la tratamente și medicamente și pentru 

monitorizarea eficientă a nevoilor; 

• Reducerea prevalenței mortalității materne și 

infantile, a incidenței cancerului la sân sau de col 

uterin și a sarcinilor la adolescente, având ca 

obiectiv prioritar grupurile vulnerabile și 

defavorizate; 

• Reducerea mortalității materne și mortalității 

neonatale, astfel încât să se situeze sub media 

UE; 

• Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul 

minim recomandat de OMS pentru fiecare 

vaccin, prin dezvoltarea unei platforme comune 

de colaborare între autorități, medici, pacienți, 

organizații internaționale cu experiență în acest 

domeniu, reprezentanți ai companiilor în 

domeniu, precum și alți factori interesați; 

• Promovarea conștientizării bolilor psihice, 

reducerea stigmatului și crearea unui mediu în 
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Denumire ODD ȚINTE 2030 

care cetățenii afectați se simt acceptați și unde 

pot cere ajutor; 

• Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și 

combaterea hepatitei și a altor boli transmisibile;  

• • Reducerea cu o treime a mortalității premature 

cauzate de bolile netransmisibile prin prevenire 

și tratament și prin promovarea sănătății și 

bunăstării mintale; 

• Reducerea mortalității cauzate de boli cronice;  

• Reducerea consumului de substanțe nocive. 

Educație de calitate – 

Garantarea unei educații de calitate 

şi promovarea oportunităților de 

învățare de-a lungul vieții pentru 

toți 

• Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului 

educațional; 

• Învățământ axat pe competenţe și centrat pe 

nevoile elevului, căruia să îi fie oferită o mai 

mare libertate în definirea priorităților de studiu, 

prin măsuri precum creșterea ponderii de materii 

opționale; 

• Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc 

cunoștințele și competențele necesare pentru 

promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin 

educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de 

viață durabile, drepturile omului, egalitatea de 

gen, promovarea unei culturi a păcii și non-

violenței, aprecierea diversității culturale și a 

contribuției culturii la dezvoltarea durabilă; 

• Accentuarea rolului, în procesul educațional, al 

educației civice, a principiilor şi noţiunilor 

despre o societate durabilă pașnică și incluzivă, 

egalitate de gen, despre valorile democrației și 

pluralismului, despre valorile 

multiculturalismului, prevenția discriminării și 

înțelegerea percepției „celuilalt”, despre 
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Denumire ODD ȚINTE 2030 

importanța eradicării violenței cu accent pe 

fenomenul de violenţă în școli; 

• Modernizarea sistemului de învățământ prin 

adaptarea metodologiilor de predare-învățare la 

folosirea tehnologiilor informaționale și 

creșterea calității actului educațional; 

• Organizarea învățământului profesional și 

tehnic în campusuri special amenajate și dotate; 

• Pregătirea personalului didactic bine calificat; 

• Elaborarea de curriculum potrivit cerințelor de 

pe piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate, 

incluziv cu mediul de afaceri; 

• Extinderea generalizată a facilităților pentru 

formarea și perfecționarea continuă pe tot 

parcursul vieții, sporirea considerabilă a 

participării la sistemele formale și nonformale 

de cunoaștere în vederea apropierii României de 

media performanțelor din statele membre ale 

UE; 

• Extinderea rețelei de centre comunitare de 

învățare permanentă de către autoritățile locale;  

• Creșterea substanțială a numărului de tineri și 

adulți care dețin competențe relevante, inclusiv 

competențe profesionale, care să faciliteze 

angajarea, crearea de locuri de muncă decente și 

antreprenoriatul; 

• Creșterea nivelului de educație financiară a 

cetățenilor; 

• Extinderea în educația formală universitară a 

dezvoltării durabile ca principii și specializare și 

accentuarea rolului cercetării interdisciplinare în 

dezvoltarea unei societăți durabile. 
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Denumire ODD ȚINTE 2030 

Egalitate de gen – 

Realizarea egalității de gen şi 

întărirea rolului femeilor şi al 

fetelor în societate 

• Continuarea reducerii disparității salariale dintre 

sexe; 

• Eliminarea tuturor formelor de violență 

împotriva femeilor și fetelor, în sferele publice 

și private, inclusiv a traficului, exploatării 

sexuale și a altor tipuri de exploatare; 

• Asigurarea participării depline și eficiente a 

femeilor și a egalității de șanse la ocuparea 

posturilor de conducere la toate nivelurile de 

luare a deciziilor în viața politică, economică și 

publică. 

Apă curată și sanitate – 

Asigurarea disponibilității și 

gestionării durabile a apei și 

sanitație pentru toți 

• Creșterea substanțială a eficienței folosirii apei 

în activitățile industriale, comerciale și agricole; 

• Extinderea reutilizării raționale a apelor tratate 

și reciclate în perspectiva atingerii obiectivelor 

economiei circulare; 

• Creșterea substanțială a eficienței de utilizare a 

apei în toate sectoarele și asigurarea unui proces 

durabil de captare și furnizare a apei potabile, 

pentru a face față deficitului de apă; 

• Conectarea gospodăriilor populației din orașe, 

comune și sate compacte la rețeaua de apă 

potabilă și canalizare în proporție de cel puțin 

90%; 

• Creșterea accesului la apă potabilă pentru 

grupurile vulnerabile și marginalizate; 

• Îmbunătățirea calității apei prin reducerea 

poluării, eliminarea depozitării deșeurilor și 

reducerea la minimum a produselor chimice și 

materialelor periculoase, reducând proporția 

apelor uzate netratate și sporind substanțial 

reciclarea și reutilizarea sigură; 
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Denumire ODD ȚINTE 2030 

• Realizarea accesului la condiții sanitare și de 

igienă adecvate și echitabile pentru toți, 

acordând o atenție specială celor în situații 

vulnerabile. 

Energie curată și la prețuri 

accesibile 

- Asigurarea accesului tuturor la 

energie la prețuri accesibile, într-un 

mod sigur, durabil şi modern 

• Extinderea rețelelor de transport și distribuție 

pentru energie electrică și gaze naturale în 

vederea asigurării accesului consumatorilor 

casnici, industriali și comerciali la surse sigure 

de energie la prețuri acceptabile; 

• Asigurarea securității cibernetice a platformelor 

de monitorizare a rețelelor de producție, 

transport și distribuție a energiei electrice și 

gazelor naturale; 

• Decuplarea creșterii economice de procesul de 

epuizare a resurselor și de degradare a mediului 

prin sporirea considerabilă a eficienței 

energetice (cu minimum 27% comparativ cu 

scenariul de status-quo) și folosirea extinsă a 

schemei EU ETS în condiții de piață previzibile 

și stabile; 

• Creşterea ponderii surselor de energie 

regenerabilă și a combustibililor cu conținut 

scăzut de carbon în sectorul transporturilor 

(autovehicule electrice), inclusiv combustibili 

alternativi; 

• Asigurarea unui cadru de reglementare stabil și 

transparent în domeniul eficienței energetice în 

vederea atragerii investițiilor; 

• Susținerea strategică a ponderii energiei 

electrice în totalul consumului casnic, industrial 

și în transporturi prin stabilirea unor norme de 

performanță pentru instalații și aparatură. 
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Denumire ODD ȚINTE 2030 

Muncă decentă și creștere 

economică 

– Promovarea unei creșteri 

economice susținte, deschisă 

tuturor și durabilă, a ocupării 

depline și productive a forței de 

muncă și asigurarea de locuri de 

muncă decente pentru toți 

• Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii 

PIB superior față de media UE pentru a susține 

efortul de reducere a decalajelor în comparație 

cu țările europene avansate, paralel cu aplicarea 

principiilor dezvoltării durabile și îmbunătățirea 

constantă a nivelului de trai al populației; 

• Promovarea unor politici orientate spre 

dezvoltare care susțin activitățile productive, 

crearea locurilor de muncă decente, 

antreprenoriatul prin startup, creativitatea și 

inovația, și care încurajează formalizarea și 

creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, 

inclusiv prin acces la servicii financiare; 

• Atingerea unor niveluri mai ridicate ale 

productivității prin diversificare, modernizarea 

tehnologică și inovație, inclusiv prin accent pe 

sectoarele cu valoare adăugată sporită și 

utilizarea intensivă a forței de muncă; 

• Realizarea unui turism competitiv pe termen 

lung, dezvoltarea agroturismului, ecoturismului, 

turismului rural, balnear și cultural și 

îmbunătățirea imaginii României ca destinație 

turistică; 

• Consolidarea capacității instituțiilor financiare 

interne pentru a încuraja și a extinde accesul la 

servicii bancare, de asigurări și servicii 

financiare pentru toți. 

Industrie, inovație și 

infrastructură – 

Construirea unor infrastructuri 

reziliente, promovarea 

• Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii 

calitative, fiabile, durabile și puternice, inclusiv 

infrastructura regională și transfrontalieră, 

pentru a sprijini dezvoltarea economică și 
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Denumire ODD ȚINTE 2030 

industrializării durabile și 

încurajarea inovației 

bunăstarea oamenilor, cu accent pe accesul larg 

și echitabil pentru toți; 

• Îmbunătățirea siguranței rutiere; 

• Reabilitarea industriilor pentru a deveni 

durabile, cu eficiență sporită în utilizarea 

resurselor și adoptare sporită a tehnologiilor și 

proceselor industriale curate și ecologice, toate 

țările luând măsuri în conformitate cu 

capacitățile respective ale acestora; 

• Stimularea cu precădere a economiei digitale și 

investițiilor industriale care se situează în zona 

mai profitabilă a lanțului valoric, care fructifică 

și rezultatele eforturilor naționale de cercetare-

dezvoltare-inovare și care se adresează unor 

piețe stabile și în creștere; 

• Întărirea cercetării științifice, modernizarea 

capacităților tehnologice ale sectoarelor 

industriale;  

• Încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă 

a numărului de angajați în cercetare și dezvoltare 

și sporirea cheltuielilor publice și private pentru 

cercetare și dezvoltare; 

• Promovarea industrializării incluzive și durabile 

și sporirea ratei de ocupare; 

• Creșterea accesului întreprinderilor mici 

industriale și de altă natură la servicii financiare, 

inclusiv la credite accesibile, și integrarea 

acestora în lanțuri valorice și piețe externe. 

 

Inegalități reduse – 

Reducerea inegalităților în 

interiorul țărilor și între țări 

• Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale 

și de protecție socială, în scopul reducerii 
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Denumire ODD ȚINTE 2030 

progresive a inegalităților, respectiv a proporției 

grupurilor dezavantajate; 

• Aproprierea României de nivelul mediei UE, 

corespunzător anului 2030, din punctul de 

vedere al indicatorilor dezvoltării durabile; 

• Reducerea discriminării prin acordarea de 

sprijin organizațiilor neguvernamentale care 

activează în domeniul drepturilor omului. 

Orașe și comunități durabile – 

Dezvoltarea orașelor și a așezărilor 

umane pentru ca ele să fie deschise 

tuturor, sigure, reziliente și durabile 

• Asigurarea accesului la condiții de locuire 

adecvate pentru toți cetățenii; 

• Reducerea semnificativă a pierderilor 

economice provocate de inundații și alunecările 

de teren, îmbunătățirea răspunsului colectiv și 

întărirea capacității de adaptare și revenire la 

nivel funcțional în cel mai scurt timp după 

producerea evenimentului, reducerea impactului 

inundațiilor sau a poluărilor generate de 

inundații și ale alunecărilor de teren asupra 

ecosistemelor, inclusiv prin îmbunătățirea 

constantă a cadrului legislativ; 

• Asigurarea accesului la sisteme de transport 

sigure, la prețuri echitabile, accesibile și durabile 

pentru toți, în special prin extinderea rețelelor de 

transport public, acordând o atenție deosebită 

nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, 

femei, copii, persoane cu dizabilități și în etate; 

• Elaborarea și punerea în aplicare a unui program 

general de planificare spațială și amenajare a 

teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale la 

nivel național prin aplicarea conceptului de 

dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, 

care să susțină coeziunea teritorială 
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Denumire ODD ȚINTE 2030 

• Educarea și responsabilizarea populației pentru 

situații de risc seismic; 

• Reducerea efectelor pe care poluarea 

atmosferică le are asupra sănătății umane și a 

mediului prin acordarea unei atenții deosebite 

calității aerului; 

• Reducerea substanțială a numărului deceselor și 

bolilor provocate de produsele chimice 

periculoase de poluare și de contaminarea 

aerului, apei și a solului; 

• Consolidarea eforturilor de protecție și 

salvgardare a patrimoniului cultural și natural, a 

elementelor de peisaj din mediul urban și rural; 

• Implementarea prevederilor legale referitoare la 

producția, transportul, depozitarea, utilizarea și 

eliminarea produselor chimice, inclusiv a celor 

farmaceutice, care pot prezenta pericole pentru 

sănătatea oamenilor și animalelor și pentru 

integritatea mediului. 

Consum și producție responsabile 

- Asigurarea unor modele de 

consum şi producție durabile; 

• Colectarea separată a deșeurilor menajere 

periculoase până în 2022, a deșeurilor biologice 

până în 2023 și materialele textile până în 2025; 

• Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere 

extinsă a producătorilor pentru toate ambalajele 

până în 2024; 

• implementarea practicilor durabile de achiziții 

publice verzi, în conformitate cu prioritățile 

naționale și politicile europene. 

Acțiune climatică 

• Consolidarea rezilienței și capacității de 

adaptare a României la riscurile legate de climă 

și dezastre naturale; 



 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021-2027 
COMUNA BOROAIA 

 

 47 

Denumire ODD ȚINTE 2030 

– Luarea unor măsuri urgente de 

combatere a schimbărilor climatice 

și a impactului lor 

• Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la 

fenomene meteorologice extreme de mare 

intensitate; 

• Îmbunătățirea educației, sensibilizării și 

capacității umane și instituționale privind 

atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea, 

reducerea impactului și alerta timpurie; 

• Intensificarea eforturilor României pentru a 

realiza tranziția la o economie „verde”, cu emisii 

reduse de dioxid de carbon, rezilientă la 

schimbările climatice și pentru integrarea 

măsurilor de adaptare la schimbările climatice în 

sectoarele vulnerabile economice, sociale şi de 

mediu, în conformitate cu politicile UE. 

Viață acvatică 

– Conservarea și utilizarea durabilă 

a oceanelor, mărilor și a resurselor 

marime pentru o dezvoltare 

durabilă 

• Prevenirea și reducerea semnificativă a poluării 

marine de toate tipurile, în special de la 

activitățile terestre, inclusiv poluarea cu deșeuri 

marine și poluarea cu nutrienți; 

• Minimizarea și gestionarea impactului 

acidificării mediului apelor marine, inclusiv prin 

cooperare științifică sporită la toate nivelurile; 

• Dezvoltarea responsabilă și sustenabilă a 

activităților de pescuit la speciile sălbatice și de 

acvacultură cu respectarea cotelor și metodelor 

stabilite prin lege și menținerea, în limite 

rezonabile, a viabilității îndeletnicirilor 

tradiționale în acest domeniu, inclusiv a 

pescuitului sportiv și de agrement; 

• Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre 

în actul de management durabil a resurselor 

acvatice vii. 
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Denumire ODD ȚINTE 2030 

Viața terestră 

– Protejarea, restaurarea şi 

promovarea utilizării durabile a 

ecosistemelor terestre, gestionarea 

durabilã a pădurilor, combaterea 

deşertificãrii, stoparea şi repararea 

degradãrii solului şi stoparea 

pierderilor de biodiversitate 

• Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea 

serviciilor oferite de ecosistemele naturale (în 

special în luncile Dunării, afluenților acesteia și 

în Deltă) prin gestionarea integrată a bazinelor 

hidrografice și zonelor umede; 

• Conservarea și protejarea zonelor umede, între 

care se află și Rezervația Biosferei Delta 

Dunării, zonă umedă unicat în Europa, ca parte 

a patrimoniului natural european și mondial; 

• Asigurarea conservării ecosistemelor montane, 

inclusiv a biodiversității acestora, în scopul de a 

spori capacitatea acestora de a oferi beneficii 

esențiale pentru dezvoltare durabilă; 

• Susținerea instituțiilor și infrastructurilor de 

cercetare-dezvoltare de interes național și 

European pentru studierea, gestionarea, 

protejarea și conservarea diversității 

patrimoniului natural; 

• Gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea 

tăierilor ilegale de arbori, dezvoltarea sistemului 

informatic integrat pentru monitorizarea 

exploatării și transportului masei lemnoase, 

inclusiv la punctele de frontieră, asigurarea 

împăduririi și reîmpăduririi terenurilor din 

fondul forestier și a celor degradate sau supuse 

deșertificării, desfășurarea plantării programate 

a perdelelor forestiere pentru protecția culturilor 

agricole și a elementelor de infrastructură în 

scopul limitării impactului schimbărilor 

climatice; 

• Tranziția către o economie circulară prin 

abordări complementare ce implică metode 
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Denumire ODD ȚINTE 2030 

tradiționale și tehnologii de ultimă generație 

pentru restabilirea/refacerea capitalului natural 

și reducerea dependenței de fertilizatorii sintetici 

și de pesticide, pentru combaterea degradării 

solului; 

• Combaterea deșertificării, restaurarea 

terenurilor și solurilor degradate, inclusiv a 

terenurilor afectate de deșertificare, secetă și 

inundații. 

Pace, justiție și instituții eficiente 

- Promovarea unor societăți paşnice 

şi incluzive pentru o dezvoltare 

durabilã, a accesului la justiție 

pentru toți şi crearea unor instituții 

eficiente, responsabile şi incluzive 

la toate nivelurile 

• Administrarea justiției în condiții de 

imparțialitate și celeritate, în conformitate cu 

legile și procedurile stabilite, cu respectarea 

principiului prezumției de nevinovăție; 

• Asigurarea și susținerea dialogului cu 

minoritățile naționale în vederea îmbunătățirii 

actului decizional, prin acces egal pentru toți 

cetățenii de a-și respecta şi valorifica cultura, 

tradițiile, limba maternă și de a participa la viața 

economică, socială și politică și pentru 

combaterea preconcepțiilor, a prejudecăților și a 

discriminărilor în toate formele sale și 

promovarea dialogului interetnic, valorilor 

comune, diversității culturale și lingvistice; 

• Reducerea semnificativă a tuturor formelor de 

violență și ratelor de deces conexe; 

• Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a 

tuturor formelor de violență și torturii copiilor; 

• Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite 

financiare și de armament, consolidarea 

recuperării și returnării bunurilor furate și 

combaterea tuturor formelor de crimă 

organizată; 
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Denumire ODD ȚINTE 2030 

• Asigurarea procesului decizional receptiv, 

incluziv, participativ și reprezentativ la toate 

nivelurile;  

• Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile 

și transparente la toate nivelurile; 

• Profesionalizarea și perfecționarea activității 

tuturor instituțiilor administrației publice 

centrale și locale, mai ales a compartimentelor 

care intră în contact direct cu cetățenii, pentru 

prestarea unor servicii prompte și civilizate; 

extinderea și generalizarea serviciilor pe internet 

(on-line). 

Parteneriate pentru realizarea 

obiectivelor 

- Consolidarea mijloacelor de 

implementare şi revitalizarea 

parteneriatului global pentru 

dezvoltare durabilă 

• Majorarea progresivă a cuantumului asistenței 

oficiale de dezvoltare acordate de România în 

cadrul programelor ODA, în funcție de 

capacitatea de susținere a economiei naționale, 

având ca obiectiv țintă atingerea cifrei de 0,33% 

din venitul național brut la nivelul anului 2030; 

• Sporirea și diversificarea ajutorului oficial 

pentru dezvoltare pe măsura creșterii 

potențialului economic al României și 

încurajarea agenților economici români să 

investească, pe baze competitive, în economia 

țărilor mai puțin dezvoltate; 

• Aderarea României la Zona Euro, la spațiul 

Schengen și la Organizația pentru Dezvoltare și 

Cooperare Economică; 

• Susținerea angajamentelor internaționale și 

implicarea proactivă pe plan european și 

internațional. 
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Obiectivele și direcțiile de acțiune ale comunei Boroaia sunt întemeiate în strânsă corelație 

cu țintele propuse la nivel național și european și urmăresc să contribuie la atingerea acestora.  

 

• Criza pandemică și răspunsul la aceasta în contextul aprobării cadrului financiar 

multianual 2021-2027 

Epidemia cauzată de coronavirus reprezintă o amenințare pentru economia europeană și 

pentru nivelul de trai al cetățenilor, înregistrând efecte, precum:  

 creșterea datoriilor guvernamentale și adâncirea deficitelor bugetare; 

 contracții ale economiilor statelor membre, cu efect în scăderea PIB;  

 întreruperi în lanțurile de aprovizionare cu bunuri de consum și materiale; 

 suprasolicitarea marilor servicii publice de sănătate și educație;  

 întreruperi ale activităților curente și de investiții ale companiilor, sprijin guvernamental 

pentru mediul de afaceri.  

Pentru a contribui la repararea daunelor economice și sociale cauzate de pandemia de 

COVID-19, Comisia Europeană, Parlamentul European și liderii UE au convenit asupra unui plan 

de redresare care să ajute ieșirea din criză și punerea bazelor unei Europe moderne, mai durabile.  

Figura nr. 1 - Structura Cadrului Financiar Multianual al UE 2021-2027 

Sursa: Comisia Europeană 
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Astfel, a fost adoptat cel mai mare pachet de stimulente finanțat din bugetul UE: bugetul pe 

termen lung al UE și Next Generation EU (instrument temporar conceput pentru a stimula 

redresarea). 

 

Prin urmare, un total de 1.800 de miliarde EUR va susține reconstrucția Europei după criza 

provocată de COVID-19. O reconstrucție prin care Europa va deveni mai ecologică, mai digitală 

și mai rezilientă. Noul buget pe termen lung va consolida mecanismele de flexibilitate, pentru a 

garanta că poate răspunde unor nevoi neprevăzute. A fost proiectat în așa fel încât să răspundă nu 

numai realităților actuale, ci și incertitudinilor viitoare. În acest context, Cadrul Financiar 

Multianual al UE cuprinde următoarele politici și mecanisme: 

 Mecanismul de Redresare și Reziliență; 

 Politica de Coeziune; 

 Politica Agricolă Comună; 

 Fondul de Tranziție Justă.  

 

Figura nr. 2 – Politicile și mecanismele aferente cadrului financiar multianual al UE 

Sursa: Comisia Europeană 
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În ceea ce privește bugetul alocat României din CFM al UE, acesta este de 79,94 mld euro, 

cei mai mulți bani fiind alocați pentru mecanismul de Redresare și Reziliență, așa cum este   

prezentat mai jos:  

 

Figura nr. 3 – Bugetul alocat României din CFM al UE 2021-2027 
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene 

 

În acest context, a fost elaborat Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care 

reprezintă un document strategic structurat pe două priorități: reforme și investiții, ce aduce 

României perspectiva modernizării și a schimbărilor profunde așteptate de societatea civilă, 

mediul de afaceri și sectorul public din România. 

 

Uniunea Europeană a decis să înființeze un instrument financiar temporar – 

NextGenerationEU, în valoare de 750 de miliarde euro, separat de bugetul pe termen lung al UE, 

Cadrul Financiar Multianual (CFM), pentru perioada 2021 -2027. Scopul principal al acestuia este 
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să ofere sprijin statelor membre pentru a face față provocărilor generate de Criza Covid19 și 

consecințele sale economice. 

Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) este pilonul principal al NextGenerationEU și 

are alocat un buget total de 672,5 miliarde euro. 

 

Figura nr. 4 – Alocarea la nivelul UE CFM + NextGenerationEU 
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene 

 

Scopul Mecanismului de Redresare și Reziliență este de a oferi sprijin pentru investiții și 

reforme esențiale în vederea redresării sustenabile și pentru ameliorarea rezilienței economice și 

sociale a statelor membre UE. La finalul perioadei de investiții, economiile și societățile europene 

vor fi mai bine pregătite pentru provocările și oportunitățile tranzițiilor verzi și digitale. 

Pentru utilizarea instrumentului de finanțare MRR fiecare stat membru al UE trebuie să 

elaboreze propriul Plan de Relansare și Reziliență (PNRR) prin care își stabilește domeniile 

prioritare de investiții în scopul ieșirii din criză, relansării economice și creșterii capacității de 

reziliență.  

Planul de Relansare și Reziliență pe care România îl elaborează acum se constituie într-un 

Document Strategic ce stabilește prioritățile investiționale și reformele necesare pentru redresare 

și creștere sustenabilă, corelate tranziției verzi și digitale avute în vedere de Comisia Europeană. 
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Figura nr. 5 – Pilonii Planului Național de Redresare și Reziliență 

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene 
 

 
PNRR se referă la un pachet coerent de investiții publice și reforme propuse în baza 

Recomandărilor Specifice de Țară 2019-2020. Aceste reforme și proiecte de investiții publice 

trebuie puse în aplicare până în 2026. 

PNRR are la bază 6 piloni principali: 

1. Tranziția spre o economie verde; 

2. Transformarea digitală; 

3. Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă; 

4. Coeziunea socială și teritorială; 

5. Sănătate și reziliență instituțională; 

6. Copii, tineri, educație și competențe. 
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Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) este coordonatorul național al procesului 

de elaborare și negociere a PNRR cu Comisia Europeană. În scopul unei abordări unitare a acestor 

procese și pentru promovarea unui document care să răspundă în mod real consecințelor 

economice și sociale ale crizei sanitare, MIPE colaborează cu ministerele de linie în domeniul 

cărora sunt prevăzute investiții și reforme în cadrul PNRR. De asemenea, în elaborarea PNRR, vor 

fi implicate Administrația Prezidențială, Guvernul și vicepremierul coordonator, Secretariatul 

General al Guvernului și Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului. 

Figura nr. 6 – Pilonii Planului Național de Redresare și Reziliență 
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene 

 
 

Comisia Europeană evaluează PNRR pe baza unor criterii transparente. Astfel, investițiile și 

reformele prevăzute în PNRR trebuie să contribuie la abordarea eficientă a recomandărilor 

specifice fiecărei țări și la consolidarea potențialului de creștere economică, a creării de locuri de 

muncă și a rezilienței economice și sociale. De asemenea, investițiile și reformele trebuie să 

contribuie la îndeplinirea obiectivului de schimbări climatice în proporție de 37% și la realizarea 

obiectivului de digitalizare în proporție de 20%. 

MRR sprijină financiar investițiile și reformele cu impact real și de durată asupra economiei 

și societății. Măsurile propuse răspund provocărilor identificate în contextul Semestrului european, 

susținând tranziția verde și transformarea digitală, precum și creșterea economică, reziliența 

socială și economică și crearea de locuri de muncă. 
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PNRR trebuie să intervină cu reforme și investiții în următoarele domenii: 

 

• Transportul; 

• Mediul, schimbările climatice, energia, eficiența energetică și tranziția verde; 

• Dezvoltarea localităților urbane, valorificarea patrimoniului cultural și natural și turism; 

• Agricultura și dezvoltarea rurală; 

• Sănătate; 

• Educație; 

• Mediul de afaceri; 

• Cercetare, inovare, digitalizare; 

• Îmbunătățirea fondului construit; 

• Reziliență în situații de criză. 

 
Pilonul I     Tranziție verde 

 Sistemul naţional de gestionare a apei:  apă și canalizare, irigaţii, desecări-drenaje, lucrări de 
combatere a eroziunii solului și intervenţii active în atmosferă 

Împădurim România și protejăm biodiversitatea 

Managementul deșeurilor şi economie circulară 

Transport feroviar și mobilitate urbană 

Valul renovării - Fondul pentru reabilitarea verde și seismică 

Energie regenerabilă și eficiență energetică 
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Pilonul II    Transformare digitală 

 Cloud guvernamental și sisteme digitale interconectate în administraţia publică, semnătură și 
identitate electronică, promovarea investiţiilor cu valoare adăugată mare în TIC 

România Educată - Digitalizarea educației 

Broadband și 5G 

 
 

Pilonul III   Creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii 

 
 
 
 

Reforma sistemului de pensii  

Modernizarea și consolidarea sistemului financiar-fiscal 

Investiții și instrumente financiare pentru sectorul privat și reforma companiilor de stat 

România Educată – Învățământ dual, tehnic și profesional 

Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 

Dezvoltarea infrastructurii de gaz natural în amestec cu hidrogen și alte gaze verzi 

România Creativă (industrii creative) 
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Transport rutier și autostrăzi 

 
Pilonul IV   Coeziune socială și teritorială 

 Fondul de reziliență pentru localități 

Fondul pentru dezvoltare comunitară în rural și zone urbane sărace 

Infrastructură socială și cămine de bătrâni 

România Velo – Încurajarea transportului și turismului pe bicicletă, pedestru și alte forme 
nemotorizate 
 

Pilonul V    Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională 

 Fondul pentru Spitale. Creșterea accesului la Sănătate 

Reziliență în situații de criză 

România Educată – infrastructură școlară și universitară 
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Încurajarea formalizării muncii economie socială și introducerea Venitului Minim de 
Incluziune 

Reforma administrației publice, salarizarea unitară, dialog social și creșterea eficienței 
justiției 

Fondul de reziliență a societății civile 

 
Pilonul VI   Politici pentru generația următoare, copii și tineri 

 România Educată - Program Național de reducere a abandonului școlar 

Granturi pentru tineret și sport 

România Educată – Programul Național pentru Creșe 
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În ceea ce privește POLITICA DE COEZIUNE, aceasta rămâne cea mai semnificativă 

politică de investiție și pentru următorul buget pe termen lung al UE, 2021-2027. În corelație cu 

Agenda 2030, precum și având în vedere contextul actual al crizei sanitare, politica de coeziune 

va fi semnificativ modificată față de actualul sistem, aceasta fiind construită în baza a cinci 

priorități investiționale: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura nr. 7 – Prioritățile investiționale ale politicii de coeziune 2021-2027 

Sursa: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 

1. Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea 

întreprinderilor mici și mijlocii; 

2. 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; 

3. Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale; 

4. Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și 

sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii 

sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate; 

5. Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse 

la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 

 

La nivelul României politica de coeziune se propune a fi implementată prin intermediul 

următoarelor programe operaționale: 

1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă; 

2. Programul Operațional Transport; 
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3. Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare; 

4. Programul Operațional Sănătate; 

5. Programul Operațional Educație și Ocupare; 

6. Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială; 

7. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR); 

8. Programul Operațional Asistenţă Tehnică; 

9. Programul Operațional pentru Tranziție Justă. 

 

Prioritățile de investiții/Axe prioritare pentru Programul Operațional Dezvoltare Durabilă: 

1. tranziţie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse, sisteme inteligente de 

energie, rețele şi soluții de stocare (intervenții adresate mediului privat); 

2. dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară; 

3. protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului şi 

decontaminarea siturilor poluate; 

4. promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor. 

Prioritățile de investiții/Axe prioritare pentru Programul Operațional Transport: 

1. îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport rutier;  

2. îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru accesibilitate 

teritorială; 

3. îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport pe calea ferată; 

4. îmbunătăţirea mobilităţii naţionale, durabilă şi rezilientă în faţa schimbărilor climatice prin 

creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată; 
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5. îmbunătăţirea conectivităţii prin creşterea gradului de utilizare a transportului cu metroul 

în regiunea Bucureşti-Ilfov; 

6. îmbunătăţirea conectivităţii şi mobilităţii urbane, durabilă şi rezilientă în faţa schimbărilor 

climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată; 

7. dezvoltarea unui sistem de transport multimodal; 

8. creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor; 

9. creșterea gradului de siguranță şi securitate pe rețeaua rutieră de transport;  

10. asistenţă tehnică. 

Prioritățile de investiții/Axe prioritare pentru Programul Operațional Creștere Inteligentă, 

Digitalizare și Instrumente Financiare: 

1. creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare; 

2. dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI; 

3. creșterea competitivității economice prin digitalizare; 

4. dezvoltarea infrastructurii Broadband; 

5. instrumente financiare pentru întreprinderi; 

6. creșterea capacității administrative. 

Prioritățile de investiții/Axe prioritare pentru Programul Operațional Sănătate: 

1. continuarea investițiilor în spitale regionale: Craiova, Cluj, Iași- faza a II-a; 

2. servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în regim ambulatoriu; 

3. servicii de recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului demografic 

de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii; 

4. creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii; 

5. abordări inovative în cercetarea din domeniul medical; 

6. informatizarea sistemului medical; 

7. măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizare metode moderne 

de investigare, intervenție, tratament. 

Prioritățile de investiții/Axe prioritare pentru Programul Operațional Educație și Ocupare: 

1. valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii; 

2. prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor 

dezavantajate la educație și formare profesională; 

3. creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și formare profesională;  

4. adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței muncii și la 

provocările inovării și progresului tehnologic  
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5. creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic; 

6. creșterea accesului pe piața muncii pentru toți; 

7. antreprenoriat și economie socială; 

8. susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței muncii; 

9. consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru 

facilitarea tranzițiilor și a mobilității. 

Prioritățile de investiții/Axe prioritare pentru Programul Operațional Incluziune și 

Demnitate Socială: 

1. dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; 

2. comunităţi marginalizate; 

3. reducerea disparităţilor între copiii în risc de săracie și/sau excluziune socială și ceilalți 

copii; 

4. servicii pentru persoane vârstnice; 

5. sprijin pentru persoanele cu dizabilități; 

6. sprijin pentru grupuri vulnerabile; 

7. ajutorarea persoanelor defavorizate. 

Prioritățile de investiții/Axe prioritare pentru 8 Programe Operaționale Regionale: 

1. o regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice (intervenții OP1 

adresate mediului privat, organizațiilor CDI, parteneriate);  

2. o regiune cu orașe Smart; 

3. o regiune cu orașe prietenoase cu mediul; 

4. dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate; 

5. o regiune accesibilă; 

6. o regiune educată; 

7. o regiune atractivă; 

8. asistenţă tehnică. 

Din economia celor prezentate anterior, putem concluziona faptul că la elaborarea 

Strategiei de Dezvoltare Locală se va ține cont atât de obiectivele dezvoltării durabile și indicatorii 

Agendei 2030, cât și de celelalte politici de la nivel european pentru următorul cadru financiar 

multianual 2021-2027, în vederea alinierii priorităților de la nivel local cu obiectivele și strategiile 

de la nivel european pentru diminuarea decalajelor de dezvoltare și creșterea coeziunii.  
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1.2 Etapele elaborării strategiei de dezvoltare durabile  
 

Strategiile de dezvoltare fac posibilă coordonarea activă a proceselor de dezvoltare care au 

loc în teritoriu, luarea în considere a caracteristicilor locale, a schimbărilor din mediul exterior și 

fac posibilă abordarea proactivă, realizată într-un mod inovativ a proceselor de dezvoltare 

teritorială. 

Elaborarea strategiilor de dezvoltare locală reprezintă unul din pașii cei mai importanți care 

susțin procesele de dezvoltare locală. În esență, acest tip de strategie clarifică pe termen mediu și 

lung care sunt direcțiile și domeniile spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunității.  

Planificarea strategică este un proces continuu, utilizat de comunitățile locale, cu scopul de 

a certifica faptul că politicile și programele existente corespund necesităților de dezvoltare 

economică, socială, educațională a comunității supuse analizei. Ca urmare, planificarea strategică 

ajută comunitățile să direcționeze dezvoltarea economică spre realizarea unor obiective flexibile, 

pe termen lung.   

În funcție de situația specifică la nivel local, strategiile de dezvoltare pot fi de mai multe 

tipuri: strategii orientate către schimbare, sprijinite de programe bazate pe oportunități ce permit 

contracararea punctelor slabe; strategii ofensive, sprijinite de programe bazate pe oportunități ce 

susțin punctele tari; strategii defensive, sprijinite de programe bazate pe puncta slabe și amenințări; 

strategii de diversificare, sprijinite de programe bazate pe puncte tari și amenințări.  

Strategia propusă pentru dezvoltarea comunei Boroaia, este orientată către schimbare 

și caută să contracareze punctele slabe și să valorifice oportunitățile. Acest lucru va fi aprofundat 

în cadrul capitolelor următoare unde vom căuta să identificăm deficiențele pe care să le soluționăm 

prin măsuri optime. Efectul scontat al acestei strategii pe termen lung este de a asigura dezvoltarea 

durabilă a comunei, bazată pe valorificarea domeniilor și sectoarelor de interes și încurajarea celor 

aflate în curs de dezvoltare.  

În cadrul prezentei strategii vom parcurge toate etapele esențiale teoretizate. În primul rând, 

strategia va include o etapă introductivă care cuprinde două părți: prezentarea principalelor 

programe internaționale și o scurtă prezentare a zonei țintă. Prima parte cuprinde prezentarea 

principalelor programe/strategii europene și naționale în domeniul dezvoltării comunitare: 

dezvoltare regională și dezvoltare locală (aici includem Programele de dezvoltare 

națională/regională, Programe de dezvoltare rurală, cărțile verzi ale dezvoltării regionale și rurale). 

Cea de a doua parte a etapei introductive va consta în încadrarea unității administrativ teritoriale 
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pentru care se realizează strategia în spațiul geografic-istoric național și regional. Etapa 

introductivă este necesară deoarece orice strategie elaborată trebuie integrată în alte documente 

programatice existente la nivele superioare sau macro-nivele.  

Următoare etapă asupra căreia ne vom îndrepta atenția constă în diagnoza și analiza 

principalilor indicatori statistici din localitatea Boroaia pentru care se realizează strategia de 

dezvoltare. Această etapă este fundamentată în baza următoarelor acțiuni: determinarea bazei 

economice, evaluarea structurii pieței foreței de muncă, evaluarea nevoilor pieței forței de muncă, 

examinarea oportunităților și a constrângerilor dezvoltării economice, examinarea/evaluarea 

capacității instituționale locale.  

Plecând de la baza de date, se va elabora analiza SWOT. Specificul analizei SWOT este 

că ea studiază concomitent caracteristicile interne și influențele mediului extern, ținând cont atât 

de factorii pozitivi, cât și de cei negativi. În cadrul analizei SWOT se va evalua atât specificul 

intern al enității pentru care se elaborează strategia, punctele forte și punctele slabe, cât și 

influențele exterioare, efectele pozitive fiind considerate drept oportunități, iar cele negative drept 

amenințări. 

În urma analizei SWOT vor fi identificate punctele forte și cele slabe, oportunitățile de 

dezvoltare, dar și pericolele existente la nivelul comunității. Acest tip de analiză va permite 

indentificarea direcțiilor de dezvoltare locală. Capitolul va fi axat asupra obiectivelor strategice de 

dezvoltare.  

Efectuarea analizei SWOT asupra comunei Boroaia va permite identificarea profilului 

comunei, iar rezultatele relevate se vor cuantifica în direcții strategice oportune și specifice de 

dezvoltare a comunității care să conducă spre scopul propus, respectiv dezvoltarea economică și 

coeziunea socială a localității în perioada 2021-2027.  

Ca urmare a diagnozei realizate asupra indicatorilor, precum și în urma consultărilor avute 

cu actorii locali, s-a conturat viziunea și misiunea stragiei, iar pe baza acestora s-a construit 

sistemul ierarhic de obiective strategice. Demersul de construire a sistemului de obiective 

strategice a avut în vedere perioada de 6 ani și imperativul ca acestea să definească rezultatul 

așteptat al planificării strategice.  

Pentru a asigura implementarea măsurilor de dezvoltare cuprinse în planul strategic, se va 

constitui o echipă în cadrul primăriei. În acest fel se va asigura: prioritizarea măsurilor de 

dezvoltare prin aplicarea unor criterii specifice, elaborarea și aplicarea planurilor de acțiune, 

implementarea graduală a măsurilor de dezvoltare, monitorizarea procesului și evaluarea periodică 
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a îndeplinirii obiectivelor, asigurând astfel, posibilitatea adaptării sau reorientării strategiei în timp, 

pe parcursul implementării.  

Cadrul strategic pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Boroaia 

cuprinde următoarele documente: 

• Regulamentul privind Fondul European de Devoltare Regională (FEADR) și Fondul 

de Coeziune (FC) 2021-2027; 

• Cadrul legal privind Strategia UE pentru 2021-2027 – O nouă politică de coeziune; 

• Programul Europa Digitală 2021-2027; 

• Planul Național Strategic 2021-2027; 

• Planul de Dezvoltare Regională 2021-2027; 

• Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030; 

• Programul Operațional pentru Tranziție Justă; 

• Programul Operațional Dezvoltare Durabilă; 

• Programul Operațional Transport; 

• Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare; 

• Programul Operațional Sănătate; 

• Programul Operațional Educație și Ocupare; 

• Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială; 

• Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR); 

• Programul Operațional Asistenţă Tehnică. 

De asemenea, documentația a fost întocmită în conformitate cu legislația în vigoare: 

• Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 315/2004 cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 500/2002 cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 108/2004 cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 672/2002 cu modificările și completările ulterioare; 

• HG nr. 1179/2004 cu modificările și completările ulterioare; 

• HG. nr. 1200/2004 cu modificările și cmpletările ulterioare; 

• OUG nr. 63/1999 cu modificările și completările ulterioare; 

• Regulamentul privind Fondul European de Devoltare Regională (FEADR) și Fondul 

de Coeziune (FC) 2021-2027; 

• Cadrul legal privind finanțările nerambursabile prin Fonduri Structurale Legea nr. 315 

din 28 iunie 2004 privind dezvoltara regională în România. 
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CAPITOLUL II - PROFILUL SOCIO-ECONOMIC AL 
COMUNEI BOROAIA  

2.1 SCURT ISTORIC  

 

• Satul Giulești  

Atestarea istorică a satelor comunei Boroaia este progresivă în timp. Cel mai vechi sat este 

Giulești, care poartă numele boierului Giulea, ce-și avea curtea boierească, pe apa Moldovei, pe 

o suprafață de peste 3500 mp. Nu departe de locul reședinței feudale cu rol rezidențial și militar, 

situată la limita sudică a satului, în locul numit “La temelie”, existau o biserică și o necropolă cu 

22 de morminte cu ritualuri particulare, anterioare secolului al XIV-lea, identificate și cercetate în 

1981.  

 Așezarea legată de însăși întemeierea statului feudal Moldova, datează din a doua jumătate 

a secolului al XIV-lea și se pare că avea rol de vamă pe vremea lui Petru I sau Mușat, fiind păzită 

de străjeri numiți nemeși.  

 Până la 1858, moșia Giulești a fost administrată de călugării greci care își aveau Mitocul 

în sat, unde au fost casele preotului Costache Ionescu.  

 În ordinea vechimii urmează satele Bărăști, Moișa și cel mai nou Boroaia, amintit în a doua 

jumătate a secolului al XVIII-lea și format în majoritate din emigranți ardeleni și bucovineni, ce 
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au părăsit ținuturile de baștină din cauza persecuțiilor la care erau supuși românii după înfrângerea 

răscoalei lui Horia, Cloșca și Crișan, dar și a înființării regimentelor grănicerești. 

• Satul Bărăști 

 Îi succede ca vechime satul Bărăști, atestat de Petru Rareș la 1552 și ulterior de Alexandru 

Lăpușneanu la 1555.  

• Satul Boroaia 

 Nemțeni sau Boroaia-Neamțului este un alt sat component. Locuitorii săi ar fi fost în 

majoritatea sași botezați sau veniți din Ardeal.  

Denumirea satului Boroaia vine, se pare, de la Bora, conducătorul emigranților ardeleni, în 

jur de 200, care s-au stabilit aici. Căpetenia lor Bora murind pe drum, conducerea grupului a fost 

preluată de soția sa, Boroaia.  

 Prima utilizare a numelui de Boroaia în documente apare în 1796, când Crăciun Butnaru 

din Moișa reclama pe egumenul mănăstirii Râșca că a strămutat locuitorii de pe moșia acestei 

mănăstiri pe moșia Saca, Târzia, Boroaia și Bogdănești, strămutați care au intrat în conflict cu 

localnicii. 

 Populația a crescut treptat de la circa 44 case în 1774 la 108 case în 1835. După 1800, 

răzeșii din Boroaia au pierdut pământurile.  

 Situația economică se îmbunătățește, cât de cât, după împroprităririle din 1864, 1878 și 

1879. Situația grea a locuitorilor satelor a culminat cu Răscoala din 1907. Țăranii din Târzia, Groși, 

Boroaia au luat parte la agitații, fără violențe. Petițiile s-au consumat în petiții motivate de lipsa de 

pământ și învoielile agricole grele. 

Migrația românilor ardeleni spre Moldova a avut cauze economice, sociale, religioase și 

militare. În Boroaia s-au stabilit români din zona Bistrița Năsăud (Monor și Bârla) și din 

Maramureș (Moisei, Țibichi, Cordun, etc.)    

• Satul Moișa 

 În prelungirea drumului comunal ce se desprinde din centrul comunei Boroaia spre vest, la 

distanța de 3,5 km începe satul Moișa. Așezat în depresiunea a trei dealuri – Mălaiștea (Costân) și 

Holceni (Bolohan), satul este flancat la vest de culmea Pleșului cu direcția nord-sud, ce desparte 

prin creasta sa cele două renumite mănăstiri, Neamț și Râșca.  
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 Revista “Răvașul Poporului” ce apare la Fălticeni în 1907 și din a cărui comitet făceau 

parte Artur Gorovei, Mihail Sadoveanu, Alexandru Vasiliu-Tătăruși și Vasile Tomegea din 

Boroaia a fost o tribună de luptă pentru interesele țăranilor. Din acest motiv revista este interzisă 

de guvern  începând cu anul 1909. 

 Un prilej de îmbunătățire a situației materiale și mai apoi strâns legate de aceasta a celei 

spiritual-culturale, a fost Mișcarea Cooperatistă inițiată de Spirtu Haret, al cărui adept înflăcărat a 

fost învățătorul Vasile Tomegea. 

 În 1901 se înființează prima cooperativă de credit în Boroaia, transformată în 1903 în 

Banca Populară Moldova. În 1905, tot la Boroaia, ia ființă prima cooperativă forestieră din țară 

intitulată “Norocul” și mai apoi “Unirea”, fiind considerată prima cooperativă de producție din 

Boroaia. Îm 1906 se înființează Cooperativa Forestieră “Frăția” din satul Bărăști, care în 1922 se 

contopește cu cea din Boroaia. 

 În 1920, la inițiativa învățătoarei Maria Tomegea se înființează  prima cooperativa de 

industrie casnică, de țesătorie și creșterea viermilor de mătase, din fondurile căreia a fost construit 

monumentul din centrul comunei, pe care au fost trecuți 14 eroi de la 1877, 2 din 1913 și 2 din 

1916-1918.  

 În 1924, învățătorul Vasile Tomegea înființează Cooperativa de Temperanță “Virtutea” cu 

scop de luptă împotriva cârciumarilor și a excesului de consum de alcool, transformată apoi în 

prima cooperativă de aprovizionare și consum. 

 În 1925 se înființează Cooperativa “Moara Săteanului”. În 1928 Vasile Tomegea unește 

toate cooperativele forestiere din județ în Cooperativa Forestieră “Spiru Haret”.  

 În 1937, la Moișa se înființează cooperativa școlară “Viitorul”, cu menirea de a-i ajuta pe 

copiii săraci. În același an, din cei 1600 capi de familie din Boroaia, 1250 erau membri ai 

cooperativelor menționate.  

 La 9 mai 1948, cele patru cooperative din Boroaia fuzionează cu scopul de a crea unități 

puternice din punct de vedere economic, având un capital de 26 de milioane de lei. 

 În 1957, pe teritoriul comunei funcționau 7 școli elementare, 3 cămine culturale, 7 

cooperative de consum, un punct de agroo-zoo-veterinar, un oficiu de poștă și telegraf, o baie și 

două centre de colectare a laptelui.  

 Comuna dispunea de un dipensar de adulți, o casă de nașteri, un dispensar de copii cu 

staționar, un chioșc farmaceutic și două puncte sanitare la Moișa și Giulești.  
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 În perioada comunistă, în comună au existat cooperative agricole de producție, o stațiune 

de mecanizare a agriculturii, un complex zootehnic, centre de colectare și prelucrare a laptelui, 

plantelor medicinale și fructelor de pădure, gatere, o brutărie, un atelier croitoresc, etc. 

 După anul 2004, odată cu implementarea proiectelor de infrastructură, comunitatea, cu 

peste 4.700 de suflete, a cunoscut beneficiile bunelor intenții, muncii și atașamentului față de 

semeni.  

 

• Descrierea stemei 

 

Stema comunei Boroaia se compune dintr-un scut tăiat. În partea superioară, pe fond albastru, 

un cerb alergând spre dreapta, de aur. În partea inferioară, pe argint, trei movile negre, având în 

vârf câte un brad verde. Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint. 

Propunerea de stemă a comunei Boroaia asigură concordanța elementelor acesteia cu specificul 

economic, social, cultural și tradiția istorică a comunei, respectând tradiția heraldică a acestei zone 

și legile științei heraldicii. 

Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că așezarea este comună. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 8 - Stema comunei Boroaia 
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2.2 LOCALIZARE GEOGRAFICĂ  
 

Comuna Boroaia este așezată la jumătatea distanței dintre Fălticeni și Târgu Neamț, pe 

partea dreaptă a râului Moldova și deoparte și de alta a drumului național 15 C, ce leagă cele două 

localități.  

Așezarea geografică în cadrul județului Suceava a comunei Boroaia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harta comunei Boroaia 
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Comuna este formată din satele Bărăști, Boroaia (reședința), Giulești, Moișa și Săcuța.   

 Din punct de vedere geografic, comuna este o localitate de tip răsfirat situată între albia 

majoră a râului Moldova la E-NE și culmea Pleșu la V-SV, în partea sudică a Depresiunii Baia (ce 

se întinde de la Cacica până la Târgu Neamț). Satul este situat între două ținuturi, ale Sucevei și 

Neamțului și între cetățile lor.  

Între albia Moldovei, cu limita estică în lungime de 8 km și culmea Pleșu, se intinde 

comuna, pe o suprafata de 73,72 km2, pe zona de trecere de la Podișul Moldovei (Podișul Sucevei) 

și Subcarpații Moldovei, de la altitudinea de 300-355 m, în lunca Moldovei, la circa 500 m în deal 

Moisa.  

Așezarea se află pe drumurile vechi comerciale dintre Polonia, Transilvania și Muntenia, 

lângă Baia.  

Din punct de vedere administrativ, comuna Boroaia se învecinează: 

• la nord cu comuna Rașca, Bogdanești și Fantana Mare;  

• la sud cu comuna Brusturi și Draganești, judeµil Neamt;  

• la est cu comuna Vadu Moldovei;  

• la vest cu comuna Vânatori Neamț, județul Neamt.   

 Cele cinci sate ale comunei se află pe terasele de dreapta ale Moldovei de la albia acesteia 

(Giulești și Bărăști) la terasele I și II (Boroaia) și la terasa III (Moișa și Săcuța). 

 Localitățile comunei s-au dezvoltat în strânsă legătură cu cadrul natural și resursele de 

materii prime din teritoriu: respectiv cultivarea pământului arabil, exploatarea resurselor forestiere, 

creșterea animalelor și valorificarea produselor animaliere.  

Relațiile în teritoriu ale comunei Boroaia se realizează cu: 

• muncipiile Fălticeni și Târgu Neamț: între comuna Boroaia și municipiile Fălticeni 

și Târgu Neamț se conturează un sistem de relații variate, de cooperare, colaborare 

și coordonare în vederea implementării strategiilor locale de dezvoltare, pentru 

conservarea patrimoniului rural și cultural, în scopul dezvoltării mediului 

economic, dezvoltării echipării edilitare și a infrastructurii de transport și 

îmbunătățirea abilităților organizatorice ale comunităților locale; 

• În principal relațiile sunt constituite, din deplasări pentru muncă/pentru 

învățământul liceal, sănătate, aprovizonarea cu produse comerciale specializate, sau 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021-2027 
COMUNA BOROAIA 

 

 74 

pentru comercializarea produselor agroalimentare locale pe piețele municipiului, 

deplasări la diferite instituții publice administrative. 

• Cu comunele învecinate: relațiile sunt constituite, în principal, din deplasări pentru 

muncă, comerț, activități socio-culturale. 

Deplasările implică de asemenea relații de navetism pentru muncă, drept pentru care 

numeroase persoane pleacă din comuna Boroaia pentru munca în orașele Fălticeni, Târgu-Neamț, 

Suceava, Piatra-Neamț. 

În ceea ce privește relațiile în scopul îmbunătățirii infrastructurii de transport, se urmărește 

îmbunătățirea legăturilor între comuna Boroaia și orașele Fălticeni și Târgu Neamț, prin 

modernizarea căilor de accces. 

Figura nr. 9 - Mărimea UAT din județul Suceava după suprafață 

Sursa: http://www.cjsuceava.ro/index.php/ro/plan-de-amenajare-a-teritoriului-judetean-suceava 

 
 

http://www.cjsuceava.ro/index.php/ro/plan-de-amenajare-a-teritoriului-judetean-suceava
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2.3  CADRU NATURAL ȘI MEDIU  
 

• Relieful      

Altitudinea medie a comunei față de nivelul mării este de 355 metri. Altitudinea maximă 

este de circa 915 metri în vârful Toaca sau Cerdac, din Culmea Subcarpatică Pleșu. 

Comuna se află la limita județului Neamț cu Suceava, prin vârful Pleșu din culmea 

Stânișoarei putându-se trece în depresiunea Neamțisor a Mănăstirii Neamț. Se întinde astfel din 

apa Moldovei până la culmea Stânișoarei pe o distanță de 15-20 km.  

Sub aspect geomorfologic, comuna se află în depresiunea Baia, exterioară Carpaților. De 

la satul Râșca începe culmea Pleșului ce ține până la Tg. Neamț, formată consecutiv mișcărilor de 

șariaj, care au făcut ca în urma convulsiilor din perioada terțiară să se ridice cute ce s-au prăvălit 

peste terenurile mai noi de sedimentare marină.  

Specificul subcarpatic al depresiunii este dat de formația miocenă alcătuită dintr-o 

succesiune de marne și argile cu gresii verzi nisipoase. Sarmațianul este alcătuit din nisipuri și 

gresii. După vârstă, rocile aparțin perioadei paleogene din terțiar.  

 

• Clima 

Clima prezintă 

unele particularităţi, şi 

anume: în zonă de munte - 

ierni cu zăpadă ce apare în 

octombrie, întârziind până 

în aprilie; veri răcoroase, 

bogate în ploi. E vorba de 

o climă montană, 

continental-moderată.  

Partea deluroasă se 

găseşte sub influenţa 

climei temperate - climă 

de podiş, mai blândă, când nu suflă Crivăţul. Ploile, în general, ca şi cele însoţite de grindină, 
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vânturile, seceta, brumele, zăpada sunt fenomene ce se manifestă în această zonă neregulat. Uneori 

împiedică lucrările agricole, ori aduc pagubă culturilor.  

Temperatura aerului coboară iarna sub -15°-20°, iar vara urcă peste +25°. Media 

precipitaţiilor se ridică la 690 mm, presiunea atmosferică e sub 750 mm, umiditatea aerului variază 

între 57 şi 79 la sută, iar temperatura aerului +7 – +8 grade.   

 

 

Clima zonei este caracterizată prin veri răcoroase, abundente în ploi și ierni cu zăpadă 

multă, din octombrie până în aprilie, deci, este vorba despre o climă montană, continental-

moderată, iar către deal clima este temperată, pe podiș blandă, când nu bate crivățul. Ploile, seceta, 

grindina sunt neregulate iar temperatura în iarnă coboră sub 20°C, iar vara urcă la peste + 25°C, 

media precipitațiilor fiind de 700l/m2 , presiunea atmosferică de 750 mmHg și umiditatea aerului 

de 57-75%.  

Din 365 de zile, 111 sunt cu îngheț (media pe 25 de ani. Nu s-au înregistrat înghețuri doar 

în lunile iunie-august. Cele mai timpurii brume s-au înregistrat la 3 februarie, iar cele mai târzii la 

24 mai. Cele mai frecvente vânturi sunt din sud-est și apoi nord-vest. Primele aduc ploi, iar 
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celelalte sunt reci și uscate. Cele mai abundente precipitații se notează toamna, iar luna cu cele 

mai multe precipitații este iunie. Ploi torențiale s-au înregistrat până la 63l/m, în 30 de minute.  

Media anuală a precipitațiilor este de 780 mm  și cu alternanțe între anii secetoși (400–500 

mm) și anii ploioși (1.000–1.100 mm). 

Vântul predominant este Crivățul, iar în timpul verii, vânturile locale pe direcția Vest-nord-

vest, care traversează lanțul Carpatic și subcarpatic aduc mase de aer încărcate cu precipitații. 

Teritoriul comunei Boroaia este străbătut de râurile Râșca, Seaca, Moisa cărora li s-a schimbat 

cursul prin indiguiri și canalizări în ultimele decenii, și pâraile Chilineasca, Bolohânosu, Sâncuța 

și Dadișa. În afara principalelor pâraie amintite, rețeaua hidrografică a comunei include cursul 

râului Moldova, care delimitează partea de nord-est a comunei Boroaia.  

Sub aspectul climatic, comuna se caracterizează prin precipitații specifice zonei de munte, 

cu ploi abundente și bine repartizate. Astfel, datorită circulației maselor de aer, temperatura medie 

anuală se încadrează în valorile de 7-8°C.  

 

• Geologia 

Din punct de vedere geomorfologic, comuna este amplasată în Culoarul Moldovei și în 

Subcarpați, compartimente ale unei unități mai mari, Podișul Moldovei, subdivziunea Podișul 

Sucevei. 

Podișul Moldovei aparține din punct de vedere geotehnic Platformei Moldovenești, o 

unitate structurală foarte întinsă, cu fundament cutat și consolidat, acoperit de o cuvertură necutată, 

ale cărei depozite sedimentare aparțin mai multor cicluri geotectonice începând cu Precambrianul 

superior și terminând cu Sarmatianul (Volhinianul) pe ale cărui formațiuni sedimentare este 

sculptat relieful actual.  

Fundamentul înclină slab spre vest și se afundă în trepte sub depozitele de flis extern, care 

se revarsă peste Platforma Moldovenească sub forma unor pânze de sariaj și corespunde cu zona 

în care s-a produs scufundarea maximă a Platformei Moldovenești. 

Podișul Sucevei reprezintă un monoclin înclinat ușor spre sud-est, cu largă extensiune de 

platouri structurale și forme structurale de vale. 

Panta suprafeței topografice a podișului a impus și direcția consecventă de curgere a celor 

două văi principale, Suceava și Siretul, adâncite cu peste 150 m în podiș. 
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Relieful a început a se forma din Sarmatianul inferior (Volhinianul inferior), odată cu 

retragerea apelor mării spre sud-est și a fost modelat ulterior prin rețeaua hidrografică. Pe arealul 

în care se află comuna Boroaia, s-au menținut în timpul Volhinianului ape stagnante de mică 

adâncime cu caracter eutrof, permițând dezvoltarea unei vegetații hidrofile bogate, pe seama căreia 

s-au format zâcâminte de cărbuni. 

Relieful zonei a fost influențat de factoriii geologici (litologie și structură), de cei fizio-

geografici (climă, hidrologie, hidrogeologie) și bio-antropici, care au determinat configurația în 

ansamblu cu platouri și dealuri, versanți, albii majore și minore. 

Fragmentarea reliefului se datorează micilor torenți și cursuri permanente a căror evoluție 

este dependentă de cea a pâraielor Rașca și Seaca, afluenți de dreapta a râului Moldova, care 

desfășoară o intensă acțiune de modelare.  

Această rețea hidrografică își adâncește văile în rocile de vârstă sarmatiană și cuaternară, 

schițând mici interfluvii. 

Acțiunea erozivă a rețelei hidrografice nu a fost singulară, ea desfășurându-se în corelație 

cu ceilalți factori modelatori externi, care au dus la sfârșitul Holocenului, la organizarea bazinelor 

hidrografice ale cursurilor de apa Râșca și Seaca. 

Modelarea fluvială (eroziunea de suprafață și torențială) s-a manifestat intens în perioadele 

interperiglaciare, când au fost afectați versanții și talvegurile văilor, ducând la alterarea pantei și 

tocirea interfluviilor. 

În aceste intervale cronologice, depozitele deluviale, erau deplasate continuu spre baza 

versanților, determinând apariția cuverturii deluviale și glacisurilor. 

Deducem așadar că relieful de la vest de terasele râului Moldova, așa cum se prezintă astăzi, 

este o moștenire a muliplelor și variatelor procese morfogenetice, care s-au succedat în etapa 

Sarmato-Actuala. Originea sculpturală a reliefului actual se regăsește în activitatea rețelei 

hidrografice, completată și demarată și de alți factori modelatori (procese gravitaționale de 

transport în masă, alunecări de teren, surpări, rostogoliri, etc). 

Caracteristicile orografice și morfometrice au fost determinate de evoluția paleogeografică 

a regiunii, litologie, climă, vegetație și activități antropice determinând crearea unui landsaft 

specific, iar trăsăturile morfometirce (energie de relief, fragmentarea și declivitate) le încadrează 

în categoria dealurilor mijlocii.  

Particularitățile morfometrice se caracterizează prin următoarele elemente: 
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o Hipsometria (trepte hipsometrice) reflectă etapele paleogeomorfolgice ale 

evoluției, rolul jucat de litologia rocilor și procesele de modelare; 

Situația prezentată reflectă rolul eroziunii diferențiale, în care accentul principal cade pe 

elementele de ordin structural și se caracterizează prin: 

o Densitatea fragmentării reliefului reflectă acțiunea agenților externi de modelare 

asupra reliefului (privită istoric în timp și spațiu), în principal a rețelei hidrografice, 

care s-a complicat de la o etapă a evoluției la alta, în prezent înregistrându-se un 

moment de relativă stabilitate. 

o Adâncimea fragmentării reliefului (energia de relief) este influențată de intensitatea 

acțiunii agenților modelatori, structură și petrografie, configurația rețelei 

hidrografice.  

 Eroziunea înregistrează valori nesemnificative dacă versanții sunt protejați de vegetație 

forestieră și ierboasă. Organismele torențiale reprezintă noua generație modelatoare a reliefului. 

 Formele de acumulare sunt reprezentate prin deluvii și glacisuri coluviale de pantă, care 

apar în zonele celor două baze ale versanților, încadrate în categoria celor cu posibilități reduse 

până la moderate în declanșsarea proceselor gemorfologice actuale, deoarece factorii care le 

condiționează, cum ar fi: relief în pantă, litologie, climă, hidrografie, sol și activități antropice sunt 

relativ echilibrați. 

 Acoperarirea cu vegetație menține un echilibru natural al versanților opunând o rezistență 

importantă împotriva eroziunii. 

• Tectonica 

Tectonic, evoluția Platformei Moldovenești s-a desfășurat în timpul a două stadii disctincte și 

anume: 

− Stadiul geosinclinal, în timpul căruia s-au sedimentat formațiunile fundamentului cristalin 

(ultimele mișcări diastrofice s-au produs în Proterozoicul mediu); 

− Stadiul de bazin de sedimentare, în timpul căruia s-au sedimentat episodic formațiunile 

cuverturii sedimentare, datorită mișcărilor epirogenetice pozitive și negative. 

Această cuvertură sedimentară se caracterizeză prin formațiuni geologice nedeformate plicativ 

și dispuse după cele trei megacicluri de sedimentare, datorate mișcărilor epirogenetice suferite de 

fundamentul rigid. Forajele efectuate au pus în evidență faptul că toate formațiunile cuverturii 

sedimentare se afundă spre V și SV, sub orogenul carpactic, cu un unghi de cca 15 grade. 
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Toate informațiile tectonice arată că această magaunitate structural prezintă un deranjament 

tectonic ruptural, influențat în mare măsură de mișcările orogenezei alpine, realizându-se astfel o 

coborâre în trepte a marginii vestice a acesteia, inclusiv afundarea ei sub orogenul carpatic, aceasta 

afactând atât fundamentul cristalin, cât și cuvertura sedimentară. Treptele subșariate sunt mascate 

de un sistem de falii, orientate de la NV la SE.  

• Încadrarea seismică   

Din punct de vedere seismic, teritoriul comunei se află în zona de influență a cutremurelor de 

tip moldavic cu hipocentrul în zona Vrancea, la adâncimi de 90-150 km și se încadrează conform 

Codului de proiectare seismică indicativ P100-1/2013.  

 

• Hidrografia 

a) Apele de suprafață 

 Rețeaua hidrografică este orientată pe direcția V-E făcând parte din bazinul hidrografic al 

râului Moldova. 

 Teritoriul comunei Boroaia este străbătut de râurile Râșca, Seaca, Moișa, cărora li s-a 

schimbat cursul prin indiguiri și canalizări în ultimele decenii, și pâraiele Chilineasca, Bolohânosu, 

Sâncuța și Dadișa. În afara principalelor pâraie amintite, rețeaua hidrografică a comunei include 

cursul râului Moldova, care delimitează în partea nord-est comuna Boroaia. 

b) Apele subterane  

 În funcție de condițiile naturale și cele morfo-litologice, apele subterane din zona comunei 

Boroaia sunt încadrate în <<Unitatea hidrogeologică a dealurilor și platourilor înalte>> situată în 

Podișul Sucevei, în care din cauza alcătuirii litologice precipitațiile se infiltrează formând deasupra 

stratului argilo-marnos impermeabil (de vârstă sarmatiană), un strat acvifer propriu. În acest strat 

acvifer, apa subterană este puternic influențată de calitatea materialului percolat. 

Din punct de vedere hidrogeologic, arealul comunei Boroaia se află situat într-o zonă cu 

aport acvifer freactic din Dealurile Subcarpaților, ca și din terasele râului Moldova.  

 Nivelul hidrostatic al zonei este situat la adâncimi cuprinse, în cea mai mare parte, între 

1,20 m în Săcuța Deal (datorită substratului argilos, impermeabil) și peste 6,00 m C.T.N., în partea 

mai înaltă a satului Moișa, fără variații importante de nivel pe parcursul anului.  

 

• Vegetația 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021-2027 
COMUNA BOROAIA 

 

 81 

Este formată din pădure subcarpatică (la vest) cu fag și brad (la peste 600 m). La est vegetația 

este de stepă cu sălcii, arini, iar la contactul dintre ele, există zone de huceaguri cu aluni, carpeni, 

stejari, etc. Vegetația ierboasă e formată din trifoi alb, păiuș, firică, cimbrișor, etc. Cultura 

cerealelelor este dezvoltată pe terasa mijlocie și inferioară a satului. 

Pe teritoriul comunei Boroaia există aria naturală protejată Natura 2000 ROSC10365 “Râul 

Moldova între Pălinoasa și Ruși”, 0,37 km2 din Natura 2000 ROSCI0270 “Parcul Natural 

Vânători Neamț” și 0,37 km2 din Natura 2000 ROSPA0107 “Parcul Natural Vânători Neamț”.  

 

• Fauna  

Situația efectivelor de vânat (existent și optim) este reprezentat de căprioare, lupi, vulpi, iepuri. 

Fauna mai prezintă elemente tipice de stepă și silvostepă: popândău, șoarece de câmp, șobolan de 

câmp, nevăstuici și cârtițe. Păsările sunt reprezentate de rațe și gâște sălbatice, ciori, pițigoi, gaițe, 

ciocârlie, privighetoare, sticlete, cuc, găinușă, barză, rața pitică, nagâț, iar reptilele sunt șopârle și 

șerpi.  
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2.4 DEMOGRAFIE ȘI ASPECTE SOCIALE 

 
 Populația comunei Boroaia reprezintă elementul organizator al spațiului studiat, astfel încât 

starea sa actuală și dinamica asigură convergența între coordonatele demografice și gradul de 

dezvoltare al comunei. 

 Datele despre populația unei structuri, fie ca vorbim de cea a unui oraș sau a unei comune, 

ajută la conturarea profilului social al entității supuse analizei. Cunoscând datele despre locuitori, 

putem interveni cu soluții adaptate specificului, vârstei și nevoilor acestora. Mai mult decât atât, 

indicatorii ne vor dezvălui unde anume este necesară intervenția și în ce măsură. De aceea, în 

continuare, atenția va fi îndreptată către populația comunei Boroaia prin perspectiva următorilor 

indicatori: evoluția numărului de locuitori după gen, împărțirea populației pe grupe de vârstă, 

componența etnică și confesională, numărul total de gospodării, rata natalității, rata mortalității 

• Evoluția numărului de locuitori după gen 

 Conform ultimelor date furnizate pe site-ul Institutului Național de Statistică, raportate la 

anul 2020, populația după domiciliu din comuna Boroaia este 4.761 de locuitori. Din aceștia, 

populația este constituită astfel: 2.349 bărbați și 2.412 femei.  

 Evoluția numărului de locuitori poate fi analizată în graficul care urmează: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 10 – Populația după dupa domiciliu la 1 ianuarie pe grupe de varsta si varste, sexe, 

judete si localitati, Sursa: INS 
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 Așa cum rezultă din Graficul atașat, se remarcă o ușoară fluctuație în ceea ce privește 

numărul populației. Începând cu anul 2019 populația a cunoscut o ușoară creștere față de anul 

precedent.  

 În ceea ce privește împărțirea populației după gen, se remarcă faptul că predomină 

populația feminină, față de populația masculină. Superioritatea numerică a populației feminine față 

de cea masculină s-a menținut începând din anul 2014.  

• Împărțirea populației pe grupe de vârstă 

În comuna Boroaia populația predominantă se încadrează în grupa de vârstă 40-49 ani. La 

polul opus, populația cu vârsta peste 75 de ani este cea mai redusă.  

În ceea ce privește copiii cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani se remarcă un număr mai redus 

raportat la grupa de vârstă 40-49 ani.  

Analiza relevă o serie de intervenții necesare la nivelul grupei de vârstă de peste 75 de ani, în 

sensul îmbunătățirii condițiilor de viață, precum și a serviciilor sociale și de îngrijire acordate.  

 

 

 

Figura nr. 11 - Populatia dupa domiciliu la 1 iulie pe grupe de varsta si varste, sexe, judete si 

localitati, Sursa: INS 

Populatia pe grupe de vârstă

0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani

30-34 ani 35-39 ani 40-44 ani 45-49 ani 50-54 ani 55-59 ani

60-64 ani 65-69 ani 70-74 ani 75-79 ani 80-84 ani 85 ani și pest



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021-2027 
COMUNA BOROAIA 

 

 84 

• Componența etnică a comunei Boroaia  

În ceea ce privește componența etnică a comunei Boroaia predomină românii în proporție 

98,47%, ceilalți având o componența etnică necunoscută în proporție de 1,48% și altă etnie 

0,04%.  

Figura nr. 12 – Componența etnică a comunei 

 Sursa: INS 
 

• Componența confesională a comunei Boroaia  

În ceea ce privește componența confesională a locuitorilor comunei Boroaia,  marea majoritate 

sunt ortodocși (în proporție de 93,37%), ceilalți având altă religie sau este necunoscută.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 13 – Componența confesională a comunei 
Sursa: INS 
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• Numărul total de gospodării 

Numărul total de gospodării din comuna Boroaia de la nivelul anului 2019 a fost de 1953.  

• Rata natalității 

Natalitatea este frecvența nașterilor de copii vii în cadrul unei populații, exprimată prin 

raportul dintre numărul de nașteri dintr-un an și efectivul populației. Natalitatea este elementul 

dinamic, activ al bilanțului natural și cunoaște o mai mare variabilitate în spațiu și timp. 

Ng = N/P * 1000 (Unde N reprezintă numărul născuților vii, iar P efectivul populației) 

Figura nr. 14 – Rata natalității 

Sursa: INS 

• Rata mortalității  

Mortalitatea sau rata de mortalitate este, spre deosebire de natalitate, un indicator al sporului 

natural care măsoară numărul de persoane care decedează raportat la o anumită populație, într-o 

unitate de timp.  
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   Rm=M/P*1000 

Figura nr. 15 – Rata mortalității 
Sursa: INS 

 

Analiza relativ detaliată asupra populației relevă o serie de disfuncționalități ale populației sub 

aspect demografic și social. Elementele esențiale care se constituie în direcții prioritare de 

intervenție sunt sintetizate mai jos: 

• Emigrația internațională “ascunsă”, greu de cuantificat datorită lipsei formelor legale de 

muncă și reședință; 

• Cererea insuficientă de forță de muncă; 

• Accesul redus la facilități de conversie/reconversie profesională; 

• Inadvertențe la nivelul înregistrării datelor și a evidenței exacte a populației. 
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2.5 ECONOMIE ȘI FORȚĂ DE MUNCĂ  

 
Profilul economic, precum și capitalul uman de care localitatea dispune, reprezintă unii 

dintre principalii indicatori în ceea ce privește pontețialul unei localități. Economia și forța de 

muncă sunt interdependente, întrucât creșterea economiei este influențată de capitalul uman, iar o 

localitate prosperă, cu o economie bogată atrage investitorii.  

 Subcapitolul va fi dedicat analizei următorilor indicatori: populația activă, populația 

inactivă, numărul mediu al salariaților, numărul șomerilor, în corelație cu analiza prinicipalelor 

activități din comuna Boroaia (comerț, servicii, turism).  

 În prezent, economia comunei Boroaia se bazează îndeosebi pe agricultură, creșterea 

animalelor, exploatarea și prelucrarea lemnului, colectarea și valorificarea produselor lactate, 

exploatarea resurselor minerale, activități hoteliere, turistice și comerciale.  

 

• Populația activă și inactivă 

După cum rezultă din graficul alăturat, populația activă este majoritară în comuna Boroaia. 

Populația inactivă este inferioară acesteia, iar începând cu anul 2018 a cunoscut un trend 

descendent.   

De asemenea, se poate observa faptul că în anul 2020 populația activă a cunoscut o ușoară 

scădere. În acest sens, se impun o serie de măsuri care să încurajeze populația să devină activă, 

crescând numărul acesteia. 
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Figura nr. 16 – Populația activă și inactivă 

Sursa: INS 
 

• Numărul mediu al salariaților  

Conform celor mai recente date furnizate pe site-ul Institului Național de Statistică, situația 

salariaților din comuna Boroaia se prezintă astfel: 

Figura nr. 17 – Număr de salariați 

Sursa: INS 
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Numărul de salariați din comuna Boroaia a cunoscut o creștere anuală semnificativă. În 

anul 2019, datele arată că numărul de salariați aproape că s-a dublat față de anul 2014, arătând 

astfel interesul crescut al locuitorilor în vederea angajării.  

 

• Șomeri 

Figura nr. 18 – Număr de șomeri 
Sursa: INS 

 

În ceea ce privește numărul șomerilor din comuna Boroaia, se poate observa o scădere 

accentuată. Aceste date sunt în strânsă corelație și sunt influențate în mod direct de creșterea 

numărului de salariați.  

Dacă în anul 2019 se poate observa o creștere a numărului de șomeri, în anul 2020 numărul 

de șomeri a cunoscut o scădere accelerată. În ceea ce privește distribuția numărului de șomeri după 

gen, graficul arată că predomină șomajul în rândul populației masculine, spre deosebire de 

populația feminină.  
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• Comerț 

Conform celor mai recente date, pe teritoriul comunei Boroaia au fost înregistrate 106 

firme, având domeniul de activitate predominat comerț, prelucrarea lemnului și construcții. 

Firmele de pe teritoriul comunei Boroaia se prezintă astfel: 

Nr. 

crt. 
Localitate 

Denumire operator 

economic/instituție 
Domeniul de activitate 

1.  Boroaia S.C. LAKTO BOROAIA S.R.L. Prelucrarea laptelui 

2.  Boroaia S.C. COVEX S.R.L. 
Comerț/Prelucrarea 

lemnului/Turism 

3.  Boroaia S.C. VIVAT CONSTRUCT S.R.L. Servicii balastieră 

4.  Boroaia AGROSTEF Agricol 

5.  Boroaia AGROVANEX Agricol 

6.  Boroaia ALDI FRUCTE DE PĂDURE Agricol 

7.  Boroaia ALL BATI GROUP Construcții 

8.  Boroaia ANDREI MAX TRANS SRL Transport 

9.  Boroaia SC FRAȚII TUDORA Comerț 

10.  Boroaia SC SPORT TURISM Comerț 

11.  Boroaia ANIC COM Comerț 

12.  Boroaia II FLORESCU N IOAN Prelucrarea lemnului 

13.  Boroaia SC LEMNARTDECO Prelucrarea lemnului 

14.  Boroaia SC TESS HOUSE SRL Prelucrarea lemnului 

15.  Boroaia SC ANTIVA SRL Comerț 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021-2027 
COMUNA BOROAIA 

 

 91 

16.  Boroaia PF HORGA COSTEL Construcții 

17.  Boroaia II HLUSCA V. MIHAIELA Comerț 

18.  Boroaia ARCHIMONOTECTURE Arhitectură 

19.  Boroaia ASOCIAȚIA CAR ÎNVĂȚĂMÂNT Împrumuturi 

20.  Boroaia DIGI RCS&RDS Servicii cablu/Internet 

21.  Boroaia SC MUSEȚELUL Farmacie 

22.  Boroaia ASOCIAȚIA PĂȘUNILOR ȘI A 

CRESCĂTORILOR DE ANIMALE 

BOROAIA 

Agricol 

23.  Boroaia IF DRANGU Comerț 

24.  Boroaia PF MAXIM CONST Comerț 

25.  Boroaia AVA FLORENTIN Construcții 

26.  Boroaia SC DADY&IRY SRL Comerț 

27.  Boroaia IF NISTOR PAVELICA Comerț 

28.  Boroaia IF ITU VALENTINA Comerț 

29.  Boroaia IF MIRON C-TIN Comerț 

30.  Boroaia BACRAU GEORGETA 

ÎNTREPRINDERE 
Comerț 

31.  Boroaia S.C. SOLOMON S.R.L. Prelucrarea lemnului 

32.  Boroaia IF GETA RUSU Comerț 

33.  Boroaia SC ARVEMI SRL Comerț 
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34.  Boroaia II VLAS MIHAI IULIAN Veterinar 

35.  Boroaia SC COSLIN OT COMPANY Comerț 

36.  Boroaia SC ALIMAR SRL Lemn 

37.  Boroaia VALGAF NSD Comerț 

38.  Boroaia IF MEZDREA Comerț 

39.  Boroaia IF PUIU VIORICA Comerț 

40.  Boroaia SC PAMABA SRL Comerț/materiale construcții 

41.  Boroaia SC MATRESCU  Farmacie 

42.  Boroaia B3 PANELS FACTORY Construcții 

43.  Boroaia BANCA COOP CAPITAL SV – 

punct lucru 
Împrumuturi 

44.  Boroaia SC GEOFOR SRL Comerț 

45.  Boroaia SC CARPENY PATROL SRL Prelucrarea lemnului 

46.  Boroaia BLOCK AUTO CENTER Vânzări Auto 

47.  Boroaia BODYVET SRL-D Veterinar 

48.  Boroaia BOROAIA VET Veterinar 

49.  Boroaia BUCOVINA VET Veterinar 

50.  Boroaia BRUMTRANSP Transport 

51.  Boroaia BURCIOAGA BOGDAN PFA Comerț 

52.  Boroaia C.N. POSTA ROMANA – Punct 

lucru  

Coletărie 
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53.  Boroaia CARPAT AGROM S.R.L. Agricol 

54.  Boroaia CATAPETEASMA Prelucrare lemn 

55.  Boroaia CEC BANK – Punct lucru  Activități bancare 

56.  Boroaia CEREALE PRICOB SRL Comerț 

57.  Boroaia CEZALIUST  - 

58.  Boroaia CEZAROX - 

59.  Boroaia II CHIRILA AURELIA Frizerie-coafor 

60.  Boroaia CLINICA SANTE – Punct de lucru Servicii medicale 

61.  Boroaia CLUB BIZAR Comerț 

62.  Boroaia CMI DAVID GABRIELA Servicii medicale 

63.  Boroaia CMI IACOB LAURA Servicii medicale 

64.  Boroaia CMI MOCANU VALERIA Servicii medicale 

65.  Boroaia CONSERVICE Construcții 

66.  Boroaia CONSILVER Prelucrare lemn 

67.  Boroaia FISIRA Catering 

68.  Boroaia II FLORESCU N ION Lemn 

69.  Boroaia GROOTHANDELBRAUM Vânzări auto 

70.  Boroaia PF HORGA C-TIN Constru 

71.  Boroaia II NICOLAU IONELA Lemn 

72.  Boroaia II ONISORU ELENA Comerț 
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73.  Boroaia IONISIA Transport 

74.  Boroaia IOSIF METCOM SRL Comerț 

75.  Boroaia ISACHI MONORANU FLORIN C-

TIN 

Transport 

76.  Boroaia IVC AMARIUCĂI SRL Transport 

77.  Boroaia KARAIANIS SRL Lemn 

78.  Boroaia LA FIORITA SRL Construcții 

79.  Boroaia LOPEZ ȘI MAFTEI Construcții 

80.  Boroaia LORISTEF LOGISTIC Transport 

81.  Boroaia II MAFTEI GEORGEL Construcții 

82.  Boroaia MAZPIN Service Auto 

83.  Boroaia MEDCOV CLINIC Servicii stomatologice 

84.  Boroaia MILRO PLAST SRL Termopane 

85.  Boroaia II MINDRUTA IOANA RAUCA Coafor 

86.  Boroaia MI DESIGN&BUILD SRL Inginerie – consultanță tehnică 

87.  Boroaia MOBILE SERVICE 88 Vânzări 

88.  Boroaia MONORARU COSTACHE Morărit 

89.  Boroaia PF URSU ANIȘOARA Comerț 

90.  Boroaia NICHITA CONSTRUCT Construcții 

91.  Boroaia II NICOLAU CONSTANTIN Lemn 

92.  Boroaia II OBREJA CATALIN C-TIN Comerț 
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93.  Boroaia OTY-FLO SRL Comerț 

94.  Boroaia PEIU LANICO Construcții 

95.  Boroaia PATROLEA NICULINA PFA Turism 

96.  Boroaia PATROLEA VALERICA PFA Turism 

97.  Boroaia PF PINTILESCU C VASILE Construcții 

98.  Boroaia PF MAXIM GHE. CONSTANTIN Birotica 

99.  Boroaia PFA ANDRIOAIA GHEORGHE Transport 

100.  Boroaia PROAUDITING  Consultanță 

101.  Boroaia SC ANTO&AMR DIENSTEN SRL Construcții 

102.  Boroaia SC HUGSOL SRL Agricol 

103.  Boroaia TUCOV PPRO-SERV Instalații electrice 

104.  Boroaia TEOFRUCT COMERȚ Comerț 

105.  Boroaia SOLCANU CONSTRUCT SRL Construcții 

106.  Boroaia SC MIHBEN SUISSE SRL Zootehnie 

 

 

 

 

 

 

 

 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021-2027 
COMUNA BOROAIA 

 

 96 

Fotografii cu principalele activități de comerciale 

          

   Fotografie 1- Servicii medicale (cabinet stomatologic) 

                                                                                     Fotografie 2 - Secția de mobilă și tâmplărie 

 

Fotografie 3 - Servicii hoteliere și de restaurant 

 

                                                                Fotografie 4 - Prelucrarea laptelui și a produselor lactate 
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În ceea ce privește ponderea domeniilor de interes din comuna Boroaia, situația se prezintă 

astfel: 

 

 

 

    

 Figura nr. 19 – Distribuție firme 
Sursa: INS 

 

Domeniile de interes în care activează firmele din comună sunt construcțiile, prelucrarea 

lemnului și comerțul.  

 Una dintre firmele care se remarcă la nivelul comunei Boroaia este LACTO-BOROAIA, 

având tipul de activitate conform clasificării CAEN fabricarea produselor lactate și a 

brânzeturilor și care a fost înregistrată în anul 2005. La nivelul anului 2019 au fost înregistrați 57 

de salariați și o cifră de afaceri netă de 13.432.121 lei.  

 Concret, firma colectează laptele în scopul prelucrării acestuia și comercializează 

branzeturi, chefir, crema de unt, iaurt, lapte, lapte bătut, lapte de capră, lapte de vacă, cașcaval, 

ruladă cascaval, sana, smântână și unt. 

 O altă firmă cu o activitate economică importantă este reprezentată de S.C. COVEX 

S.R.L., înregistrată în data de 10 iunie 1994. Aeasta are tipul de activitate principal comerț cu 

amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și 

tutun și are 21 de salariați. În anul 2020 firma a înregistrat o cifră netă de afaceri de 5.191.892 lei.  

Alături de acestea se remarcă și firma S.C. VIVAT CONSTRUCT S.R.L. înființată la 

data de 21 ianuarie 1994, în domeniul extracției pietrișului și nisipului, extracției argilei și 

caolinului. În prezent firma are 19 salariați și o cifra de afaceri netă 1.803.939 lei.  
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• Turism 

Turismul în comuna Boroaia este în curs de dezvoltare. Cu toate acestea, infrastructura de 

turism este diversificată cu posibilități multiple de petrecere a timpului liber: de la practicarea 

turismului ecumenic, vizitarea muzeului emblemă al comunei – Muzeul Tradiție și Istorie 

“Neculai Cercel” sau a monumentelor istorice ridicate în cinstea eroilor locali, până la activități 

de relaxare în aer liber și drumeții.  

 Mai mult decât atât, infrastructura de turism este completată de pensiunea situată în satul 

Moișa și motelul situat în centrul comunei, care oferă o serie de facilități turiștilor: tir cu arcul, 

curs despre cultura locală, tururi de mers pe jos și drumeții, acces la gărdină și terasă.  

În apropierea pensiunii din satul Moișa turiștii se pot bucura de peisaje naturale precum 

Munții Stânișoarei, Mănăstirea Boboceni, Mănăstirea Bogdănești (situată la 6 km) și Râul 

Moldova (7 km). 

Cu toate acestea, o dezvoltare echilibrată și coerentă a turismului din comuna Boroaia 

impune o serie de investiții care să crească atractivitataea sa: valorificarea izvoarelor cu potențial 

balnear, crearea infrastructurii specifice turismului sportiv și agro-turismului, amenajrea spațiilor 

pentru petrecerea timpului liber – camping, pescuit.  

• Biserici 

Turismul ecumenic reprezintă unul dintre componentele principale ale infrastructurii de 

turism din comuna Boroaia. Acesta cuprinde rețeaua de biserici și mănăstiri pe care comuna o 

deține. Pe teritoriul comunei pot fi întâlnite următoarele biserici: 

 

 

 

Biserica Boroaia 
- lemn

Biserica Boroaia 
- centru Biserica Bărăști

Biserica "Sf. 
Teodor Tiron si 
Tuturor Sfintilor 

Români"
Biserica Giulești

Biserica Moișa

Biserica Nemțeni Mănăstirea 
Moișa Boboceni  

Biserica Suseni
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• Biserica de lemn din Boroaia, cu hramurile “Adormirea Maicii Domnului” și “Sfinții 

Apostoli Petru și Pavel”  

A fost începută în anul 1802, cu pictură pe pânză ce permitea strângerea în caz de năvăliri. 

Edificiul religios se află localizat în cimitirul satului Boroaia.  

Pomelnicul bisericii de lemn a satului, scris în limba română cu litere chirilice, atestă faptul că 

“această biserică a fost sfințită la 15 august 1808, construită cu lemn de pe loc de către locuitorii 

care au fugit din Maramureș și Transilvania.”                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biserica a fost reparată la 1864 și 1927 și adăpostește două epitafe și trei icoane de valoare. 

Începând cu anul 2011 și până în prezent, biserica a beneficiat de o serie de reparații și lucrări de 

restaurare. În prezent la această biserică slujește preotul Ciprian Meștereanu.  

Ulterior au fost adăugate trei turle care nu se încadrează în repertoriul arhitecturii 

tradiționale: una deasupra naosului, una deasupra pronaosului și o alta deasupra pridvorului (cu 

rol și de clopotniță).  

În interior, biserica are patru încăperi: pridvor, pronaos, naos și altar. Pridvorul are 

lungimea de 2.60 metri, lățimea de 2 metri și înălțimea de 2.70 metri. Din pridvor, se urcă printr-

o scară în cafas, printr-o ușă. Din cafas se urcă în clopotnița octogonală aflată în una dintre cele 

trei turle ale bisericii. În clopotniță se află patru clopote, unul dintre ele având inscripționat pe el 

anul 1806. 
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Biserica de lemn din Boroaia a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul 

Suceava din anul 2015 la numărul 208, având codul de clasificare cod LMI SV-II-m-B-

05499. 

 

o Biserica 

“Înălțarea 

Domnului” cu 

hramurile 

“Înălțarea 

Domnului” și 

“Sfinții Părinți 

Ioachim și Ana”  

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Suceava
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Suceava
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod_LMI
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:SV-II-m-B-05499
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:SV-II-m-B-05499
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Este situată 

în centrul comunei, a 

cărei construcție, 

începută în anul 

1924, a stagnat în 

primii ani postbelici 

din cauza atitudinii 

ostile a oficialilor 

vremii.  

În anul 1924 s-a 

început construcția 

bisericii prin 

realizarea unei 

fundații de patru 

metri adâncime, însa 

aceasta a stagnat 

datorita folosirii 

materialelor de construcții în alte scopuri și de către alte persoane.  

În 1946 este numit preot Argatu Ioan care cumpără un grajd din piatră cu intenția să 

zidească o biserică având peste 300 m3 . Datorită unor declarații din partea unor săteni, cum că 

parintele Argatu ar fi împotriva statului, în anul 1948 este nevoit să se ascundă, timp de 16 ani, 

prin păduri și casele oamenilor de bună-credință. În anul 1964, în baza unui decret se anulează 

mandatul de arestare și reușește astfel, în anul 1969, să sfințească temelia bisericii și în 14 luni, 

sprijinit de credință si elanul enoriașilor din Boroaia, să ridice o impunătoare biserică. 

În 1972, ca urmare a mortii sotiei sale, parintele Ioan se retrage la mânastirea Antim din Bucuresti 

venind si continuând lucrarile la biserică fiul acestuia, parintele Alex Argatu. Este chemat pictorul 

Koher Adrian care, în patru ani, termină de pictat biserica. Este sfințită pe 21 mai 1972 de ÎPS 

Adrian Botosaneanu. 

În momentul de față preotul paroh al bisericii este Pr. Maxim Silviu.  
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o Biserica 

Bunavestire din 

satul Bărăști are 

hramul la data 

sărbătorii cu același 

nume.  

Biserica – având 

patronul Bunavestire și 

Sfântul Dumintru este 

așezată în mijlocul satului 

cu fața spre șoseaua Bărăști 

– Giulești.  

Este construită din 

caramidă pe temelie de 

piatră si acoperită cu tablă 

zincată. Biserica este în 

forma de corabie în 

exterior, iar la interior în forma de cruce, având pridvor, pronaos, naos și altar fiind ctitoria pr. Ie. 

Eftimie Stamate care a făcut și spitalul din Fălticeni. Intrarea la cafas se face printr-o ușă dinspre 

nord a pronausului, printr-o scară în spirală ce străbate prin zid urcând pâna-n clopotnita.  

În partea de sud a pronausului se află o lespede grea de piatră ce acoperă mormântul ctitorului 

pr. Eftimie Stamate și al fiului sau Ghe. Stamate. 

Din pronaos se intră în naos prin două coloane masive cu capiteluri care susțin arcada a doua 

coloane. În stânga naosului printr-o ușă pe o scară în spirală se urcă la amvon foarte frumos lucrat. 

Altarul în formă semicirculară având în părți cotoare ce susțin arcada cupolei spațios 

luminată prin trei ferestre având în parti câte o nișă în forma de arc și două dulapuri săpate în 

pereți. Catapeteasma – din lemn de tei susținută cu grinzi de brad este lucratî de elevii liceului 

industrial din Iași – sub îndrumarea inginerului Tarjescu Grigore, este înaltă de 9 m cu diferite 

coloane cu capiteluri artistic lucrate aurite, iar ramele icoanelor sculptate și aurite. Pictura ei și a 

icoanelor este lucrată în ulei în stil bizantin. Autorul nu se cunoaste. 
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Lucrări de restaurare s-au facut în anii 1912, 1928, 1938, 1957, 1965, în perioada anilor 1995 

– 1996 biserica a fost zugravita la exterior, apoi în anii 2003 – 2004 s-a făcut restaurarea 

catapetesmei și a picturii din biserică, facându-se și strani de stejar cu cheltuiala integrală a 

enoriașilor din cele 2 sate, preot paroh fiind Melestean Ionel. 

 

o Biserica “Sf. Nicolae” 

din satul Giulești – cu 

hramul “Sf Nicolae”  

Construcția acestei 

biserici a început în anul 1937 

și s-a terminat în anul 1943, 

când a fost sfințită. Planul 

general al bisericii este în 

formă de cruce, având trei 

încaperi: pridvor, pronaos – 

naos, altar. Biserica este 

zidită din caramidă pe temelie 

de beton, acoperită cu tablă 

zincată. 

Ctitorii bisericii sunt 

enoriașii satului Giulesti care, cu munca și obolul lor, au înalțat o biserica solidă si frumoasă. 

Înalțimea bisericii este de 8 metri. Pereții la exterior prezintă sub cornișa un șir de ocnise care în 

anul 2004 au fost pictate în frescă. 

La acoperis sunt două turle: una situată pe naos, iar a doua pe pronaos care servește si de 

clopotniță, unde sunt așezate două clopote. 

Intrarea în biserica se face prin partea de apus, prin pridvorul de zid cu ușa de metal. Din 

pridvor se face urcarea la cafas și clopotniță. Pronaosul se desparte de naos prin doua coloane de 

cărămidă formând un arc pentru susținerea boltei. Altarul în formă semicirculara este construit si 

înzestrat cu tot ce trebuie pentru oficierea serviciului divin. Biserica, în interior, a fost pictata peste 

tot în tempera cu caseina, în stil bizantin în anul 1943 de maica Veronica Constantinescu din 

Mânastirea Varatec. Catapeteasma bisericii este din lemn de tei sustinuta cu grinzi de brad. 
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Este prevazută cu diferite coloane cu capiteluri, artistic sculptate în frunze și ramuri, bronzate 

auriu. Icoanele catapetesmei pictate în ulei sunt încadrate în rame artistic sculptate si poleite cu 

bronz auriu. Lucrările catapetesmei și a altor obiecte de artă au fost efectuate de frații Ion si Vasile 

Lungu din comuna Bogdănești, iar restul de mobilier: cafas, strani, scări, de către Nicolae Baltag 

din Boroaia prin anii 1941 si 1942. Pardoseala este de ciment lustruită cu mozaic. Deci construcția 

acestei biserici a început în 1936, iar în anul 1943 pe data de 5 decembrie a fost sfințită de 

Mitropolitul Moldovei Irineu Mihalcescu. Amintim numele unor preoti slujitori la vechea biserică 

care exista din anul 1928 și care în prezent servește ca biserică parohiala în comuna Cornu Luncii, 

satul Dumbrava: Vasile Samson, Ion Manoliu, Gh. Ionescu, Al. Grigoras, Constantin Cercel, Petru 

Moldovanu, Dumitru Popa, Al. Zaharescu, Mihai Beraru. 

Dintre contemporani: Axinia Mihai, Ion Melestean, Argatu Gavril, Tiganescu Vasile, Andrei 

Petre, iar de la 1 septembrie 2002 Pr. Chetroi Fanică. În aceasta perioadă (1 sept 2002 – azi) 

Biserica a capatat o față nouă prin repictare în interior, vopsirea tablei de pe acoperiș, la exterior 

s-a aplicat tencuiala în praf de piatră și s-au adus veșminte și obiecte de cult noi. 

 

o Biserica Moișa – Hramul Sfântului 

Ierarh Nicolae și Sf. Maria  

Între anii 1926 - 1932 credincioșii din Moișa 

au construit  o biserică mare și încăpătoare, 

cu interior luminos, pictată și zugrăvită peste 

tot. Biserica aceasta avea o temelie de piatră 

și ciment, zidită din cărămidă până la 

streașină, cu bolțile arcuite din lemn și cu 

două turnuri deasupra. Biserica veche a fost 

demolată și dăruită parohiei Iorcani din 

comuna Tătărași, județul Iași. 

Ultimul război mondial a silit populația 

satului să fugă în munți, în anul 1944, iar 

biserica și multe case din centrul satului au 

ars. Îndată după război, locuitorii din Moișa, 

în frunte cu preotul Grigoraș Alexandru au 

ridicat din lemn o nouă biserică, în numai 
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câteva luni, în vara anului 1945. Ea este construită în formă de cruce cu turn deasupra naosului. 

Nu are pictură murală. 

După 23 ani, această biserică, construită în grabă prezenta numeroase stricăciuni, iar apa pătrundea 

în acoperiș. 

Obștea satului a luat 

hotărârea să construiască 

un nou locaș de închinare, 

pentru care s-a întocmit 

un deviz. Era necesar să se 

facă această construcție, 

ca să fie la nivelul altor 

construcții ce s-au ridicat 

în sat după război, cum 

sunt școala elementară de 

opt clase, căminul cultural 

și un magazin de 

desfacere al cooperativei, 

toate în apropierea 

bisericii. 

 

De remarcat este și faptul 

că cea mai veche casă din 

sat este casa parohială, cu 

o vechime de 100 ani.  

 

Parohia Moișa avea 420 

de familii, cu 1430 de suflete, oameni credincioși care respectă cu sfințenie datinile religioase 

și obiceiurile străbune. 

 

În momentul de față preotul paroh este Drancă Gheorghiță.  
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o Biserca Suseni  - Hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena  

Parohia Suseni a fost înființată în 

anul 1996 la cererea doamnei Ilinca 

Apetroaie, cea care a și donat 

pământul pentru a fi construită 

biserica, întrucât distanța până la 

cea mai apropiată biserică era la 

parohia satului Moișa, la 

aproximativ 2,5 kilometri distanță. 

Biserica s-a construit sub 

supravegherea preotului Peiu 

Teodor, parohul bisericii din 

Moișa, parohie din care s-a 

desprins viitoarea parohie Suseni. 

 

În anul 1996 cu 

binecuvântarea Î.P.S Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților s-a sfințit locul și s-a pus piatra 

de temelie a noii biserici cu hramul ”Sfinții Împărați Constantin și Elena”. Lucrările la noua 

biserică au fost suportate financiar de către familia Ionița Ioan și Maria atât material, cât și 

coordonativ, dar și cu ajutorul credincioșilor din sat, acestea fiind finalizate în anul 2002. 

Din anul 2003, luna iulie și până în aprilie 2004, preot paroh și slujitor a fost părintele Ichim 

Radu Gabriel, iar în lunile aprilie - iunie 2013 a fost preot paroh părintele Trotingher Mihai. 

Din acest punct de vedere parohia Suseni este una din cele mai mici parohii din 

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, având statut de parohie misionară. În spațiul sacral al 

Bisericii este amenajat un cimitir parohial, o magazie de lemne, o casă de prăznuire legată de casa 

parohială și o clopotniță.   

 

În acest moment preotul paroh de la Biserica Suseni este Medrihan Vasile.  

 

• Mănăstirea Moișa Boboceni  

Mănăstirea din Boboceni, Moișa este pe stil vechi, de maici și are hramul ”Acoperâmântul 

Maicii Domnului”.  
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A fost construită în anul 1988 și sfințită în anul 1991 și adăpostește 40 de monahii. În prezent, 

stareța așezământului monahal este schimonahia Alexandra Pișta. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• Biserica “Sf. Teodor Tiron și tuturor Sfinților Români” 

Aceasta a fost ridicată în centrul comunei de preotul Alexandru Argatu, iar cu prilejul Centenarului 

Marii Unirii, a fost sfințită în septembrie 2018 de către P.S. Damaschin Dorneanul. 

Construcţia este din lemn, în stil clasic bucovinean şi cu mici influenţe maramureşene în zona 

turnului clopotniţei, fiind un adevărat monument arhitectural şi un exemplu viu al artei prelucrării 

lemnului.  

• Muzeul de Istorie si Tradiție „Neculai Cercel” 

În comuna Boroaia funcționează Muzeul de Istorie și Tradiție “Neculai Cercel”. Acesta este 

găzduit într-un spaţiu generos, de peste 100 de metri pătraţi, în cadrul modernei clădiri a căminului 

cultural din centrul localităţii. Muzeul a fost înființat de către Neculai Cercel, a fost continuat apoi 

de către fiul său, Petru Cercel și reamenajat, în anul 2018, de învățătoarea Niculina Onisie. 

Expoziţia muzeală concentrează în obiecte şi documente specificul satelor circumscrise comunei 

Boroaia, a cărei istorie începe - descoperirile arheologice atestă această vechime - cu circa 8.000 

de ani în urmă. 
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Expoziţia oferă vizitatorilor, în sectorul intitulat „Memoria documentului”, o serie de informaţii 

despre formarea satelor comunei şi despre colonizarea lor ulterioară cu populaţie venită de peste 

munţi. 

În premieră, se folosesc 

documente din diverse arhive legate de 

instaurarea comunismului şi 

colectivizarea forţată a boroienilor. 

Piesele din secţiunea etnografică 

ilustrează principalele ocupaţii ale 

sătenilor de altădată. 

În cadrul muzeului este pus un 

accent deosebit pe două personalităţi ale 

învăţământului interbelic, învăţătorul 

Vasile Tomegea (fost deputat în 

Parlamentul României Mari) şi 

continuatorul său, Neculai Cercel, cel 

care în anul 1923 a înfiinţat în Moişa 

primul muzeu sătesc. 

Pentru a completa exponatele din cadrul muzeului, primul amiral al Comunei Boroaia și-a 

dăruit uniforma de serviciu și cascheta, după încheierea activității în cel mai important post de 

conducere al Flotei Marinei Militare. Ridicat la rangul de contraamiral, acum patru ani, Ion Condur 

a trecut în rezervă și a lasat comunității locale una dintre mărturiile de preț din cariera de ofițer de 

rang înalt al Armatei Române. 

Ținuta este expusă în Muzeul de Istorie și Tradiție „Neculai Cercel”, muzeul satelor 

boroiene, unde va putea fi admirată de acum încolo de generațiile actuale și viitoare, dar și de cei 

care vor să calce pe urmele contraamiralului doctor Ion Condur. 

Așezate la loc de cinste, uniforma și cascheta de amiral întregesc un spațiu unic al 

exponatelor din cadrul muzeului, unde sunt rânduite medalii, înscrisuri, livrete, uniforme, caschete 

și chiar stilete, obiecte care au aparținut celor opt generali ai comunei Boroaia Costumul donat este 

prima uniformă completă al unuia dintre cei mai mari ofițeri ai Armatei Române și ai Marinei 

Militare, care poate fi 

 văzută la Boroaia. 
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 O altă contribuție importantă în completarea exponatelor muzeului a avut-o și domnul 

comandor dr. Marian Moșneagu, fiu al Boroaiei și istoric, care a dăruit mai multe cărți care sunt 

expuse în cadrul Muzeului.  

Acesta s-a făcut remarcat prin întreaga sa activitate, precum și prin titulatura de coautor al 

volumelor: 

• „Muzeul Marinei Române 1969-1999; 

•  Monografie” (1999); 

• „Noi contribuţii la istoria Marinei Militare Române” (2001); 

• „Statul Major al Forţelor Navale 1860-2005.  

• Tradiţii şi perspective” (2005, inițiatorul proiectului editorial, prima monografie a 

S.M.F.N.); 

• „Sfânta Maria Mare. Credinţe şi tradiţii spirituale româneşti” (2005); 

•  „Destine sub marele pavoaz. Omagiu amiralului Gheorghe Anghelescu la 

împlinirea vârstei de 70 de ani” (2007, inițiatorul colecției „Destine sub marele 

pavoaz”); 

• ”Enciclopedia Armatei României” (2009, inițiatorul proiectului editorial); 

•  ”Albumul Armatei României” (2009); 

•  ”Ghidul Arhivelor Militare Române” (2010, inițiatorul proiectului editorial, primul 

ghid al A.M.N.R.); 

• ”Dicţionar enciclopedic de marină” (2010); 

• „Armata Română şi patrimoniul naţional” (2010); 

•  ”Amiralul dr. Gheorghe Marin în elita Armatei României” (2010); 

• „Marina Militară Română 1860-1960” (2010); 

•  „Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu” – 115 ani 

de experienţă în instruirea echipajelor” (2011 și 2016); 

•  „Dreptul mării în timp de pace şi de război” (2011); 

•  „Miniştrii Apărării Naţionale. Enciclopedie” (2011); 

•  „Armata Română şi evoluţia Armei Tancuri. Documente (1919-1945)” (2012); 

•  „Armata Română şi societatea civilă” (2012); 

•  „Resursele umane ale Armatei României. 150 de ani de istorie” (2012); 

•  „Mareşali ai României” (2013); 
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•  „Campania militară a României din 1913, o istorie în imagini, documente şi 

mărturii de epocă” (2013); 

•  ”Armata Română şi mass-media” (2013), „«Mircea», voievodul velelor 1882-

2014” (2014); 

•  ”Vizita ţarului Nicolae al II-lea la Constanţa 1/14 iunie 1914” (2014); 

•  ”Uniformele Armatei României” (2014), „Şefii Statului Major General. 

Enciclopedie” (2014); 

Este autor al lucrărilor: 

• „Ziua Marinei la români” (2002); 

• ”Cultul apelor la români” (2004); 

•  ”Politica navală postbelică a României (1944-1958)” (ediţia I – 2005, ediţia a II-a 

– 2006); 

•  ”Odiseea navei-şcoală «Constanţa»” (2004); 

•  „Regele şi regina Mării Negre. File din istoricul distrugătoarelor & fregatelor 

«Regele Ferdinand» şi «Regina Maria»” (2006); 

• „O istorie tragică a Marinei Comerciale Române” (2006); 

•  „Dicţionarul marinarilor români” (2008); 

•  „Eroii Marinei Române” (2009); 

•  „Elita Marinei Regale Române în rezistenţa anticomunistă” (2010); 

•  „Presa Marinei Române. Dicţionar bibliografic” (2011); 

•  „Crucişătorul «Elisabeta» în campanie” (2012); 

•  „Serviciul Istoric al Armatei în slujba culturii naţionale” (2013); 

•  „Fregata-amiral «Mărăşeşti»” (2014); 

• „Uniformele Forţelor Navale Române” (2016); 

•  „Şefii Statului Major al Forţelor Navale. Enciclopedie” (2016); 

• „Amiralii României. Dicționar enciclopedic” (2017); 

•  „Cavalerii Mării Negre. Ofițeri de marină distinși cu Ordinul Militar «Mihai 

Viteazul»” (2019); 

•  „Armata Română pe frontul Canalului Dunăre-Marea Neagră” (2020). 

În prezent, muzeul reunește totalitatea valorilor spirituale ale portului, cântecului și 

îndeletnicirilor și obiceiurilor tradiționale din cadrul comunei.  
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Fotografii reprezentative din cadrul Muzeului Tradiție și Istorie “Neculai Cercel” 

• Monumentul Eroilor   

Aflat în centrul comunei Boroaia, monumentul a fost ridicat între cele două războaie 

mondiale. Pe plachetele celor patru laturi ale operei arhitecturale sunt trecuți eroii comunei Boroaia 

căzuți pe front în războiul de Independență (1877-1878), Primul Război Mondial (1914-1918) și 

Al Doilea Război Mondial (1939-1945), a căror pomenire se face în fiecare an cu ocazia 

praznicului Înălțării Domnului, cunoscută în popor ca ziua închinată eroilor neamului românesc.  

 

 

Costume tradiționale Obiecte tradiționale 
folosite în agricultură Medalii expuse în 

cadrul Muzeului

Unelte tradiționale 
folosite în gospodăriile 

străvechi 
Război de țesut Diplome și fotografii 

reprezentative



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021-2027 
COMUNA BOROAIA 

 

 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie 5 - Monumentul Eroilor din Boroaia 

 

• Monument Complex Statuar  

Început în anul 2009, monumentul amplasat în vecinătatea Primăriei Boroaia este închinat 

eroilor români și de altă naționalitate, din cele două războaie mondiale, și care au trecut pe frontul 

de luptă din zona comunei Boroaia. Complexul Statuar este un element reprezentativ pentru 

perioada evocată.  

La 17 mai 2018, de Ziua Eroilor și a comunei, a fost dezvelit ansamblul statuar dedicat 

eroilor neamului. Statuia este opera sculptorului bucureștean Petre Georgescu Dedy, care a donat 

și Crucea bizantină de 2 metri înălțime, din piatră autohtonă, amplasată în centrul comunei, ca 

simbol al unirii Basarabiei cu patria-mumă.  
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• Necropola tumulară de la Boroaia, punct „La Tolan”  

Necropola este situată în satul Boroaia, comuna Boroaia, la o distanță de 500 de m de centrul 

satului. Aceasta datează din sec III-IV. Necropola este inclusă în Lista monumentelor istorice din 

județul Suceava înscrise în Patrimoniul cultural național al României, având codul LMI SV-I-s-

B-05398.   

• Ruinele bisericii de la Giulești 

Ruinele sunt situate în satul Giulești din comuna Boroaia, la limita județului între râul 

Moldova și localitatea Râșca. Acestea datează din secolul XIV. În incinta ruinelor bisericii a fost 

identificat un mormânt, considerat a fi cel mai probabil al ctitorului. Ruinele sunt considerate a fi 

un monument arheologic, fiind astfel incluse în în Lista monumentelor istorice din județul Suceava 

înscrise în Patrimoniul cultural național al României cu codul LMI SV-I-s-A-05414. 

 

• Obiceiuri și tradiții   

 Obiceiuri de iarnă 

Sărbătorile de iarna, în special Crăciunul și Anul 

Nou prilejuiesc desfășurarea unor obiceiuri tradiționale 

moștenite din cele mai vechi timpuri. Ele încep prin 

colindele din ajunul Crăciunului, când cete de copii în 

special, vizitează casele gospodarilor adresându-le cântari 

si urari, manifestându-și bucuria pentru nașterea 

Mântuitorului. Manifestările dedicate Nașterii Domnului 

continuă în ziua de Crăciun cu cântecul Stelei, prilej cu care 

în cete de câte 3 copii, reprezentându-i pe cei 3 magi, având 

cu ei o stea simbolica, pleacă de la biserica, dupa ce au 

primit binecuvântarea preotului și trec pe la fiecare 

gospodar. 

Manifestările cele mai ample sunt însă cele prilejuite 

de Anul Nou. Ele încep încă din ziua de Crăciun când, în 

mod deosebit, tinerii încep să-și formeze ceata sau alaiul și 

să-și repartizeze rolurile. 

Dansul 
urșilor

Dansul 
căluților

Ceata de 
colindători
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Este o forma de teatru popular numită Capra, iar spiritul de competiție îi determina pe 

organizatori să-și alcatuiască un program cât mai complet si complex. 

Capra din Boroaia este alcatuită dintr-o succesiune de scene numite jocuri. Toate acestea 

se desfășoară pe fond muzical specific fiecarui joc, asigurat de muzicanți suflători (fanfara). 

Manifestarea începe de regula cu urătura (plugușorul) recitată de una sau mai multe persoane. 

Urmează apoi hora în care se prind toți membrii cetei respective, din care se desprind mai apoi, 

într-o succesiune ordonată, jocul artistelor, al căluților, jocul caprei, jocul urșilor și se încheie prin 

jocul măștilor. Interpreții sunt travestiți în personajele specifice jocului, purtând costumații cât mai 

frumos împodobite, uneori sugestive, alteori hilare. 

Alaiul își începe manifestarea din dupa-amiaza zilei de 31 decembrie cu manifestări 

prezentate în fața autorităților locale, dupa care în noaptea Anului Nou, în ziua de 1 ianuarie si 

uneori și a doua zi, colindă pe la casele gospodarilor. Sunt colindate toate gospodăriile, dar cu 

prioritate cele cu fete de maritat. 

Manifestarea se înscrie în tradiționalele obiceiuri de Anul Nou din Moldova dar, la Boroaia, 

prin Jocul Urșilor și cel al Căluților capătă un caracter particular (cele doua jocuri fiind specifice 

numai localitatii noastre). Însăși acestea diferă de la un sat la altul al comunei, fiecare sat și uneori 

cătun organizându-și grupuri proprii de astfel de colindatori. 

Sorcova este urarea adresată în special de copii în dimineața zilei de Anul Nou. 

Printre participările cetei de la Boroaia putem menționa următoarele localități: Bistrița, Iași, 

Gura Humorului, Pojorâta, Dragușeni, București, Sibiu, Cluj-Napoca, Constanța, Slobozia, 

Suceava, Fălticeni.  

• Evenimente culturale  

Anual în comuna Boroaia sunt organizate o serie de evenimente cu caracter cultural-

educativ menite să glorifice valorile comunei și să îmbunătățească calitatea vieții cetățenilor. 

Concret, sunt organizate simpozioane aniversare, întâlniri între generații, expoziții tematice, 

ateliere de creație, spectacole folclorice, campanii de ecologizare și plantare de noi arbori, seri 

dansante, competiții sportive și parade ale portului popular.  

În fiecare dintre satele componente se serbează hramul parohiei și al satului, în corelație cu 

anumite sărbători creștin-ortodoxe și evenimente memorabile.  
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  Ziua Comunei Boroaia 

Ziua Comunei Boroaia este marcată în fiecare an, la Ziua Înălțării Domnului, cu festivități 

comemorative și un program artistic. Începând din anul 2005, prin Hotărârea Consiliului Local, 

sărbătoarea Înălțării Domnului a fost declarată Ziua Comunei Boroaia, sărbătoare devenită o 

tradiție. Astfel, în fiecare an, cu acest prilej sunt organizate Te-Deum-uri și depuneri de flori la 

monumentele eroilor, încheiate cu onorul și defilarea detașamentului Școlii Militare de Subofițeri 

și Jandarmi “Petru Rareș”.  

Autoritățile locale se pregătesc așa cum se cuvine pentru aceste evenimente care îi reunesc 

pe tineri, adulți și bătrâni în cea mai frumoasă zi pentru comunitatea lor, organizând în acest sens 

un spectacol care se marcheze evenimentul.  

În tradiția ultimilor ani, Ziua Comunei Boroaia se deschide cu slujba închinată eroilor 

căzuți pe câmpurile de luptă, serviciu religios oficiat de un sobor de preoți. 

De asemenea, elevii Școlii Gimnaziale „Vasile Tomegea” susțin un program artistic, cu 

cântece patriotice.  

De la momentul comemorativ, boroienii sunt invitați să-și îndrepte pașii spre centrul 

comunei, unde se desfășoară programului artistic. Îmbrăcați în straie populare, elevii școlilor 

gimnaziale din Boroaia și Moișa deschid spectacolul muzical cu suite de dansuri tradiționale, 

odinioară nelipsite la serbările câmpenești. Pe lângă aceștia, pe scena sun invitați rând pe rând 

tineri soliști și instrumentiști.   

Fotografie 6 – Manifestări cultural-artistice de ziua comunei 
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• Simboluri ale comunei  

 Casa tradițională  

În casele tradiționale din comuna Boroaia arhitectura maramureșeană și năsăudeană era 

armonizată cu cea moldovenească, astfel încât casele au tinda din care se trece în odaia de locuit, 

unde se află hornul cu vatra și cuptorul. 

În cameră se afla, de regulă, un pat și lavițe. În fața casei se află o prispă care, inițial, consta 

dintr-un brâu de pământ. Toate casele aveau fața spre răsărit.  

 

 Costumul tradițional  

În privința veșmintelor, portul național din Boroaia avea elemente comune cu straiele din 

Monor și Bârla-Năsăud.  

Bărbații purtau suman cafeniu, ca și femeile, care în plus își acopereau capul cu o maramă 

albă. Femeile umblau cu cămăși albe cu mâneci lungi, cu catrințe strânse pe corp și cu dungi 

verticale. Fetele purtau o floare în păr, iar bărbații pantaloni largi în zilele de lucru și ițari strânși 

pe picior, în zilele de sărbătoare.    

 

Fotografie 7 – Bundiță tradițională                      Fotografie 8 – Bundiță tradițională 
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       Fotografie 9 – Ie tradițională femei                  Fotografie 10 – Cămașă tradițională bărbați 
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Fotografii 11, 12, 13 – Țesătură tradițională ie 

 

 Fanfara comunei  

Fanfara din comuna Boroaia este o formație tradițională a Căminului cultural. Între cele 

două războaie mondiale și după, existau în Boroaia doua formații alcătuite în special din cei care 

în armata au cântat în astfel de 

formații (fanfara Mosneagu si 

fanfara Maftei). Începând cu anii 

‘80 printr-o donație de la M.Ap.N, 

cu instrumente muzicale și sub 

atenta instruire a dirijorului 

Kroner. Pe lânga veteranii rămași 

din cele doua fanfare amintite, au 

fost atrași numeroși tineri care 

astăzi alcatuiesc actuala fanfară, 

prezentă în numeroase rânduri la 

manifestarile specifice, până în 

anul 2016. Începând cu anul 2017 

fanfara nu a mai activat, drept pentru care nu a mai participat la alte evenimente.  
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 Activitatea sportivă (Turismul de eveniment sau de hobby) 

Activitățile sportive din cadrul comunei sunt preponderent afiliate unităților școlare, dar se 

desfășoară și ca formă de agrement sau de petrecere a timpului liber. În acest domeniu s-au 

remarcat personalități precum Roman Dumitru – conferențiar la Facultatea de educație fizică și 

sport din București, Moldoveanu Mihai – profesor la Colegiul Petru Rareș din Suceava și 

vicepreședinte la C.S.M. Suceava și Sîrbu Ana – vicecampioana națională la atletism (aruncarea 

greutății).  

 Un simbol al comunei cu o activitate remarcabilă este echipa de fotbal a comunei. Acasta 

este un promotor al turismului de eveniment. În data de 08.05.2004 a fost înființată Asociația 

Sportivă Unirea Boroaia, fiind afiliată la AJF Suceava, înscriind-o în eșalonul ligii a V-a (onoare) 

a campionatului județean de fotbal. Echipa îl are avea ca antrenor pe Berariu Ioan, fost jucator al 

echipei F.C Târgu Neamț, iar ca președinte pe Arsintoaie Milucă. 

După o perioadă cu succese în evoluția echipei, A.S. Boroaia ocupând locuri onorabile în 

clasamentul jocului și cu o frumoasă promovare în urmatoarea ligă a campionatului județean de 

fotbal liga a IV-a , divizia D, antrenorul Berariu Ioan și președintele grupării, Arsintoaia Milucă, 

se retrag din activitatea echipei din motive personale. 

După discuțiile avute cu membrii fondatori, primarul comunei Boroaia, Berariu Vasile 

propune preluarea conducerii tehnice a echipei de către jucătorii Mihăilă Daniel în calitate de 

antrenor principal, Corduneanu Adi ca antrenor la categoria copii și juniori și Alexandru Vasilică 

ca președinte A.S. Unirea Boroaia, dorind ca obiectiv principal păstrarea echipei în liga a IV-a, 

divizia D, cu un onorabil loc 8 – 10 în clasament din cele 18 locuri posibile și evitarea retrogradării 

în eșalonul inferior liga a V-a Onoare, având în vedere posibilitățile financiare limitate din partea 

primăriei Boroaia. 

Obiectivul a fost atins în următorii 4–5 ani de când noua conducere tehnică, Mihailă, 

Corduneanu, Alexandru, au gestionat destinele echipei A.S Boroaia. 

Din motive de ordin financiar, echipa de fotbal a comunei Boroaia s-a dizolvat începând 

cu anul 2013.  

 În ceea ce privește infrastructura necesară desfășurării activităților sportive, în comuna 

Boroaia urmează a se construi o sală de sport cu o tribună de 180 de locuri, finanțată prin 

intermediul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social, din cadrul 

Companiei Naționale de Investiții.  
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Sala de sport ce se propune a fi construită va avea un regim de înălțime P+1,  având 

următoarea structură funcțională: 

• la parter: sală sport, sală handbal, hol acces public și hol acces sportivi cu intrare 

separată din exterior, 4 vestiare jucători, 2 vestiare arbitrii, ciculații și spații de 

depozitare și spații tehnice; 

• la etaj: acces tribună de aprox. 180 locuri, grupuri sanitare public, spații de 

depozitare, spații tehnice și spațiu pentru presa locală. 

Dimensiunile terenului de joc vor fi de 15.00 X 28.00 m, la care se adauga minim 2 m 

perimetral. Accesul în clădire se va realiza pe două fațade diferite ale clădirii.  

 

Fotografii cu sala de sport propusă investiției 
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Destinația construcției: SALĂ DE SPORT CU TRIBUNĂ DE 180 LOCURI, având următoarele 
funcțiuni: 

Principale – sport, sală handbal cu tribună de 180 locuri; 

Secundare – vestiare schimb; 

Conexe – circulații, grupuri sanitare, spații tehnice. 

Dimensiunile maxime la teren: 59,8m x 51,2m; 

Regim de înălțime: P+1; 

H max = 10.45 m (măsurată de la cota terenului amenajat); 

Suprafața construită    –  1445 mp; 

Suprafața desfășurată  -  1750 mp; 

POT maxim = 50 % sau conform reglementarilor urbanistice locale; 

CUT maxim = 1 sau conform reglementarilor urbanistice locale; 

Categoria de importanță a construcției:C-normală,  aprobat prin H.G. 766-1997; 

Clasa de importanță a construcției:II, conform P 100-2013; 

Gradul de rezistență la incendiu:II; 

Tipul clădirii: civilă obişnuită. 
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2.6 INFRASTRUCTURĂ  
 

a) Infrastructura de transport 

 

• Infrastructura rutieră  

 Drumurile naționale constituie rețeaua principală de căi de transport a României, asigurând 

legătura între principalele localități ale țării. Rețeaua de drumuri județene leagă centrele principale 

la nivel de județ, având rolul de a colecta și dirija către drumurile naționale traficul rutier local.  

 Infrastructura de bază din comuna Boroaia este cea de tip rutier, asigurând accesul facil 

către celelalte localități și conexiunea comunei. Circulația se poate realiza atât cu transportul 

privat, cât și public, fiind asigurate condițiile necesare în acest sens.  

Din punct de vedere al texturii drumurilor, comuna Boroaia se încadrează în tipul de 

așezare cu textură liberă a drumurilor, care reprezintă cele mai variate, determinate în principal de 

condițiile de relief, dar totodată și de condițiile de formare și de dezvotare ale așezării. 

 Teritoriul comunei Boroaia este străbătut de următoarele artere rutiere: 

• DN15C: traversează comuna Boroaia de la nord-vest la sud-vest făcând accesul 

între orașele Suceava și Piatra Neamț; 

• DJ 155B: traversează comuna de la nord-vest la sud-est și face legatura dintre satele 

Giulești și Bărăști și localitatea de reședință.  
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Aceste drumuri fac legătura dintre localitățile componente și comunele limitrofe cu 

localitatea de reședință.  

Situarea comunei Boroaia de-a lungul drumului național DN15C, asigură un grad ridicat 

de accesibilite atât la nivel județean și la nivel național.  

Lungimea totală a drumurilor din comună este de 82 km. 

 De-a lungul timpului, comuna Boroaia s-a aliniat cerințelor care impun existența unei 

infrastructuri rutiere ce răspunde principiilor de mobilitate personală și publică. 

 Pornind de la această idee, refacerea drumurilor din comuna Boroaia a început cu pași mici 

abia în anul 2002, însă schimbările au început să prindă contur începând cu anul 2005. Aceste 

demersuri au făcut ca în prezent infrastructura rutieră din comuna să fie modernizată în proporoție 

de 80%. 

Toate proiectele de investiții în infrastructura rutieră s-au cristalizat printr-un efort 

financiar susținut. Drumurile comunale au fost asfaltate treptat, sumele anuale alocate pentru 

infrastructură fiind în proporție de 25% din totalul bugetului. Totodată, pentru a putea susține din 

punct de vedere financiar dezvoltarea infrastructurii rutiere, Primăria Comunei Boroaia a atras 

fonduri importante pentru continuarea procesului de modernizare.  

Prin fonduri guvernamentale și europene au fost modernizate drumurile comunale DC 13 

Boroaia – Moișa, DC Moișa-Suseni, DC 13 A Moișa – Săcuța, DC 13 Boroaia – Limita comunei 

Bogdănești, DC Boroaia Vale, DC Nemțeni, DC Sibicheni, DC Pintileni, care în prezent corespund 

standardelor europene datorită programelor de investiții care se cifrează la aproximativ 5 milioane 

de euro. 

Drumul național 15C, ce pornește din satul Praxia (comuna Fântâna Mare), traversează 

comuna Boroaia și duce până la granița cu județul Neamț, a fost asfaltat cu fonduri de la Minsiterul 

Transporturilor. În vederea modernizării drumului s-a turnat un covor asfaltic, mai precis s-a 

înlocuit stratul de uzură pe o distanță de 5 kilometri.  

În anul 2021 s-au finalizat lucrarile de modernizare a drumului 155B, în cadrul proiectului 

finanțat prin  Programului Național de Dezvoltare Locală. Drumul 155B care străbate satele 

Bărăști și Giulești este în prezent asfalatat integral, până la granița cu județul Neamț. 

Numărul străzilor pietruite a scăzut considerabil, iar acestea sunt întreținute an de an pentru 

a fi menținute într-o stare bună și pentru a se circula în condiții optime de siguranță.  
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Starea carosabilului și tipul de îmbrăcăminte pe categorii de drumuri:  

 

− DN15C: bună/asfalt; 

− DJ: bună/asfalt; 

− DC: bună/asfalt și pietruit; 

− D sătești și de exploatare: pietruite.  

  

Străzile de la nivelul comunei Boroaia sunt centralizate în cadrul nomenclatorului stradal, 

care atestă denumirea tutror străzilor, numerele de identificare a imobilelor, precum și titularul 

dreptului de proprietate al fiecărui imobil, după cum este evidențiat în cele ce urmează: 

 

Nomeclator stradal – sat Boroaia 

Nr. crt. Denumirea străzii Puncte delimitare 

1.  Str. Înv. Vasile Tomegea 
de la Pod Pârâu Saca DN 15C pânp la 

locuința Atomi M. Alexandru 

2.  Str. Arhim. Ilarion Argatu 
de la Biserica Sf. părinți “Ioachim și Ana” 

până la locuința Maftei Dumitru  

3.  Str. Prof. dr. Gheorghe Scripcaru 
de la locuința Gherasim Toader până la 

locuința Ailisoaie Valeria 

4.  Str. Ungureni 
de la locuința Gherasim Toader până la 

locuința Ailisoaie Valera 

5.  Str. Sibicheni 
de la locuința Ciobu Profira până la 

locuința Macovei Dumitru  

6.  Str. Pintileni 
De la locuința Monoraru Adrian până la 

locuința Aniculăiesei Vasile 

7.  Str. Bărăreni 
de la locuința Beraru C. Vasile până la 

locuința Pașcu C. Vasile 
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8.  Str. Cot Maftei 
de la locuința Pintilie Neculai până la 

locuința Maftei V. Gheorghe 

9.  Str. Onisie 
de la locuința Văleanu Mihai până la 

locuința Onisie Alexandrina  

10.  Str. Aleea Morii 
de la locuința Horga Gheorghe până la 

locuința Aldea Pavel  

11.  Str. Boroaia Vale 
de la Biserica Sf Petru și Pavel până la 

locuința Monoranu Mihai  

12.  Str. Înv. Mihai Boteac 
de la locuința Atimoftoaie Vasile până la 

locuința Mihai Boteac  

13.  Str. Prof. Constantin Beraru 
De la locuința Andreica Gheorghe până la 

locuința Anton V. Costache  

14.  Str. General Traian Dafinescu 
de la locuința Onisie T. Ioan până la 

locuința Ipsilat D. Gheorghe 

 

Nomeclator stradal – sat Giulești 

Nr. crt. Denumirea străzii Puncte delimitare 

1.  Str. Înv. Dumitru Săvinescu 
de la locuința Chișleac I. Aurel până la 

locuința Purdilă Elisabeta 

2.  Str. Prof. Paul Miron 
de la locuința Necoară Tincuța până la 

locuința Pavel Petru  

3.  Str. Peste Rîșca 
de la locuința Vlas M. Mihai până la 

locuința Muraru Maria 

4.  Str. Aleea Pei 
de la locuința Pei Eugen până la locuința 

Vîntu Vasile 
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Nomeclator stradal – sat Bărăști 

Nr. crt. Denumirea străzii Puncte delimitare 

1.  Str. Fălticeni 
de la locuința Lungu V. Ioan până la Pod 

Pârâu Saca DN 15C 

2.  Str. Căpitan Ionescu 
De la locuința Miron Constantin până la 

locuința Damian Gh. Ion  

3.  Str. Morii 
De la Grădinița Bărăști până la locuința 

Macsim Daniel  

4.  Str. Oborului 

De la locuința Nițan Petru, locuința 

Ungureanu Teodosia până la locuința 

Pinitilescu Constantin 

5.  Str. Salcâmilor 
De la locuința Berariu Gabriel până la 

locuința Onișoru V. Gheorghiță 

6.  Str. Nemțeni Deal 

De la locuința Surkyn  Georgeta până la 

Cimitir Biserica Sf. părinți “Ioachim și 

Ana” 

 

Nomeclator stradal – sat Moișa 

Nr. crt.  Denumirea străzii  Puncte delimitare  

1.  Str. Înv. Neculai Cercel 
de la locuința Dan Maria până la locuința 

Onicioiu Elena 

2.  Str. Înv. Vasile Apetroaie 
de la Școala gimnazială Moișa până la 

locuința Vasiliu Neculai  

3.  Str. Reului 
de la locuința Condur Ana până la 

locuința Butnaru Constatin 
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4.  Str. Boboceni 
de la Pod Pârâu Moișa până la Canton 

Silvic  

5.  Str. Suseni 
de la locuința Afilipoaie I. Pavel până la 

locuința Creangă Vasile 

6.  Str. Andreica 
de la locuința Andreica Constantin până 

la locuința Onofrei Constantin  

Nomeclator stradal – sat Săcuța 

Nr. crt. Denumirea străzii Puncte delimitare 

1.  Str. Săcuța Vale 
de la locuința Filipoaia Mircea până la 

locuința Pintilie Elena 

2.  Str. Grădinii 
de la locuința Gherasim Maria până la 

locuința Amăriucăi Ion  

3.  Str. Corduneni 
de la locuința Corduneanu Andrei până la 

Mănăstirea Eroilor 

4.  Str. Săcuța Deal 

de la locuința Butnariu Cristian 

Constantin, locuința Brustureanu Toader 

până la locuința Pintilie Maria  

 

 Transporturile de călători au sporit ca urmare a dezvoltării companiilor private de 

transporturi de călători. Companiile de transport asigură circulația călătorilor pe diverse trasee, în 

diverse direcții. Transportul în comun este asigurat de rute maxi-taxi din/spre Boroaia: 

− Fălticeni-Boroaia; 

− Târgu-Neamț-Boroaia. 

 

În ceea ce privesc mijloacele de transport publice, teritoriul comunei este tranzitat de 

microbuzul care leagă orașul Fălticeni de toate satele componente ale comunei Boroaia. Acesta 

circulă o dată la 30 de minute și este gestionat firmă privată MECIR SERV S.R.L. din Fălticeni.  
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 De asemenea, transportul de persoane și colete între localitatea Boroaia și țările membre 

UE este asigurat de firma locală S.C. BRUMTRANSP S.R.L.    

 

• Infrastructura feroviară 

Pe teritoriul comunei Boroaia nu există cale ferată, cea mai apropiată stație feroviară este 

la Fălticeni.  

b) Infrastructura tehnico-edilitară  

La capitolul infrastructurii de apă și canalizare, comuna Boroaia este una dintre localitățile 

rurale care oferă în prezent un grad ridicat de accesibilitate al populației la cele două servicii 

publice, indispensabile uui trai civilizat. 

 Condițiile de trai sunt în strânsă legătură cu dezvoltarea unei localități. Comuna Boroaia a 

făcut pași semnificativi pentru creșterea condițiilor de viață nu numai prin investițiile în educație, 

cultură, sănătate, ci și prin înființarea sistemului de aducțiune pentru apa potabilă și evacuarea apei 

menajere.  

• Rețeaua de alimentarea cu apă 

 În comuna Boroaia există un sistem de alimentare cu apă în satele Moișa, Boroaia, Bărăști, 

Giulești și Săcuța din comuna Boroaia. 
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 Primele demersuri au început în anul 2007. După numai trei ani erau deja recepționați 23 

de kilometri de rețea, o stație de tratare și o stație de pompare a apei potabile.  

 Au urmat alți 12 kilometri de rețea și o nouă stație de pompare construite în perioada 2010-

2013, astfel încât după doar șase ani de lucrări, comuna Boroaia avea 35 de kilometri de rețea dați 

în folosință în satele Boroaia, Bărăști și Moișa și un număr de 850 de gospodării cu posibilitatea 

de racordare la sistemul public de alimentare cu apă. Investițiile totale se ridică la 2 milioane de 

euro. 

Lucrarile aferente sistemului de alimentare cu apa au cuprins: 

- Suplimentarea capacitatilor de pompare pentru sistemul existent; 

- Realizarea de rezervoare de inmagazinare; 

- Realizarea de noi retele de distributie; 

- Realizarea de bransamente pentru gospodariile aferente; 

- Suplimentarea hidrantilor de incendiu si a caminelor de vane pe retelele existente. 

 În conformitate cu prevederile ,,Normativului pentru proiectarea, executia si exploatarea 

sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor - indicativ NP 133-2013 şi a STAS-

ului 1343-1/2006, pentru consumatorii precizaţi ca urmare a recensământului și comunicați de 

primăria comunei, au rezultat debitele caracteristice necesare (a se vedea breviarul de calcul): 

Tabel 1 - Consumatori 

Localitate Populaţie 

Boroaia 1945 
Barasti 799 
Giulesti 568 
Moisa 584 
Sacuta 693 
Total 4589 

 

Debite etapa actuala 

 
actual 

 Qzi med 
Qorar 

med Qzi max 
Qorar 

max 
Qorar 

max 
Boroaia 1945  124.48 5.19 165.71 13.81 3.8 
Barasti 799  51,14 2,13 68,07 5,67 1,6 
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Giulesti 568  36,35 1,51 48,39 4,03 1,1 
Moisa 584  37,38 1,56 49,76 4,15 1,2 
Sacuta 693  44,35 1,85 59,04 4,92 1,4 
Total 4589  293,70 12,24 390,98 32,58 9,1 

Debite etapa perspectiva 

  
 perspectiva Qzi med 

Qorar 

med 
Qzi max 

Qorar 

max 
Qorar 

max 
Boroaia  1994 197,43 8,23 256,65 21,39 5,9 
Barasti  819 81,10 3,38 105,43 8,79 2,4 
Giulesti  582 57,65 2,40 74,95 6,25 1,7 
Moisa  599 59,28 2,47 77,06 6,42 1,8 
Sacuta  711 70,34 2,93 91,45 7,62 2,1 
Total  4705 465,81 19,41 605,55 50,46 14,0 

 

Tabel 2 - Debite etapa perspectiva 

Localitate  Q zi med 

m3/h 

Qorar med 

m3/zi 

Qzi max 

m3/zi 

Qorar max 

m3/h l/sec 

Giulesti 57,65 2,40 74,95 6,25 1,7 
Sacuta 70,34 2,93 91,45 7,62 2,1 

  

 Soluţia generală a fost stabilită în raport cu amplasamentul si configuraţia topografică a 

intravilanului celor doua localităţi. Dimensionarea elementelor componente ale sistemului de 

alimentare cu apă propus s-a făcut considerându-se o perioadă de perspectivă de 25 de ani, în 

conformitate cu recomandările din STAS 1343/1/2006. 

În principial, schema tehnologică a fost constituită din următoarele obiecte: 

• Gospodarie de apa Giulesti. Rezervor inmagazinare pentru localitatea Giulesti, 

V=200mc, amplasat in interiorul captarii existente, Barasti. Alimentarea rezervorului va fi  

asigurata de aceiasi conducta ce alimenteaza si  rezervorul existent; 

• Retea de distributie, gravitationala, Giulesti, avand lungimea totala de L=11849m, cu 

diametre de la 160 la 90mm; 

• Statie pompare SP2 + rezervor tampon V=50mc, pentru Sacuta, amplasat in localitatea 

Boroaia; 
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• Conducta refulare (aductiune) Sacuta,  L= 4180m; 

• Gospodărie de apă Sacuta, alcatuită din stație de clorinare, rezervor înmagazinare cu un 

volum V= 400mc și cameră de vane, amplasată pe dealul Dades; 

• Rețea distribuție, gravitationala, Sacuta cu lungimea totală de 11471 ml având 

diamentrele cuprinse între Dn 90mm si Dn 125mm; 

•  Suplimentarea capacitatilor de pompare in gospodaria de apa existenta in localitatea 

Barasti (un grup de pompare suplimentar pentru sistemul existent ca rezerva in cazul 

defectarii celui existent, si un grup mic (SP1) care sa alimenteze reteaua de distributie 

Giulesti, intr-o etapa de perspectiva cand gradul de dezvoltare al satului va presupune 

constructii mai inalte de P+1). 

• bransamente – pe traseul retelelor de distributie se vor executa un numar de 340 

bransamente individuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie 14 – Stație de apă potabilă 

Un alt proiect derulat în cadrul Primăriei Comunei Boroaia a urmărit extinderea rețelei de 

apă în satele Săcuța și Giulești. Prin intermediul acestui proiect au fost realizați 27 de kilometri de 

rețea de apă potabilă, fiind finalizat în anul 2020. Valoarea investițiilor s-a ridicat la aproximativ 

2 milioane de euro. 

Ca urmare a finalizării acestui proiect, infrastructura de apă curentă din comuna Boroaia 

înregistrează o rețea de 62 de kilometri, iar posibilitatea de racordarea la rețeaua publică de 100%. 
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În prezent, lungimea rețelei de apă din comuna Boroaia înregistrează 62 km și un număr 

de 1350 de gospodării care beneficiază de apă curentă.   

 

• Rețeaua de canalizare 

Proiecte de investiții au fost derulate în paralel și pentru domeniul evacuării apelor uzate. 

Investițiile în rețeaua de canalizare au început printr-un proiect ce a inclus construirea unui tronson 

de 4 kilometri de conducte și o stație de epurare amplasate în satul Moișa, strada Suseni, anul 2013.  

 Un alt proiect de investiție ce a constat în construirea a 18 kilometri de rețea de canalizare 

și o nouă stație de epurare, finanțat din fonduri europene cu o valoare de 1,5 milioane de euro a 

fost recepționat și dat în folosință în anul 2019. De acest nou proiect beneficiază locuitorii din 

satele Boroaia, Bărăști și Moișa.    

 Un al treilea proiect destinat evacuării apelor uzate ce completează sistemul de canalizare 

până la 100% a fost depus la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Acest 

proiect are o valoare de aproximativ 2 milioane de euro și este destinat înființării rețelei de 

canalizare pentru satele Giulești, Săcuța și completare Boroaia și Bărăști.  

În prezent, rețeaua de canalizare se întinde pe o lungime de 22 de km, reprezentând 27% 

din totalul drumurilor publice. În viitor se preconizează faptul că toate instituțiile publice să fie 

racordate la rețeaua de canalizare.   

 

Fotografii 15, 16  – Interior stație de epurare 
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Fotografie 17 – Exterior stație de epurare 

 

• Infrastructura de energie electrică 

În prezent, comuna 

Boroaia este complet electrificată, 

toate gospodăriile fiind racordate 

la rețeaua de electricitate.  

În ceea ce privește rețeaua 

de iluminat public, aceasta este 

extinsă în proporție de 95% pe 

teritoriul comunei. În concordanță 

cu sumele alocate din bugetul 

local, în viitor se preconizează extinderea rețelei de iluminat public în proporție de 100%.  
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Infrastructura de iluminat public este de tip aerian si se află în aproprierea reţelei de drumuri 

din comună, pozată pe stâlpi de beton. Această reţea se află în continuă extindere. 

 

• Infrastructura de telecomunicații 

În comuna Boroaia serviciile de telecomunicații sunt oferite de 3 operatori: Telekom, 

Orange și Vodafone care au o bună acoperire pe teritoriul comunei.  

Serviciile poștale sunt asigurate de oficiul poștal Boroaia amplasat în satul Boroaia – 

reședință de comună, ce aparține Oficiului Județean Rețea Poștală Suceava.  

 

c) Infrastructura educațională și socială  

Școala Boroaia este cunoscută drept una dintre cele mai vechi școli, fiind evocată în 

multiple documente. Conform datelor existente, se constată încă de la 1857, că în acest sat 

funcționa sub numele de școală comunală într-o casă închiriată, pe dealul satului Boroaia. Din alte 

surse reiese faptul că mai înainte, în jurul anului 1849 în sat învățau 32 de elevi, fără sa aiba însă 

o frecvență regulată. 

În 12 august 1858 ia ființa școala din Boroaia finanțată de stat, inaugurându-se primul local 

de școală, construită cu o singură sală de clasă și locuință pentru directorul școlii, pe atunci 

Constantin Dumitriu, care a fost și primul învățător al școlii, pe atunci Constantin Dumitru, care a 

fost și primul învățător al școlii. În 1863 erau 32 elevi în 4 clase, notează inspectorul Adamescu. 

Sub conducerea învățătorului Ioan Bendescu, directorul școlii din perioada 1889-1909, a 

fost construit un nou local de școală, mai mare, cu 4 săli de clasă, cancelarie și sală de recreație, 

cu bani împrumutați de la Casa Școalelor și cu contribuția sătenilor, local care fost inaugurat în 

anul 1900. Din anul 1902, în localul școlii vechi se înființează la Boroaia o școală de meserii, fiind 

una din cele mai vechi din Moldova, care până în anul 1924 a dat 661 de absolvenți. 

Începând cu inaugurarea noului local de școală, acesta a funcționat ca școală primară de tip 

urban, cu 4 clase, cu 4 învățători și programe de studiu ca la oraș. Astfel, la 1 septembrie 1908, 

corpul didactic al Școlii nr. 1 Boroaia era format din învățătorii: Ion Bendescu – director al școlii, 

Ilie Mihăilescu și soții Vasile și Maria Tomegea. Până atunci mai activase periodic și învățătorii 

Vasile Costachescu, Eugenia Cucescu, Gheorghe Alexandresuc și Gheorghe Popescu.  

În urma reformei învățământului din 1924, Școala nr. 1 Boroaia devine școala primară cu 

7 clase, iar din 1948 ca școală elementară cu două cicluri de învățământ: I-IV (ciclul I) și V-VIII 
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(ciclul II), an în care se înființează și prima grădiniță de copii – educatoare Beraru M. Elena. Fiind 

singura școală din comună cu ciclul II, în care au învățat și copii din comunele învecinate, școala 

a fost dotată, pentru perioada de iarnă cu internat și cantină, aceasta funcționând în perioada 1945-

1961. Odată cu generalizarea învățământului de 8 ani și a liceului de 12 ani, începând cu 

01.09.1965, Școala nr. 1 Boroaia funcțiioneză ca liceu teoretic (clasele I-XII) până în anul 1974.  

Populația școlară fiind în creștere se generalizează învățământul de 10 ani, iar spațiul de 

școlarizare a devenit neîncăpător și pentru învățământul în două schimburi. Astfel, la inițiativa 

unor cadre didactice prof. Beraru Constantin, Cercel Petru, a oficialităților locale și cu sprijinul 

unor foști elevi ai școlii: generalul Traian Dafinescu, generalul Mircea Mocanu, colonel Jean 

Scripcaru și alții, s-au obținut de la bugetul de stat fondurile necesare construcției noului local de 

la școală cu trei nivele, dotat cu două laboratoare, 14 săli de clasă, grupuri sanitare și încălzire 

centrală proprie a cărei inaugurare a avut loc la data 11.10.1981. 

În cinstea, onorea și memoria celui ce a fost învățătorul Vasile Tomegea și ca omagiu adus 

pentru tot ceea ce a făcut pentru satul și învățământul din comună, în cadrul unei festivități 

deosebite, s-a dezvelit bustul amplasat în fața școlii, acesteia atribuindu-se numele de “Școala cu 

clasele I-VIII nr. 1 Vasile Tomegea – Boroaia.” 

Rețeaua unităților preuniversitare de stat din comuna Boroaia cuprinde: 5 grădințe cu 

program normal, 3 școli primare și 2 școali gimnaziale. Aceasta se prezintă după cum este 

evidențiat în următorul grafic.  

Toate școlile din comuna Boroaia au beneficiat de investiții, reprezentante prin lucrări de 

modernizare și dotare, cu ajutorul fondurilor obținute prin Programul Național de Dezvoltare 

Locală. În prezent toate școlile de pe raza comunei au autorizație ISU și DSP.  



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021-2027 
COMUNA BOROAIA 

 

 137 

 
Figura nr. 20 – Infrastructura educațional

SCOALA GIMNAZIALA “VASILE 
TOMEGEA” – BOROAIA, 

Adresa - Str.Inv. Vasile Tomegea
Tip: Invățământ primar și gimnazial 

GRADINIȚA CU 
PROGRAM 

NORMAL NR. 1 
BOROAIA –

Boroaia, 

Adresa - Str. 
Inv. Vasile 
Tomegea  

Tip - prescolar

GRADINIȚA CU 
PROGRAM 
NORMAL 

SĂCUȚA –
Boroaia , 

Adresa - Str. 
Sacuta Vale , 
Sat  Sacuta, 

Tip - prescolar

ȘCOALA 
PRIMARĂ 
SACUȚA –

Boroaia  

Adresă - Str. 
Sacuta Vale , 

Sat  Sacuta, Tip
- primar

GRADINIȚA CU 
PROGRAM 

NORMAL NR. 2 
BOROAIA –

Boroaia

Adresă - Str. Prof. 
dr. Gheorghe 

Scripcaru, Sat. 
Boroaia

Tip - prescolar

ȘCOALA 
PRIMARĂ 

BOROAIA –
Boroaia 

Adresă - Str. 
Prof. dr. 

Gheorghe 
Scripcaru, Sat. 

Boroaia 
Tip - primar

GRADINIȚA CU 
PROGRAM 
NORMAL 

GIULEȘTI –
Boroaia  

Adresă - Str. 
Inv. Dumitru 

Savinescu, Sat 
Giulesti

Tip - prescolar

ȘCOALA 
PRIMARĂ 

GIULESTI –
Boroaia , 

Adresă - Str. Inv. 
Dumitru 

Savinescu, Sat 
Giulesti

Tip - primar

GRADINIȚA CU 
PROGRAM 

NORMAL MOIȘA 
– Boroaia 

Adresă -Str. Inv. 
Neculai Cercel, 

Sat Moisa
Tip - prescolar

SCOALA 
GIMNAZIALĂ  

MOIȘA – Boroaia  

Adresă - Str. Inv. 
Neculai Cercel, 

Sat Moisa
Tip- primar 
gimnazial



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021-2027 
COMUNA BOROAIA 

 

 138 

 

• ȘCOALA GIMNAZIALA “VASILE TOMEGEA”  

ȘCOALA GIMNAZIALA “VASILE TOMEGEA” din satul Boroaia este singura unitate de 

învățământ care deține personalitate juridică, celelalte subunități fiind arondate acesteia. Școala a 

fost construită în anul 1981 și are o suprafață construită de 760 mp.  

Școala a beneficiat de reparații capitale, fiind investite fonduri în valoare de câteva 

milioane de lei, care au transformat radical aspectul, baza materială și atmosfera interioară la 

finalul anului 2015. În prezent instituția beneficiază de un teren de sport modern și multifuncțional, 

cu instalație nocturnă, la dimensiuni și standarde omologate pentru practicarea sporturilor de masă, 

mini-fotbal, handbal, baschet și tenis de câmp.  

Directorul Școlii Gimnaziale “Vasile Tomegea” din Boroaia este doamna Lucia Moroșan.  

 

Fotografie 18 – Fațada principală a Școlii Gimnaziale “Vasile Tomegea” 
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În apropierea școlii funcționează de câțiva ani un centru tip Școală după Școală 

(Afterschol), o altă premieră pentru zona rurală arondată municipiului Fălticeni. Centrul de 

Asistență Afterschool a fost construit prin fonduri europene. Clădirea a fost ridicată în perioada 

anilor 2011-2013. Aici învață 30 de elevi din clasele I-IV. 

Fotografie 19 – Fațada principală Afterschool 

În prezent, în cadrul Școlii Gimnaziale “Vasile Tomegea” activează 27 de angajați, din 

care 19 angajați personal didactic, 2 angajați personal didactic auxiliar și 6 angajați personal 

nedidactic.  

În ceea ce privește situația elevilor înregistrați la nivelul școlii, situația se prezintă astfel: 

 

 

 

 

 

 

Școala Vasile 
Tomegea
227 elevi 

Ciclul primar
122 elevi 

Ciclul 
gimnazial 
105 elevi 
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La aceeași adresă funcționează și Grădinița cu Program Normal nr. 1 din satul Boroaia. 

În cadrul acesteia își desfășoară activitatea 3 cadre didactice. În ceea ce privește copiii care 

frecventează instituția, situația se prezintă astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MOIȘA  

Satul Moișa este cunoscut în analele istoriei din anul 1770, majoritatea familiilor din Moișa 

venind din comuna Moisei, județul Maramureș. Familiile erau din ce în ce mai numeroase, iar 

copiii nu mergeau la nici o școală. 

În jurul anului 1886 s-a înființat prima școală în satul Moișa, unde venea un învățător de 3 

ori pe săptămână de la Școala Boroaia. În anul 1892 s-a înființat Școala de la Moisa cu clasele I-

IV condusă de învațătorul Ion Bondescu, cu un număr de 25 de elevi, învățământul desfasurându-

se în case particulare la început. În anul 1922 locuitorii din satul Moișa s-au hotărât sa construiască 

un local de școală pe locul donat de biserica din sat. Construcția școlii s-a terminat în anul 1923 

când s-a înființat si al patrulea post 

În timpul celui de-al doilea Război Mondial în anul 1944 localul școlii a fost incendiat. 

După terminarea razboiului școala a funcționat cu 5 posturi, dar în diferite case particulare. 

În anul 1959 cu ajutorul sătenilor și a autorităților locale din comuna Boroaia s-a construit 

un nou local de școală cu 3 săli de clasa, un laborator, cancelaria și un hol. După aceasta perioadă, 

odată cu terminarea construcției localului școlii s-a înființat școala elementară de 7 clase. Această 

școala s-a construit în perioada când era director învățătorul Nicolae Cercel. 
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Din anul 1963 si până în prezent, școala funcționează cu o grupă de grădiniță și cu clasele 

I-VIII. În jurul anului 1982 s-a construit localul nou al școlii unde sunt 3 săli de clasă și un hol. 

În anul școlar 2003-2004 localul Școlii nr.1 Moișa a fost supus unor lucrări de renovare și 

modernizare cu fonduri de la Banca Mondială.. 

În prezent la Scoala cu cls. I-VIII Nr.1 Moișa funcționează o grupa de grădinița mixtă cu 

26 preșcolari, 31 elevi la învățământul primar care se desfășoară în două clase simultane și 62 elevi 

în învățământul gimnazial, proveniți din școlile satelor Moișa, Sacuta si Suseni.  

De-a lungul timpului de pe băncile școlii din Moișa s-a început formarea unor oameni de valoare 

cum ar fi: Apetroaie Viorica – medic, Vasiliu Mircea – colonel, Cercel Pavel – inginer, Stefoi 

Elena – poet și consilier diplomatic, Corduneanu Cornelia – inginer, Samson Grigore – magistrat, 

Roman Gheorghiță – inginer. 

Fotografie 20 – Fațada principală Școala Gimnazială din satul Moișa 

 

Școala Moișa a beneficiat de lucrări de reabilitare și modernizare prin intermediul 

Programului Național de Dezvoltare Locală.  



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021-2027 
COMUNA BOROAIA 

 

 142 

În prezent în cadrul Școlii Gimnaziale din satul Moișa activează 7 cadre didactice și un 

angajat pe un post nedidactic, iar  în cadrul Grădiniței aferente Școlii un singur cadru didactic.  

  

Efectivul de elevi din cadrul Școlii și Grădiniței este astfel: 

 

 

• ȘCOALA PRIMARĂ “GIULEȘTI” 

Scoala Giulești a fost zidită de administrația Mănăstirii Secu în anul 1853 sau 1858. Primul 

învățător a fost Petru Cuzeu care a a activat pentru puțin timp și apoi a venit Dumitru Motoc, după 

care școala a fost părăsita și nu a mai prezentant interes, fiind lăsată în paragină.  

În jurul anului 1880, moșia Giulești a fost cumpărată de către Alexandru Agioglu. Având 

în vedere faptul că școala făcea parte componentă din moșie, în clauza de cumparare a fost stipulată 

obligația ca noul proprietar să refacă școala și biserica. Drept urmare, în anul 1884 școala a fost 

recladită, inaugurarea localului facându-se la 14 septembrie. 

Din 14 septembrie 1884 școala începe să funcționeze începând cu clasa I, în care erau 

înscriși inclusiv băieții de 14 ani din satul în care numarul caselor nu depășea 100. 

Primul învățător în școala nou construită a fost Vasile care a activat până în anul 1890, apoi 

au urmat Gheorghe Vierme (1890-1891), Sevastian Mihăilescu (1891-1897), Ieremia Irimescu 

(1893-1898), Vasile Jitaru (1898-1914), Nicolae Cozma (1914-1919) si Dumitru Savinescu (1919-

1946). În anul 1889 a absolvit învățământul primar cu 6 clase, fiind singurul elev în clasa a V-a si 

a VI-a viitorul academician Petru Jitaru. 

Școala
gimnazială 

Moișa

Ciclul primar 
37 elevi

Ciclul 
gimnazial
50 elevi 

GPN Moișa

Grădiniță 
13 elevi
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Dupa 1946 școala a funcționat cu 4 clase și doi învățători pâna în anul 1960, când s-a 

generalizat învățământul obligatoriu de 8 clase. În același an se construiește din fondurile 

comunității locale (ale fostului Consiliu Popular Boroaia), un nou local de școală, care este 

inaugurat în luna octombrie. Noul local de școală cuprindea 3 săli de clasă, cancelarie și sala de 

bibliotecă. Împreună cu spațiul oferit de localul vechi de 

școală a asigurat condițiile desfășurării învațământului într-

un singur schimb al ambelor cicluri, primar și gimnazial. 

Școala, pe lânga rolul principal de dezvoltare a 

cunoștințelor, a apropiat sătenii prin conferințe, sfaturi și 

îndemnuri în a stimula copiii pentru a învăța carte. 

În perioada de 25 de ani cât a funcționat cu clase 

gimnaziale, majoritatea absolvenților clasei a VIII-a, în 

procent de peste 75%, au urmat cursurile școlilor 

profesionale și liceale, parte si studii superioare, plecând din 

sat, motiv pentru care satul a îmbatrânit. Aceasta a fost și cauza micșorării numărului populatiei 

școlare, ceea ce a condus la comasarea ciclului gimnazial cu Școala Nr. 1 Boroaia. Începând cu 

anul școlar 1998-1999, elevii s-au deplasat la cursuri cu microbuzul școlar asigurat gratuit de 

M.E.C. 

În prezent, școala functionează cu o clasă în sistemul de învățământ simultan (Clasa pregătitoare, 

clasa a II-a și clasa a IV-a) 

Fotografie 21 – Școala Primară Giulești 

GPN GIULEȘTI
14 copii - grupă combinată

Școala Primară Giulești

14 elevi - clasă combinată 
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Școala a fost modernizată cu ajutorul finanțării prin Programul Național de Dezvoltare 

Locală, fiind dotată cu tâmplărie, instalație termică, electrică, pardoseli și grupuri sanitare și a fost 

dată în folosință în anul școlar 2018-2019. 

 

• ȘCOALA PRIMARĂ SĂCUȚA 

Şcoala din satul Săcuţa a fost înfiinţată între anii 1920-1925 şi a funcţionat în case 

particulare (fam. Asandei) până după al doilea război mondial. 

Între anii 1948-1950, sătenii au construit localul şcolii ce a funcţionat cu două posturi, 

învăţători fiind domnul Onişoru Neculai şi soţia. În anul 1969 s-a înfiinţat grădiniţa la Săcuţa, 

având ca educatoare pe d-na Brustureanu Elena. 

Actualul local de şcoală a fost construit între anii 1986-1987 de către C.A.P. Boroaia, însă 

a suferit un amplu proces de modernizare în perioada anilor 2017-2018 cu ajutorul finanțării 

asigurate prin Programul Național de Dezvoltare Locală.  

Prin intermediul proiectului de reabilitare a fost înlocuit acoperișul și sistemul de iluminat, 

iar pe pereții clădirii au fost aplicate materiale termoizolante pentru creșterea confortului termic și 

eficienței energetice. De asemenea, școala a fost dotată cu tâmplărie, instalație termică, electrică 

nouă, pardoselile grupurile sanitare noi.  

Fotografie 22 – Școala primară Săcuța 

 În prezent, la Şcoala Primară Săcuţa funcţionează o grupă de grădiniţă combinată şi o clasă 

la ciclul primar și activează 2 cadre didactice și un cadru nedidactic.  

GPN 
Săcuța

• 10 copii  
(grupă 
combinată)

Scoala 
Primară 
Săcuța

• 11 elevi (clasa 
pregătitoare -
IV)
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 Analiza situației actuale va fi examinată prin prisma evoluției numărului de absolvenți și a 

populației școlare.  

Figura nr. 21 – Populația școlară 
           Sursa - INS 

Populația școlară din comuna Boroaia a cunoscut de-a lungul anilor o scădere graduală. 

Totodată, se remarcă faptul că numărul copiilor înscriși în grădinițe este cel mai redus din totalul 

populației școlare. Mai mult decât atât, se poate observa că în anul 2019 numărul elevilor înscriși 

în învățământul primar a crescut, ca urmare a faptului că în anul 2018 copii înscriși în grădinițe a 

fost mai mare.  

Figura nr. 22 – Număr absolvenți 
              Sursa - INS 
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În prezent predomină elevii înscriși în învățământul primar, numărul reducându-se pe 

măsura ce ajung la gimnaziu. Acest lucru poate indica fie că elevii care urmează ciclul gimnazial 

se orientează către alte localități, fie că există un fenomen de abandon timpuriu.  

  În ceea ce privește numărul de absolvenți de la nivelul comunei, acesta se află într-un proces 

de scădere. Dacă la nivelul anilor 2016-2017 a avut loc o stagnare în ceea ce privește numărul de 

absolvenți, în anul 2018 acesta a scăzut, în strânsă legătură cu scăderea numărului populației 

școlare.  

 

5. Infrastructura de sănătate   

Infrastructura sanitară din comuna Boroaia este compusă dintr-o clinică stomatologică și 2 

cabinete de medicină de familie. La acestea se mai adaugă și 2 farmacii.   

În prezent, activitatea sanitar-umană este asigurată de către doi medici generaliști, un medic 

stomatolog, 2 farmaciști și personal sanitar mediu și se desfășoară într-un spațiu situat în centrul 

comunei ce oferă condiții optime.  

În acest moment se află în desfășurare un proiect privind reabilitarea și modernizarea 

dispensarului uman din comuna Boroaia, județul Suceava finanțat cu fonduri de la bugetul de stat 

pentru a veni în întâmpinarea tuturor nevoilor locuitorilor comunei. 

Lucrările vor include intervenții la structura clădirii care va fi consolidată în totalitate. Partea 

exterioară va fi anvelopată pentru creșterea eficienței energetice, reducerea costurilor și asigurarea 

unui confort termic cât mai bun. 

În proiect mai sunt prevăzute înlocuirea șarpantei și a instalației termice. 

Clădirea dispensarului va fi extinsă pentru prima oară. Imobilul va fi ridicat cu un etaj. Odată 

cu această modificare va fi realizată o intrare nouă, separată, care va completa punctul de acces 

existent. 

Din fondurile alocate vor fi achiziționate piese de mobilier și dotări medicale noi, printre care 

un electrocardiograf și o unitate pentru intervenții stomatologice. 

 

6. Infrastructura socio-culturală 

Mediul rural este indisolubil legat de valori fundamentate pe necesitatea și oportunitatea 

ocrotirii naturii, precum și păstrarea valorilor culturale. Importanța culturii în mediul rural este 
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justificată de necesitatea conservării valorilor și a tradițiilor specifice zonei, precum și transmiterea 

lor. 

Pentru a studia infrastructura culturală din comuna Boroaia vom supune analizei următorii 

indicatorii: personalitățile marcante, numărul bibliotecilor, numărul caminelor culturale. De 

asemenea, vom aduce în atenție evenimentele de natură culturală și socială care se desfășoara pe 

teritoriul comunei.  

 

• Personalități marcante  

Cunoscută drept comuna cu cei mai mulți generali din țară, Boroaia a fost tot timpul un loc 

de unde au plecat în țară numeroase personalități, specialiști în diferite domenii, muncitori cu înaltă 

calificare care își fac în continuare datoria și reprezintă comuna.  

La loc de mare cinste se cuvine a fi pomenit învațătorul Vasile Tomegea, intelectualul, 

cetațeanul, fermentul uman cu un veritabil simț civic, care, împreună cu alți dascăli de ispravă 

precum Nicolae Cercel, Nicolae Mocanu Vasile, Apetroaie, Vasile Barleanu și cu gospodari de 

aleasă ținută ca Toader Nicolau, Costache, Tudora, Costache Monoranu si Vasile David, a pus 

comuna Boroaia într-o rază de lumină, imprimându-i o evoluție ascendentă pe calea primenirii și 

înnoirii modului de a gândi și de a fi. 

Dar nu numai atât, învățătorul Vasile Tomegea a fost deputat în Parlamentul României, 

era între eroii neamului care a sângerat în tranșeele primului razboi mondial pentru reîntregirea 

țării, bravură pentru care a fost decorat de către Regele Ferdinand si împroprietărit cu peste 20 de 

hectare de pamânt în județul Iasi, pe care le-a dat în folosință și uzufruct unor consăteni de-ai sai 

cu mari greutăți materiale. Dupa aceea, a manifestat un adevarat crez pentru oamenii de seama ai 

țării pe care i-a frecventat si i-a poftit sa vină în vizită la Boroaia. Lucru care s-a întâmplat deseori 

mai cu seama pe timp de vara. Între ei aflându-se: Arthur Gorovei si Mihail Sadoveanu din 

Falticeni, Alexandru Vlahuta, Nicolae Iorga, Garabet Ibrăileanu, Mihail Codreanu, Otilia 

Cazimir, George Topârceanu din Iași, Alexandru Mitru directorul Scolii Normale din Iași si 

mulți alții care i-au potențat sentimentele și stările de spirit și au întreținut în sufletul său generos 

flacăra iubirii de semenii săi. 

Academicianul Petru Jitaru, plecat din Boroaia, care între cele doua razboaie mondiale a 

activat ca profesor universitar la Facultatea de Filologie din Bucuresti și s-a ilustrat cu numeroase 

studii și lucrări de specialitate în domeniul preocupărilor sale didactice. 
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Academicianul Gheorghe Niculaiasa între anii 1925-1928 a detinut funtia de sef a 

Bibliotecii Academiei Române. 

Profesor universitar dr. Gheorghe Scripcaru, de loc tot din Boroaia, a fost în repetate 

rânduri rectorul Universității de Medicină „Grigore T.Popa” din Iași și șeful catedrei de medicină 

legală din aceiași ilustră instituție. Este autorul a mai multor cărți și studii de specialitate, precum 

și inițiator a construirii Dispensarului Uman de la Boroaia în anul 1978 si alcătuitorul unei 

monografii cu titlul „Boroaia – o reîntoarcere în spirit”, tiparită la Iași. 

Profesorul universitar dr. Paul Miron, fiu al comunei Boroaia, cu studii universitare 

absolvite, în 1944, la Iași, în vălmășagul evenimentelor tragice din vara și toamna anului 1944, 

emigrează în Germania, stabilindu-se la Freiburg. La universitatea din această localitate, unde a 

fost peste patru decenii profesor, a desfășurat o bogată activitate pusă în slujba răspândirii valorilor 

culturii române în Germania, scriind studii de ținută știintifică despre unele lucrări mai puțin 

cunoscute apartinând lui Dimitrie Cantemir si mitropolitul poet Dosoftei și scoțând în evidență 

importanța Bibliei lui Șerban Cantacuzino, tiparită în 1688. A editat, pe cont propriu, mai multe 

reviste care au fost expediate si în țară, fie la universitatea din Iași, fie la mănăstirea Agapia, unde 

a dezbatut pe larg problemele și perspectivele de afirmare ale culturii române în lume. Din când 

în când face vizite în România, prilej cu care trece sa vadă și locurile natale. 

Mihai Monoranu, profesor universitar la Universitatea de limba și literatura româna din 

Târgu Mureș. 

Profesor universitar Dumitru Roman, profesor de sport și antrenor de atletism la 

Academia de educație fizică și sport din București. 

Maria Hulubina profesoara de filozofie la Iași. 

Profesoara universitară Maria Monoranu, tot din Boroaia, cadru didactic la Facultatea de 

Medicina din Cluj-Napoca. 

Octav Monoranu conferențiar universitar la Facultatea de Istorie din cadrul Universității 

„Stefan cel Mare” din Suceava și până în 1989 directorul Muzeului de Istorie al Bucovinei. 

Generalul de divizie Traian Dafinescu, absolvent al Academiei de Științe Economice din 

Bucuresți, specialist al armatei care a lucrat ani de zile în Comitetul de Stat al Planificarii, dupa 

care a fost promovat ca șef al Comandamentului serviciilor armatei, care s-a ocupat de problemele 

hrănirii și echipării militarilor si de asigurarea logistică a trupelor în cazuri de necesitate. Datorita 

demersurilor sale la Boroaia s-a construit în 1980 o școală noua și modernă, atât pentru copiii 
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preșcolari, cât și pentru elevii de la clasele primare și gimnaziale, precum și un atelier de croitorie 

cu peste 100 de posturi, ce au confectionat ani buni, la rând, lenjerie pentru militarii armatei. Din 

pacate, acest atelier a fost desființat după evenimentele ce au avut loc la sfârșitul anului 1989. 

Generalul de divizie Gheorghe Lavric, care a fost comandantul Diviziei mecanizate de la 

Dej și apoi comandantul pregătirii de luptă a trupelor. 

Generalul de corp de armată Mircea Mocanu, absolvent al renumitului Liceu Militar 

„Stefan cel Mare” de la Cernăuți al Academiei de Înalte Studii Militare, ca șef de promoție, care a 

facut, datorită profesionalismului de care a dat dovada în meseria armelor, o stralucita carieră 

militară, ajungând pâna la onoranta funcție de comandant al aviației române și al 

Comandamentului apărării antiaeriene a teritoriului României. În această calitate, generalul Mircea 

Mocanu a ajutat efectiv foarte mulți tineri din comuna Boroaia să îmbrațișeze meseria armelor și 

să promoveze în grad și functie în raport cu pregatirea si experiența lor în specialitatea în care s-

au instruit. 

Generalul de brigadă Constantin Onișoru, profesor titular și sef de catedră la Academia 

de Înalte Studii Militare din Bucuresti. 

Generalul de brigada Nicolae Corduneanu, un competitiv cadru militar, ce și-a ilustrat 

calitățile decenii la rând la Sectia Externă a Ministerului Apărării Naționale. 

Colonelul Ioan Strujan, absolvent al Facultății de Filologie, Sectia româna-istorie din 

București și gazetar profesionist la ziarul central al armatei „Apararea patriei”. În afara activității 

publicistice la zi, colonelul Ioan Strujan a scris și tiparit trei volume de pedagogie și psihologie 

militară și un îndrumator, cuprinzând principii și metode de didactică pentru cadrele din 

învățământul militar. În colaborare cu alți autori a tipărit încă șapte cărți care au abordat 

sentimentul patriei la români, armata, un ciclu de reportaje, care și-a propus să reconstituie pozițiile 

armatei române de la Mărășești și Oituz cu participarea unor veterani care au trăit la modul direct 

încordările și înfruntările sângeroase cu inamicul. 

Elena Stefoi, o poeta prolifică si publicistă extrem de acidă în articolele si comentariile 

sale. 

Gheorghe Apetroaie, profesor de limba româna la Sibiu si poet cu mai multe volume de 

versuri. 

Georgeta Condur, o poetă care a scris multe poeme cu teme religioase și anticomuniste, 

motiv pentru care a fost condamnată și a ispășit ani grei de temnita. 
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Petru Avarvarei, învățător, care a semnat câteva volume de versuri, semnate cu 

pseudonimul Petru Boroianul. 

Mures Covataru, profesor de limba și literatura româna la Bacau, ce a scris mai multe 

povestiri și întâmplări adevărate cu personaje reale din comuna Boroaia, pe care le-a adunat într-

un volum de proză excepțional „Baiatul de pe Saca”. Din păcate timpul nu a mai avut rabdare cu 

talentatul prozator, astfel încât să ii permite să dea întreaga măsura forței sale creatoare. 

Petru Cercel, învățător și „omul arhivă”, care adună și depozitează, astfel încât nimic din 

ceea ce înaintașii au facut pentru Boroaia să nu se piardă, în speranța că lecția lor de civism va fi 

preluată și prelucrată de către generațiile tinere care vin și pot făuri un viitor demn cetățenilor din 

Boroaia. 

Pe lânga cei nominalizați în celelalte capitole putem adauga la personalități și alte sute de 

anonimi care au dus mai departe faima comunei. Unii s-au întors după definitivarea studiilor în 

locurile natale unde prin activitatea lor contribuie la ridicarea nivelului intelectual și la dezvoltarea 

economică a comunei. 

Corul Căminului Cultural Boroaia, prin activitatea artistică desfașurată, prin premiile și 

distincțiile obținute la nivel zonal și national, a facut cunoscut numele satului în toata țara, cât și a 

celor care au condus acest cor: Vasile Tomegea (1915-1925), Nicolae Matei (1925-1931), Mihai 

Boleac (1931-1987). Până în anul 1992, corul a fost condus de învățătorul Gheorghe Manoliu, 

după care și-a încetat activitatea. 

În anul 1934 corul a dat un concert la Radio Bucurelti, iar în 1950 a obținut la Concursul 

Național Coral locul I pe regiunea Suceava și mentiune pe țară, dirijor fiind învațătorul Mihai 

Boleac. 

Un loc important în activitatea de culturalizare a satului l-a avut Biblioteca Comunală, 

condusă cu devotament de Elena Petrescu timp de mai bine de 20 de ani. 

În timp ce majoritatea comunelor și satelor erau lipsite de curent electric, în satul Boroaia, 

în cadrul Caminului Cultural își desfășura activitatea cinematograful. Pe durata a peste 3 decenii, 

începând cu anul 1950, învățătorul Gheorghe Petrescu a proiectat mii de filme pentru copii, 

tineret și adulti, contribuind la formarea spirituală și morala a acestora. 

Contraamiralul de flotilă dr. Ion Condur s-a născut pe 17 iunie 1963, în localitatea 

Boroaia, județul Suceava. La 14 ani a îmbrăcat haina militară, urmând Liceul Militar de Marină 

„Alexandru Ioan Cuza”, ulterior urmând cursurile Facultății de Navigație din cadrul Institutului 
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de Marină „Mircea cel Bătrân”. Prima funcție pe care a fost încadrat, după absolvire, în 1986, a 

fost de comandant al Unității de luptă nr. 2 artilerie și rachete, pe vedeta purtătoare de rachete 199 

„Albatrosul”. Aproape 15 ani și-a desfășurat activitatea pe nave, ocupând diferite funcții, de la 

comandant unitate de luptă la comandant de navă. Ulterior, a promovat și a îndeplinit funcții 

importante și de conducere în mari unități, precum Statul Major al Forțelor Navale, 

Comandamentul Operațional Naval și Comandamentul Flotei. 

În 2008 a fost numit comandantul Divizionului 50 Corvete, exercitând funcția timp de șapte 

ani. În anul 2015, a fost numit locțiitorul comandantului Flotei, fiind înaintat la gradul de 

contraamiral de flotilă prin decret prezidențial, la data de 1 decembrie 2017. Începând cu data de 

15 august 2020, contraamiralul de flotilă Ion Condur a fost împuternicit la comanda Flotei. 

În semn de apreciere, de-a lungul carierei, i-au fost oferite următoarele ordine și medalii: 

Semnul onorific „În Serviciul Patriei pentru XV, XX și XXV de ani de activitate”, „Emblema de 

Merit În Serviciul Armatei României cls. a II-a și cls. I”, „Emblema de Onoare a Statului Major 

General”, „Emblema Onoarea Armatei României cu însemn de pace”, „Emblema de Onoare a 

Forțelor Navale”, „Emblema de Onoare a Statului Major General”, „Emblema de Onoare a 

Forțelor Terestre” și „Ordinul Virtutea Maritimă” în grad de „Cavaler”. 

Comandorul dr. Marian Moșneagu s-a născut la 29 iunie 1961, în comuna Boroaia, 

județul Suceava. Este absolvent al Liceului Militar de Marină ,,Alexandru Ioan Cuza” (1980) şi al 

Institutului de Marină ,,Mircea cel Bătrân” (1984). 

Licenţiat în istorie (1998) şi studii aprofundate (1999) la Universitatea ,,Ovidius” 

Constanţa și doctor în istorie la Universitatea din Craiova (2004), cu teza de doctorat „Politica 

navală postbelică a României (1944-1958)”. 

Absolvent al Cursului de Iniţiere în istoria şi filosofia ştiinţei şi tehnicii, organizat de 

Comitetul Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii de pe lângă Academia Română 

(2008) și al Colegiului Național de Apărare (2015). 

Între anii 1984-1990, a îndeplinit diferite funcţii în Divizionul 50 Vânătoare de Submarine 

din Mangalia, Divizionul 174 Dragoare de Radă Sulina, Divizionul 145 Vedete Blindate Tulcea, 

în Comandamentul Marinei Militare și în cadrul Institutului de Marină ,,Mircea cel Bătrân”. 

A debutat în ziarul ,,Flota Patriei” (1977) și a colaborat, ca elev și student, la „Apărarea 

patriei”,”La datorie”, ”Catarge la orizont”, „Orizonturi marine”, „Dobrogea nouă” și emisiunea 

radiofonică „Student Club”. 
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După Revoluția din decembrie 1989, a activat în presa militară, ca membru fondator şi 

redactor al revistei „Marina Română” (1990-1995), membru fondator și redactor în Redacţia 

Radio-TV „Scutul Dobrogei” a Marinei Militare (1995-1998), redactor-şef al Grupului Mass-

Media al Forţelor Navale (2006-2007), editor coordonator al revistei „Document. Buletinul 

Arhivelor Militare Române” (2007-2016) și director fondator al „Calendarului tradiţiilor 

militare”(2009-2014). 

Ulterior a fost şef al Secţiei de Istorie Navală (1998-2001) şi director al Muzeului Marinei 

Române (2001-2006), respectiv şef al Serviciului Istoric al Armatei (2007-2016). 

În prezent este redactor al revistei „Marea Noastră”, editată de Liga Navală Română” și 

redactor-șef al revistelor „Misiunea”, publicația anuală a Centrului de Cercetare a Conlucrării 

Bisericii Ortodoxe cu Armata României „General Paul Teodorescu” (din 2014), „Magazin 

Nautic”, publicația on-line a Clubului Nautic Român (din 2017) și „Cap-Compas”, editată de 

Sindicatul Liber al Navigatorilor (din 2019). 

De asemenea, din 2016 este realizatorul rubricii săptămânale „Lumea marinarilor” din 

cotidianul „Ziua de Constanța”. 

 

• Biblioteci 

o Istoric  

În 1909 se înființează „Cercul Deșteptarea Sătenilor”. Acest club a avut ca membri de 

onoare pe Nicolae Iorga, S. Mehedinţi, I. Simionescu ș.a. Cercul edita calendarul sătenilor şi avea 

menirea de a trezi gustul pentru lectură a populaţiei din comuna Boroaia.  

În 1911 la Boroaia era înființată Biblioteca Casei de Sfat și Citire “Unirea” care a funcționat 

în casa lui moș Gavril Blaga și ulterior la moș Niculai Scripcaru, iar ulterior comuna a găzduit și 

un adevărat centru de presă.  

 După anul 1916, Vasile Tomegea depune eforturi constante pentru continuarea activității 

Cercului “Deșteptarea Sătenilor” și face eforturi pentru continuarea aparției gazetei “Vestitorul 

Satelor”.  

 Cu sprijinul personalităților vremii, la Boroaia se editează între 1919-1940 “Vestitorul 

satelor”, publicație bilunară, cu un tiraj de 2.000 până la 5.000 de exemplare și cu 2.388 de abonați 

răspândită în toată țara, dar și peste hotare, în Franța, Italia, Austria și S.U.A. 
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 În 1922 se înființează Societatea Culturală “Niculai Stoleru”, care urmărea să reuneacă toți 

intelectualii satului, cu scopul de a contribui la organizarea unei biblioteci științifice.  

 În 1924, a fost înființată biblioteca din Boroaia, cu 1.500 de volume, din care 200 donate 

de Ioan Mitru, directorul Școlii Normale din Iași și 200 de către Ion Simionescu. În 1980 aceasta 

număra peste 15.000 de volume.  

o Prezent 

În prezent, biblioteca îşi are sediul în Căminul Cultural ”Mihai Boleac”, o clădire care a 

fost reabilitată în anii 2010 și 2017.   

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Biblioteca Națională a României, http://www.bibnat.ro/biblioteci.php?id=2045 

  

Biblioteca deține o sală de lectură cu 6 locuri, dotată cu 4 calculatoare cu acces la Internet. 

Numărul total de utilizatori înscriși este de 160 și un singur angajat de specialitate cu normă 

întreagă.  

 În ceea ce privește documentele solicitate acestea sunt literatura pentru copii, literatura 

română și universală, istorie, geografie.  

 Cursuri de formare desfășurate în bibliotecă: 

• Instruire IT. 

Activități culturale desfășurate în bibliotecă: 

• Ziua Comunei Boroaia; 

• Concert de colinde; 

• Activități desfășurate în parteneriat cu școala și grădinița din localitate. 

 

Total colecții

Total 
documente -
6.300 volume

6.218 - cărți 
românești

82 - cărți 
străineTotal 

documente -
5.436 titluri
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• Cămine culturale  

Pe teritoriul comunei există 4 cămine culturale destinate desfășurăriii activităților cu 

caracter socio-cultural: Căminul Cultural “Mihai Boleac”, Căminul Cultural Moișa, Căminul 

Cultural Giulești și Căminul Cultural Săcuța. Dintre acestea, primul dintre ele a beneficiat de 

fonduri pentru a fi reabilitat, cel de-al doilea cămin este în curs de reabilitate, iar ultimele 2 cămine 

nu au beneficiat de modernizări recente. Pentru viitor se urmărește atragerea de fonduri cu ajutorul 

cărora să fie valorificate și căminele din satele Giulești și Săcuța.  

 

o Căminul Cultural “Mihai Boleac” 

 

Clădirea Căminului Cultural care include și spațiul aferent Muzeului Sătesc a fost reparată 

și modernizată în cadrul proiectului integrat Măsura 322: ”Modernizare drumuri comunale, 

Alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare, Modernizare Cămin Cultural, Prima înființare 

și dotare Centru de Asistență după programul tip After school în comuna Boroaia, județul 

Suceava”. Având în vedere sumele disponibile prin proiect s-a realizat o modernizare parţială a 

clădirii pentru a se permite desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor culturale şi sociale. Se 

impune continuarea eforturilor de modernizare şi dotare a Căminului cultural astfel încât sa fie 

posibilă organizarea de evenimente indoor si outdoor pe parcursul întregului an.   

Raportat la numărul şi intensitatea evenimentelor culturale si sociale se doreşte 

introducerea Căminului Cultural și a Muzeului Sătesc într-un circuit cultural la nivel județean 

putând fi astfel organizate diferite evenimente culturale. Cunoscută drept comuna cu cei mai mulți 

generali din țară, Boroaia a fost tot timpul un loc de unde au plecat numeroși fii ai satului, 

intelectuali, specialiști în diferite domenii, muncitori cu înaltă calificare care și-au făcut și își fac 

în continuare datoria. 

Mihai Boleac, născut în anul 1905 în localitatea Baia, județul Suceava, vine ca învățător în 

Boroaia în anul 1930, căsătorindu-se cu învățătoarea Elena Tomegea, sora renumitului Vasile 

Tomegea. Înzestrat cu calități deosebite a fost mai întâi învățător la ciclul primar, apoi profesor. 

Coordonează, pregătește și dirijează corul până în anul 1965, când s-au sărbătorit 50 de ani 

de la înființarea acestuia. Concomitent înființează și conduce corul de elevi al Școlii din Boroaia, 

renumit în zonă la acea vreme. Perioada celor 31 de ani de conducere a corului a fost în mod cert 
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cea mai prolifică, renumele corului din Boroaia depășind granițele județului și implicit al 

activităților culturale de la cămin, primind și recunoaștere națională. 

 A participat la numeroase spectacole și confruntări județene și naționale, fiind invitat să 

cânte și a fost înregistrat de două ori la Radiodifuziunea Română. Meritul învățătorului Mihai 

Boleac constă și în aceea că a mobilizat colegii să înființeze și alte formații artistice (teatru, dansuri 

populare, brigadă artistică) la care erau atrași atât tinerii cât și vârstnicii.  

Personalitatea deosebită și aportul adus în viața culturală a localității a îndreptățit 

autoritățile locale să facă demersurile legale astfel încât Căminul Cultural Boroaia să fie denumit 

Căminul Cultural Mihai Boleac. 

Datorita spaţiului generos, Caminul Cultural găzduieşte anual, evenimente cu caracter 

social cu o participare semnificativă din partea comunităţii locale, cele mai importante fiind: 

 

Nr. Denumrie eveniment/acțiune Perioada de desfășurare 

a)  Ziua mamei 8 martie 

b)  Magie pentru cei mici 01 iunie 

c)  Sfârșit de an școlar 15 iunie 

d)  Cum să găsim locuri de muncă “Biblionet” 1 august 

  

 După investiții importante, demarate între anii 2012-2013 și 2017-2018, Căminul Cultural 

“Mihai Boleac” din Boroaia a fost adus la standarde moderne, devenind nu numai un reper al 

comunei, ci și un etalon pentru zona Fălticeni și județul Suceava în ceea ce privește standardele de 

execuție și funcționalitate. Lucrările capitale de reabilitare realizate la acet obiectiv cu fonduri 

europene și guvernamentale au avut o valoare totală de aproximativ 500.000 euro.  
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Fotografie 23 - interiorul căminului “Mihai Boleac” 

 

• Cămin cultural Moișa  - fata acutala si ce ne propunem  

Căminul cultural este situat în satul Moișa, din comuna Boroaia. Acesta se află în curs de 

reabilitare cu fonduri de la CNI. Terenul pe care se află căminul cultural ocupa o suprafata de 

849,00 mp în intravilanul satului Moișa, fiind în domeniul public al comunei Boroaia. 

Clădirea va avea regimul de înălţime de P și va avea funcțiunea de cămin cultural cu 

înălțimea liberă a parterului de 3,30 m în majoritatea spațiilor, cu excepția sălii de spectacol ce va 

avea 5,40 m înălțime și 4,60 m înalțimea scenei.  

Proiectul are ca obiectiv reabilitarea și modernizarea prin extindere perimetrală a căminului 

cultural din satul Moișa, comuna Boroaia. Clădirea propusă va păstra regimul de înalțime existent, 

intervențiile referindu-se la extinderea pe trei dintre laturi în scopul amplificarii amprentei la sol 

pentru a putea cuprinde toate funcțiunile mandatorii programului și pentru a permite o bună 

funcționare a procesului socio-cultural din satul Moișa. Din punct de vedere functional, clădirea 

se dezvoltă în jurul sălii de festivități, segregând funcțiunile astfel încât să permită un parcurs 

interior logic și facil.  
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Fațada Sud-Est propusă 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                             Fațada Sud Vest propusă 
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2.7 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, ZOOTEHNIE ȘI DEZVOLTARE 

RURALĂ  

 

Activitatea economică din comună este preponderent agricolă. Astfel, cultura plantelor, 

zootehnia și prelucrarea lemnului rămân activități tradiționale, care sunt practicate și astăzi de 

locuitorii comunei.  

Resursele comunei sunt nesimnificative, motiv pentru care activitatea economică este 

preponderent agricolă. Agricultura (cultura plantelor și zootehnia) și prelucrarea lemnului sunt 

tradiționale. 

Calitatea solului nu favorizează obținerea unor producții performante, motiv pentru care ½ din 

suprafața agricolă a comunei este destinată zootehniei (pășuni, fânețe și suprafețe cu plante furajere 

cultivate). Pe baza acestora, majoritatea localnicilor sunt crescători de bovine și ovine, atât pentru 

nevoile proprii cât și ca sursă de venit prin valorificarea suprplusului de produse (lapte și carne în 

mod deosebit). Dintre plantele de cultură cele mari suprafețe după culturile furajere le ocupă 

porumbul, cartoful și ovăzul folosite și acestea cu prioritate în furajarea animalelor. 

Exploatarea și prelucrarea lemnului a fost și continuă să fie o activitate practicată în Boroaia. 

Datorită materiei prime existente și a faptului că principalul material de construcție folosit înainte 

era lemnul, mulți localnici au devenit tâmplari, dulgheri, drăniceri (confecționeri de mobilă). Unele 

îndeletniciri (meșteșuguri, precum fierăria sunt pe cale de dispariție). 

Ca subramuri potențiale de dezvoltare pot fi avute în vedere: 

− Culturile cerealiere: porumb, ovăz, grâu. 

− Culturi de: carofi, sfeclă de zahăr, legume. 
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− Creșterea: bovinelor, porcinelor, ovinelor; 

− Creșterea: păsărilor; 

− Apicultura.  

Realizarea unor producții vegetale și animale cu nivelul potențialului natural al teritoriului 

presupune ca, pe lângă amelioarea și creșterea de mecanizare a lucrărilor agricole și de folosire 

a îngrășămintelor și a ieribicidelor, să se utilizare și să se extindă lucrările de îmbunătățiri 

funciare (irigații, desecări) în sectorul privat.  

Valorificarea superioară a factorilor care potențează optimul natural al folosințelor 

fondului agricol poate asigura realizarea unor producții medii la ha superioare celor obținute 

în prezent.  

Principalele activități economice ce rezultă a avea condiții de dezvoltare în comuna 

Boroaia sunt: 

− Activitatea agro-zootehnică, cu respectarea normelor de protecție a mediului și de 

igienă sanitară; 

− Exploatarea și prelucrarea lemnului; 

− Dezvoltarea activităților de servicii către populație, alimentare, sanitare, învățământ, 

cultură, dar și agricole (mecanizare, chimizare, prelucrare, depozitare, consultanță și 

pregătirea forței de muncă); 

− Dezvoltarea industriei mici și casnice cu profil artizanal specific zonei.  

Pe teritoriul comunei Boroaia își desfășoara activitatea și 2 Asociații agricole, care lucrează 

pământul în scopul comercializării de produse agricole pe piețele interne și externe.   

 

• Agricultura 

Agricultura este principala activitate a locuitorilor comunei Boroaia. Culturile 

predominante sunt cultura cartofului, legumelor și cea a porumbului, iar pe suprafețe mai restrânse 

se cultivă ovăz, grâu, secară, orz și floarea soarelui.    

La nivelul comunei Boroaia, terenul este împărțit după cum urmează:  
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Figura nr. 23 – Suprafața de teren 

                
După cum se poate observa din diagrama atașată, suprafața agricolă predomină în comuna 

Boroaia, fiind urmată de suprafața arabilă și de cea acoperită cu păduri și altă vegetație forestieră.      

 Concret, din suprafața totală de 7.373,33 ha a comunei Boroaia, terenul agricol ocupă o 

suprafață de 4.389 la nivelul anului 2020, respectiv 60%, fapt ce indică orientarea către cultura 

plantelor, precum și un avantaj în privința capacității de producție a comunei.  

 Comuna Boroaia are un caracter agrar mixt, având spații agricole asociate (arabil, pășuni, 

fânețe, livezi), o structură mozaicată, în concordanță cu varietatea condițiilor de mediu. Acest tip 

de peisaj cuprinde pe lângă suprafețe extinse cu pășuni și areale restrânse vii, livezi și culturi de 

porumb, cartof și plante tehnice. În depresiuni și pe versanții dealurilor, preponderentă este 

creșterea animalelor și utilizarea terenurilor sub formă de pajiști, în asociere cu alte culturi 

agricole. Peisajului agrar mixt îi corespunde o mare varietate de tipuri de așezări rurale, după 

mărimea demografică și fizionomia vetrelor.  

 Producția vegetală din cadrul comunei de la nivelul anului 2020 este evidențiată în graficul 

următor: 
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Figura nr. 24 – Producția vegetală 

 

Producția vegetală de la nivelul comunei Boroaia este reprezentată în principal de plantele de 

nutreț, precum și de culturile cu porumb.  

• Pomicultura 

 Pe lângă gospodăriile populației sunt mici livezi de pomi fructiferi, iar producția de fructe 

este folosită pentru consumul propriu.  Aproape în fiecare gospodarie găsim plantații, în special 

meri, pruni și nuci.  

 În ceea ce privește producția pomicolă, la nivelul anului 2020 aceasta se situa astfel: 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figura nr. 25 – Producția pomicolă 
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Așa cum reiese din diagrama alăturată, în comuna Boroaia predomină producția de măr și 

nuc, urmată de prun.  

 În ceea ce privește producția de fructe, pe teritoriul comunei se remarcă și plantațiile de 

mure. Odată culese, murele sunt folosite în scopul claborării cu laboratoare de cofetărie-petiserie, 

precum și cu distribuitorii pentru piețe și magazine. Firma care a pus bazele plantației de mure are 

sediul în comuna Boroaia și distribuie fructe atât în județul Suceava, cât și în județele învecinate.  

 

• Silvicultură 

La nivelul comunei suprafața de păduri și vegetație forestieră însumează 2.662 ha.  

Exploatarea si prelucrarea lemnului a fost si continuă să fie o activitate practicată în Boroaia. 

Datorita materiei prime existente și a faptului că principalul material de constructie folosit înainte 

era lemnul, mulți localnici au devenit tâmplari, dulgheri, draniceri (confecționeri de mobilă). 

De asemenea, în comună există o serie de micro-întreprinderi bazate pe prelucrarea primară a 

lemnului și doar una singură de prelucrarea sa superioara (S.C. Mintex S.A.). 

 

• Zootehnie  

Majoritatea localnicilor sunt crescători de bovine și ovine, atât pentru nevoile proprii, cât și ca 

sursă de venit prin valorificarea surplusului de produse (lapte și carne în mod deosebit). 

În comună predomină creșterea ovinelor, bovinelor și a porcinelor, după cum se poate remarca 

în diagrama alăturată: 

Figura nr. 26 – Efectiv de animale 
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La nivelul comunei, 39% din totalul efectivului de animale reprezintă bovine, 22% reprezintă 

ovine și 19% reprezintă porcine.  

De-a lungul anilor, efectivul total de animale din comună a scăzut, fapt ce indică pierderea 

interesului pentru creșterea animalelor.  

 

• Apicultura 

Pe teritoriul județului Suceava, apicultura a fost o îndeletnicire secundară, străveche, 

dezvoltată mai ales datorită rolului produselor pe care le oferă. Locul preferat pentru instalarea 

prisăcii era la marginea pădurilor, în poieni, pe păşuni sau fâneţe cu floră meliferă spontană, lângă 

surse de apă.   

În prezent, în comuna Boroaia există 308 de familii de albine. 

 

• Piscicultura 

De-a lungul timpului, suprafețele piscicole din zona comunei Boroaia au oferit locuitorilor 

mai multe posibilități de practicare a acestei ocupatii. Tehnicile erau cele tradiționale cu undițe sau 

plase. 

 În acest moment, practicarea pescuitul se poate realiza pe râul Moldova, care se află în 

vecinătatea comunei.  
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2.8 CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

 

• Organizarea în cadrul primăriei  

Comuna Boroaia este unitatea administrativ-teritorială construită ca persoană juridică de 

drept public, având patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină (conform prevederilor Legii 

215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare).  

 

Consiliul Local reprezintă autoritatea legislativă a comunei, are iniţiativă şi hotărăşte, în 

condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în 

competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. Componenţa Consiliului 

Local este stabilită prin vot public universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile 

stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 

Una dintre atribuţiile Consiliului Local priveşte dezvoltarea economico-socială a comunei. 

Pentru exercitarea acestei atribuţii, Consiliul Local: 

− vizează sau aprobă, după caz, studii, prognoze şi programe de dezvoltare 

economico-socială, de organizare şi amenajare a teritoriului, documentaţii de 

amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare 

judeţeană, regională, zonalaă şi de cooperare transfrontaliă, în condiţiile legii; 

− aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a 

rezervei bugetare; aproba contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

− stabileşte impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, în condiţiile legii; 

− administrează domeniul public şi domeniul privat al comunei sau oraşului; 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021-2027 
COMUNA BOROAIA 

 

 165 

− hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate 

publica a comunei sau oraşului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes 

local, în condiţiile legii; 

− analizează şi aproba, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului 

şi urbanism ale localităţilor, stabilind mijloacele materiale şi financiare necesare în 

vederea realizării acestora; 

− aproba alocarea de fonduri din bugetul local pentru acţiuni de apărare împotriva 

inundaţiilor, incendiilor, dezastrelor şi fenomenelor meteorologice periculoase; 

− stabileşte măsurile necesare pentru construirea, întreţinerea şi modernizarea 

drumurilor, podurilor, precum şi a întregii infrastructuri aparţinând căilor de 

comunicaţii de interes local; 

− aprobă, în limitele competentelor sale, documentaţiile tehnico-economice pentru 

lucrările de investiţii de interes local şi asigura condiţiile necesare în vederea 

realizării acestora. 

 

Primăria comunei reprezintă o structură funcţională cu activitate permanentă constituită 

din primarul comunei, un viceprimar, secretarul comunei şi aparatul de specialitate al primarului. 

Primăria reprezintă autoritatea locală executivă, ducând la îndeplinire hotărârile consiliului local 

şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. 

 

Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, 

cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie. Primarul este stabilit prin 

vot public uninominal de către locuitorii comunei, pe o perioadă de patru ani. Pentru exercitarea 

corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale 

ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile 

administrativ-teritoriale, precum şi cu Consiliul Judeţean. 

În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul 

conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de 

specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile 

ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate. 
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Viceprimarul este subordonat primarului şi este înlocuitor de drept al acestuia. 

Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul membrilor 

acestuia. 

Secretarul comunei este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau 

administrative, apolitic şi se bucură de stabilitate în funcţie. Atribuţiile principale ale secretarului 

sunt: 

− avizarea pentru legalitate a dispoziţiilor primarului şi ale hotărârilor consiliului local; 

− asigurarea gestionării procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local 

şi primar şi între aceştia şi prefect; 

− pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local; 

− asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de 

secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului 

local şi redactează hotărârile consiliului local. 

Pe lângă aceste atribuţii şi cele stabilite de legea administraţiei publice, secretarul poate 

primi atribuţii şi însărcinări date de către primar sau de către consiliul local. Pentru furnizarea 

acestor servicii publice dar şi pentru susţinerea investiţiilor principalul instrument de care dispune 

Primăria Comunei Boroaia este Bugetul Local.  

Soluţia optimă pentru finanţarea proiectelor viitoare constă în atragerea de resurse 

financiare nerambursabile şi/sau dezvoltarea de parteneriate. 

Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel 

judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea 

realizării serviciilor publice de interes judeţean. Consiliul judeţean ales în conformitate cu 

prevederile legii se completează cu preşedintele consiliului judeţean, care are drept de vot şi 

conduce şedinţele acestuia. Dintre consilierii judeţeni sunt aleşi doi vicepreşedinţi, prin votul 

secret majoritar al consilierilor. Preşedintele consiliului judeţean este ales prin vot uninominal şi 

reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice române 

şi străine, precum şi în justiţie. Preşedintele consiliului judeţean răspunde de buna funcţionare a 

aparatului de specialitate al    consiliului judeţean, pe care îl conduce. Coordonarea unor 

compartimente din aparatul de specialitate poate fi delegată, prin dispoziţie a preşedintelui 

consiliului judeţean, vicepreşedinţilor sau altor persoane, în condiţiile legii. Secretarul judeţului, 

statutul şi atribuţiile acestuia sunt stabilite în acelaşi mod precum în cazul secretarului 

municipiului.          
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Instituţia prefectului reprezintă pe plan judeţean puterea executivă a ţării. Astfel, 

prefectul judeţului este reprezentantul Guvernului României în judeţul Suceava şi este numit de 

Guvern la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor. Principalele atribuţii ale 

prefectului sunt de a asigura, la nivelul judeţului realizarea intereselor naţionale, aplicarea şi 

respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte 

normative, precum şi a ordinii publice. Prefectul acţionează pentru realizarea în judeţ a 

obiectivelor cuprinse in Programul de guvernare, şi dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea 

lor, in conformitate cu competenţele şi atribuţiile ce îi revin, potrivit legii. Prefectul conduce, prin 

compartimentele proprii de specialitate, activitatea serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din judeţ. În relaţia cu 

administraţiile publice municipale şi judeţene, prefectul verifică legalitatea actelor administrative 

adoptate sau emise de către acestea şi participă la stabilirea priorităţilor de dezvoltare teritorială. 

Structura funcțiilor din primărie este organizată după cum urmează: 

 

 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021-2027 
COMUNA BOROAIA 

 

 168 

 

 

Figura nr. 27 – Organigrama primăriei 

 

Toate informațiile de interes public utile pentru cetățenii comunei sunt prezentate și 

actualizate la avizierul din holul primăriei. De asemenea, pe site-ul primăriei 

(https://www.comunaboroaia.ro) sunt aduse la cunoștința celor interesați diferite informații de 

interes public: hotărâri ale Consiliului local, organigrama, programul de funcționare al instituției, 

precum și datele de contact. 

 Mai mult decât atât, site-ul primăriei este user-friendly și permite utilizarea interactivă prin 

configurarea proprie a modului de navigare și personalizarea interfeței acestuia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021-2027 
COMUNA BOROAIA 

 

 169 

2.9 PORTOFOLIU DE PROIECTE  
 

În ceea ce privește realizările primăriei, acestea se pot cunatifica în proiecte fie realizate, fie 

în execuție la nivel de comună, prezentate în fișele de proiect ce urmează: 

1.  “Modernizare drumuri comunale, alimentare cu apă, canalizare cu 

stație de epurare, modernizare cămin cultural, prima înființare și 

dotare centru de asistență după programul școlar after-school în 

comuna Boroaia, județul Suceava” 

Solicitant UAT comuna Boroaia 

Valoare totală 

proiect 

12.593.769 

Stadiu proiect Finalizat   Perioada de implementare 2010-2013 

Surse de finanțare Fonduri 

europene 

10.586.831 Buget local 2.006.938, 

Fondul de finanțare 

sau Autoritatea de 

Management 

F.E.A.D.R. 

Obiectivul general Îmbunătățirea standardelor de viață în comună prin realizarea unor 

investiții cu impact multiplu atât asupra infrastructurii rutiere și tehnio-

edilitare, cât și sociale din cadrul comunei. 

Rezultate Infrastructura rutieră și socială modernizată și adusă la standarde 

europene pentru îmbunătțirea calității vieții cetăținlor comunei  

Beneficiari Populația comunei Boroaia. 

2.  
“Execuție și modernizare drumuri comunale în comuna Boroaia, 

județul Suceava” 

Solicitant UAT comuna Boroaia  
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Valoare totală 

proiect 
3.400.335 

Stadiu proiect Finalizat Perioada de implementare 2003-2005 

Surse de finanțare Fonduri 

europene 
3.079.371 lei 

Buget local 
320.964,00 lei 

Fondul de finanțare 

sau Autoritatea de 

Management 

S.A.P.A.R.D. 

Obiectivul general Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Boroaia 

Rezultate Drumuri de interes local renovate și modernizate, în vederea asigurării 

circulației în condiții optime 

Beneficiari Populația comunei Boroaia.  

3.  
Execuție și modernizare drumuri comunale în comuna Boroaia, 

județul Suceava, proiect calamitat în urma inundațiilor 

Solicitant UAT comuna Boroaia 

Valoare totală 

proiect 

2.047.924,55 lei 

Stadiu proiect Finalizat Perioada de implementare 2006-2007 

Surse de finanțare Finanțat din 

fonduri 

europene 

1.739.774 lei 

Buget local 

308.150,55 lei 

Fondul de finanțare 

sau Autoritatea de 

Management 

S.A.P.A.R.D. 
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Obiectivul general Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale din comuna Boroaia 

Rezultate Drumuri de interes local renovate și modernizate, în vederea asigurării 

circulației în condiții optime 

Beneficiari Întreaga populație de la nivelul comunei Boroaia; 

4.  

Modernizare drumuri de interes local în comuna Boroaia, DC 13 

Moișa-Suseni, cu L=3,2 km, DC 13 Boroaia- limita comuna 

Bogdănești cu L=2,13 km și DC 13B- Sibicheni cu L=1,6 km 

Solicitant UAT comuna Boroaia 

Valoare totală 

proiect 

9.065.117 

Stadiu proiect Finalizat Perioada de implementare 2014-2017 

Surse de finanțare Fonduri de la 

bugetul de stat 
9.058.005 

Buget local 
7.112 

Fondul de finanțare 

sau Autoritatea de 

Management 

PNDL  

Obiectivul general Reabilitarea si modernizarea drumurilor comunale din comuna Boroaia 

Rezultate Drumuri de interes local renovate și modernizate, în vederea asigurării 

circulației în condiții optime 

Beneficiari Întreaga populație de la nivelul comunei Boroaia; 

5.  Reabilitare și modernizare școală primară, sat Boroaia, comuna 

Boroaia 

Solicitant UAT comuna Boroaia 
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Valoare totală 

proiect 
1.518.428 lei 

Stadiu proiect Finalizat Perioada de implementare 2016 – 2021 

Surse de finanțare Buget de stat 1.438.872 lei Buget local 79.556 lei 

Fondul de finanțare 

sau Autoritatea de 

Management 

PNDL 

Obiectivul general Asigurarea accesului la servicii educaționale de calitate, prin 

modernizarea infrastructurii educațională 

Rezultate O școală modernizată, având condiții optime de desfășurare a 

activităților educaționale   

Beneficiari 

Populația școlară din comuna Boroaia; 

Personalul didactic și nedidatic din cadrul Școlii primare din satul 

Boroaia. 

6.  
Reabilitare și modernizare școală gimnazială cu clasele I-VIII, sat 

Moișa, comuna Boroaia 

Solicitant UAT comuna Boroaia 

Valoare totală 

proiect 
1.298.329 lei 

Stadiu proiect Finalizat Perioada de implementare 2016-2018 

Surse de finanțare Buget de stat 1.226.047 lei Buget local 72.282,00 lei 

Fondul de finanțare 

sau Autoritatea de 

Management 

PNDL 
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Obiectivul general 
Asigurarea accesului la servicii educaționale de calitate, prin 

modernizarea infrastructurii educaționale 

Rezultate 
O școală modernizată, având condiții optime de desfășurare a 

activităților educaționale   

Beneficiari 

Populația școlară din comuna Boroaia; 

Personalul didactic și nedidatic din cadrul Școlii primare din satul 

Moișa. 

7.  
Reabilitare și modernizare școală primară, sat Săcuța, comuna 

Boroaia 

Solicitant UAT comuna Boroaia 

Valoare totală 

proiect 
674.820 

Stadiu proiect Finalizat Perioada de implementare 2016-2018 

Surse de finanțare Finanțat din 

fonduri 

europene 

623.059 Buget local 51.716 

Fondul de finanțare 

sau Autoritatea de 

Management 

PNDL 

Obiectivul general Asigurarea accesului la servicii educaționale de calitate, prin 

modernizarea infrastructurii educaționale 

Rezultate 
O școală modernizată, având condiții optime de desfășurare a 

activităților educaționale 

Beneficiari Populația școlară din comuna Boroaia; 
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Personalul didactic și nedidatic din cadrul Școlii primare din satul 

Săcuța. 

8.  
Reabilitare și modernizare școală primară, sat Giulești, comuna 

Boroaia 

Solicitant UAT comuna Boroaia  

Valoare totală 

proiect 
765.553 

Stadiu proiect 
Finalizat  Perioada de implementare Depus spre 

finanțare 

Surse de finanțare Buget de stat 710.880 Buget local 54.673 

Fondul de finanțare 

sau Autoritatea de 

Management 

PNDL 

Obiectivul general 
Asigurarea accesului la servicii educaționale de calitate, prin 

modernizarea infrastructurii educaționale 

Rezultate 
O școală modernizată, având condiții optime de desfășurare a 

activităților educaționale   

Beneficiari 

Populația școlară din comuna Boroaia; 

Personalul didactic și nedidatic din cadrul Școlii primare din satul 

Giulești 

9.  
Înființare grădiniță cu program normal în satul Boroaia, comuna 

Boroaia, județul Suceava 

Solicitant UAT comuna Boroaia 

Valoare totală 

proiect 
2.303.207 lei 
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Stadiu proiect În curs de 

execuție 
Perioada de implementare 2017-2021 

Surse de finanțare Fonduri 

europene 
2.303.207 lei Buget local 1.610.632 lei 

Fondul de finanțare 

sau Autoritatea de 

Management 

P.N.D.R. – F.E.AD.R. 

Obiectivul general 
Facilitarea accesului la serviciile educaționale din comuna Boroaia, prin 

dezvoltarea și extinderea infrastructurii educaționale aferente  

Rezultate O grădiniță cu program normal construită în satul Boroaia 

Beneficiari 
Populația preșcolară din comuna Boroaia; 

Personalul didactic și nedidactic din cadrul Grădiniței din satul Boroaia. 

10.  
Reabilitare și modernizare dispensar uman în comuna Boroaia, 

județul Suceava 

Solicitant UAT comuna Boroaia 

Valoare totală 

proiect 
3.097.874 lei 

Stadiu proiect 
În execuție 

Perioada de 

implementare 
2017-2021 

Surse de finanțare Buget de stat 2.925.922 Buget local 148.952 

Fondul de finanțare 

sau Autoritatea de 

Management 

PNDL 
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Obiectivul general Reabilitarea și modernizarea dispensarului uman din comuna Boroaia, 

în scopul asigurării condițiilor optime pentru desfășurarea activităților 

medicale 

Rezultate Un dispensar uman reabilitat și modernizat  

Beneficiari Întreaga populație de la nivelul comunei Boroaia 

11.  Extindere rețea de apă în comuna Boroaia, județul Suceava 

Solicitant UAT comuna Boroaia 

Valoare totală 

proiect 

11.763.935 lei 

Stadiu proiect Finalizat Perioada de implementare 2017-2021 

Surse de finanțare Buget de stat 11.479.964 Buget local 283.971,00 

Fondul de finanțare 

sau Autoritatea de 

Management 

PNDL 

Obiectivul general Creșterea standardului de viață pentru cetățenii din comuna Boroaia, 

prin extinderea infrastructurii tehnico-edilitare  

Rezultate Rețea de apă extinsă în comuna Boroaia 

Beneficiari Populația comunei Boroaia 

12.  
Extindere infrastructură de apă potabilă și apă uzată în comuna 

Boroaia, județul Suceava 

Solicitant UAT comuna Boroaia 

Valoare totală 

proiect 

8.080.178 lei 
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Stadiu proiect 
Finalizat 

Perioada de 

implementare 
2017-2020 

Surse de finanțare Buget de stat 6.676.734 lei Buget local 1.403.444,00 lei 

Fondul de finanțare 

sau Autoritatea de 

Management 

PNDL 

Obiectivul general 
Creșterea standardului de viață pentru cetățenii din comuna Boroaia, 

prin extinderea infrastructurii tehnico-edilitare  

Rezultate Rețea de apă extinsă în comuna Boroaia 

Beneficiari Populația comunei Boroaia 

13.  
“Achiziție buldoexcavator pentru compartiment pază și ordine, 

salubrizare, alimentare cu apă al comunei Boroaia, județul Suceava” 

Solicitant UAT comuna Boroaia 

Valoare totală 

proiect 

440.857,15 lei 

Stadiu proiect Finalizat 
Perioada de 

implementare 
2018-2020 

Surse de finanțare Buget de stat 267.863,75 Buget local 172.993,40 

Fondul de finanțare 

sau Autoritatea de 

Management 

P.N.D.R. – F.E.A.D.R. 

Obiectivul general 
Achiziția unui buldoexcavator pentru a deservi compartimentul de pază 

și ordine, salubrizare și alimentare cu apă al comunei Boroaia   
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Rezultate 
Desfășurarea activităților de salubrizare și întreținere din cadrul 

comunei cu ajutorul buldoexcavatorului achiziționat  

Beneficiari 
Locuitorii comunei Boroaia 

Angajații din cadrul aparatului administrativ  

14.  
“Achiziție echipamente pentru buldoexcavatorul din cadrul 

compartimentului pază și ordine, salubrizare, alimentare cu apă al 

comunei Boroaia, județul Suceava” 

Solicitant UAT comuna Boroaia 

Valoare totală 

proiect 

147.976,45 

Stadiu proiect În derulare Perioada de implementare 2020-2022 

Surse de finanțare Buget de stat 116.944,35 Buget local 31.032,10 

Fondul de finanțare 

sau Autoritatea de 

Management 

P.N.D.R. – F.E.A.D.R. 

Obiectivul general 

Achiziția unor accesorii suplimentare pentru utilajul existent în cadrul 

primăriei în scopul diversificării și îmbunătățirii serviciilor publice 

oferte comunității locale.  

Rezultate 

− Diminuarea potențialelor efecte negative ale fenomenelor 

climatice extreme; 

− Protejarea și întreținerea spațiilor verzi și a drumurilor; 

− Îmbunătățirea accesului la serviciile publice de bază pentru 

populația rurală; 

− Protejarea și întreținerea infrastructurii rutiere din cadrul 

comunei.  

Beneficiari Întreaga populație de la nivelul comunei Boroaia; 
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15.  

“MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL BOROAIA, 

DC 13 MOISA-SUSENI, CU L=3,2 KM, DC 13 BOROAIA-LIMITA 

BOGDANESTI CU L=2,13 KM SI DC 13 B SIBICHENI CU 

L=1,6KM” 

Solicitant UAT comuna Boroaia 

Valoare totală 

proiect 

9,065,117.00 lei 

Stadiu proiect Finalizat Perioada de implementare 2015-2017 

Surse de finanțare Buget de stat 9,058,005.00 Buget local 7.112,00 

Fondul de finanțare 

sau Autoritatea de 

Management 

Guvernul României 

Obiectivul general Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere de interes local, în 

scopul creșterii accesibilității și conexiunii  

Rezultate Îmbunatatirea infrastructurii fizice de baza in spatiul rural; 

Beneficiari Întreaga populație de la nivelul comunei Boroaia. 
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Investițiile realizate în cadrul comunei în imagini 

 

 

Fotografie 24 - Stația de epurare 

 

 

Fotografie 25  - Rezervor apă potabilă 

 

               Fotografii 26, 27 - Infrastructură rutieră 
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CAPITOLUL III – ANALIZA SWOT PE DOMENII 
DE INTERES  

Bazându-se pe individualitățile şi nevoile imediate și urgente ale comunităţii, o strategie 

de dezvoltare locală prioritizeaza scopuri, obiective, programe şi proiecte ce urmează a fi urmate 

și dezvoltate. Acest lucru e realizabil prin minimizarea punctelor slabe, prin exploatarea 

avantajelor locale, prin identificarea unor soluţii în eventualitatea unor viitoare ameninţări (buget 

local insuficient, insuficiența rețelelor și echipamentelor tehnico-edilitare etc.), analiza 

oportunităţilor viitoare (atragerea de noi investitori, dezvoltarea turismului, surse de energie 

regenerabilă etc.), identificarea provocărilor teritoriale ce trebuie abordate. 
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3.1 ANALIZĂ SWOT AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI 
DEZVOLTARE RURALĂ  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- suprafaţa de teren arabil versatilă, care se 

pretează unei game largi de culturi agricole 

cum ar fi: cartofi, grâu, porumb, orz, 

orzoaică; 

- solurile au o fertilitate ridicată, favorizând 

dezvoltarea agriculturii; 

- mediu favorabil creșterii animalelor, în 

special a ovinelor și bovinelor; 

- cadrul natural propice dezvoltării 

turismului (inclusiv posibilitarea 

promovării monumentelor existente); 

- lipsa factorilor poluați, precum și o utilizare 

redusă a pesticidelor și a îngrășămintelor în 

agricultură; 

- existența unor relații bune de cooperare cu 

instituțiile și autoritățile județene și centrale 

în vederea valorificării sectorului agricol și 

silvicol. 

- insuficienţa retelelor şi echipamentelor 

tehnico-edilitare, precum şi slaba echipare 

cu dotări specifice necesare domeniului 

agricol, sivicol și dezvoltării rurale; 

- lipsa unor centre de colectare şi valorificare 

a produselor agricole; 

- lipsa unui sistem de irigare la nivelul 

comunei; 

- lipsa sistemelor de colectare a produselor 

pomicole și agricole la nivelul comunei; 

- gestionarea defectuoasă la nivelul comunei 

a deșeurilor solide menajere și agricole; 

- poluarea apelor de suprafaţă şi a apelor 

subterane; 

- inexistenţa întreprinderilor în domeniul 

industrial şi zootehnic; 

- pierderea interesului în procesul de creștere 

al animalelor. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- dezvoltarea suprafeței cultivate cu pomi 

fructiferi; 

- amenajarea rețelei hidrografice, astfel încât 

să permite practicarea activităților de 

relaxare și pescuit;  

- existenţa fondurilor cu finanţare 

nerambursabilă ce pot fi accesate pentru 

dezvoltarea mediului rural; 

- suprafața de teren arabil aflată în scădere; 

- suprafața forestieră aflată în scădere; 

- pierderea culturii tradiționale pentru 

agricultură și silvicultură prin dezinteresul 

tinerilor față de acestea; 

- lipsa culturii umane de protecție a mediului 

înconjurător; 

- existenţa unor resurse locale insuficient sau 

necorespunzător valorificate; 
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- posibilitatea de a forma asociații agricole în 

vederea valorificării culturilor agricole; 

- dezvoltarea apiculturii și creșterea canității 

de miere produse anual; 

- încurajarea tinerilor fermieri în sensul 

valorificării producțiilor agricole, precum 

și în creșterea animalelor. 

- pierderea interesului pentru dezvoltarea 

zootehniei. 

 

3.2 ANALIZĂ SWOT INFRASTRUCTURĂ 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- proces de racordare la rețeaua de canalizare 

și alimentare cu apă aflat în creștere; 

- rețeaua de energie electrică este bine 

dezvoltată, toate gospodăriile comunei 

fiind racordate la rețeaua de distribuție; 

- reabilitarea parțială a infrastructurii rutiere 

din comună, cu ajutorul fondurilor 

europene; 

- existența infrastructurii socio-culturale la 

nivel de comună;  

- existența serviciului de telefonie fixă și 

acoperire în rețelele de telefonie mobilă, 

precum și a rețelei de internet; 

- derularea proiectului pentru înființarea 

sistemului de alimentare cu apă și apă uzată 

în comună prin fonduri europene; 

- existența infrastructurii educaționale de tip 

preșcolar, primar și gimnazial la nivel de 

comună; 

- existența unui teren de sport necesar pentru 

practicarea activităților sportive. 

- valori de patrimoniu tangibil și intangibil 

insuficient promovate/protejate și 

valorificate; 

- insuficienţa rețelelor şi echipamentelor 

tehnico-edilitare, precum şi slaba echipare 

cu dotări specifice; 

- inexistența unui parc de agrement și locuri 

de petrecere a timpului liber în comună; 

- inexistența unui punct de informare 

turistică, respectiv investiții insuficiente în 

domeniul turismului; 

- lipsa investițiilor in infrastructura socio-

culturală de la nivelul comunei, 

reprezentată prin căminele culturale; 

- lipsa infrastructurii pietonale și velo; 

- lipsa infrastructurii de captare și colecare a 

apelor pluviale; 

- infrastructura sanitară insuficientă, 

reprezentată de un singur dispensar la 

nivelul comunei, care se află într-o stare 

degradată. 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- existenţa Aeroportului Internaţional 

Suceava în apropierea comunei; 

- posibilitatea atragerii unor fonduri 

nerambursabile pentru modenizarea 

infrastructurii de învățământ și sociale din 

comună;  

- construcția unui nou dispensar uman care 

va asigură asistența medicală primară; 

- existența de finanțări nerambursabile 

pentru relansarea turismului ce poate 

stimula valorificarea potențialului turistic 

al zonei; 

- construirea unei baze sportive pentru 

practicarea sporturilor difersificate; 

- posibilitatea dezvoltării diverselor forme de 

turism în localitate: în special agroturism, 

turism religios, etc.; 

- existența unor monumente istorice pe 

teritoriul comunei inluse în Lista 

monumentelor istorice, ce pot atrage turiști; 

- existenţa fondurilor cu finanţare 

nerambursabilă ce pot fi accesate pentru 

dezvoltarea mediului rural; 

- dezvoltarea unei rețele de gaz la nivelul 

comunei; 

- facilitarea unor parteneriate cu comunele 

învecinate în scopul atingerii obiectivelor 

similare în ceea ce privește infrastructura de 

transport/tehnico-edilitară.  

- exploatarea potențialului comunei în mod 

dezorganizat, ceea ce împiedică 

modernizarea infrastructurii pentru turism, 

industrie etc.; 

- accesul în anumite zone este dificil întrucât 

infrastructura de transport nu este  

finalizată la nivelul comunei; 

- refuzul consumatorilor casnici de a se 

racorda la infrastructura de apă, canalizare 

și gaz; 

- lipsa spațiului necesar în unele zone pentru 

amenajarea infrastructurii pietonale și velo; 

- lipsa spațiilor necesare în unele zone pentru 

amenajarea rigolelor și a sistemelor de 

scurgere a apelor pluviale. 
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3.3 ANALIZA SWOT DEMOGRAFIE ȘI ASPECTE SOCIALE 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- creșterea ratei natalității la nivelul 

comunei Boroaia; 

- scăderea populației inactive și creșterea 

celei active; 

- scăderea ratei mortalității; 

- populaţia tânără predominantă, care 

denotă că în comună există rezerve 

demografice care se vor concretiza în 

viitor în creşterea puterii pe piaţa muncii; 

- existența infrastructurii socio-culturale ce 

influențează pozitiv Indicele Dezvoltării 

Umane la nivel de comună; 

- atenție sporită acordată seviciilor sociale; 

- implicarea autorităţii locale în problemele 

sociale ale comunităţii. 

- proces accentuat de îmbătrânire a 

populației;  

- absența programelor de susținere și 

încurajarea reintegrării active pe piața 

muncii; 

- populație numeroasă aflată în situație de 

risc social; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- populația feminină mai numeroasă decât 

cea masculină, ce poate avea impact asupra 

creșterii natalității; 

- grad ridicat de adaptare la schimbări a 

locuitorilor comunei; 

- existența unui nivel moderat al activităților 

culturale pe raza comunei: datinile și 

obiceiurile tradiționale cu ocazia marilor 

sarbatori de peste an, artă și meșteșug local; 

- îmbunătățirea serviciilor oferite și implicit 

creșterea calității vieții locuitorilor pentru a 

împiedica plecarea tinerilor din localitate; 

- reducerea cuantumului indemnizaţiei de 

maternitate poate determina reducerea ratei 

natalităţii; 

- creșterea presiunii asupra sistemului de 

protecție socială, prin creșterea cererii de 

servicii și prestații sociale; 

- tendința de lungă durată a modificării 

structurii pe vârste a populației, în favoarea 

celor vârstnici și în dezavantajul celor 

tineri reprezintă un fenomen negativ cu 

implicații sociale și economice; 
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- susținerea natalității la nivel național și 

local prin stimulente guvernamentale 

(ajutoare pentru copii, alocații, etc.); 

- susținerea demografică prin programe 

naționale de vaccinare și programe 

obligatorii subvenționate privind controlul 

medical pentru mame și copii; 

- fondurile comunitare puse la dispoziţie în 

domeniul social; 

- dezvoltarea voluntariatului şi a spiritului 

civic. 

- gradul de sărăcie generează fenomene de 

depopulare, de plecare a tinerilor şi 

adulţilor pentru a lucra în străinătate, la 

care se adaugă îmbătrânirea populaţiei, 

ceea ce creează premizele diminuării 

populaţiei. 

 
3.4 ANALIZA SWOT ECONOMIE ȘI FORȚĂ DE MUNCĂ 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- dezvoltarea sectorului economic din 

comună, prin prezența unor activități 

economice neagricole în ultimii ani; 

- potențial de dezvoltare a turismului în 

zonă, prin construirea a două pensiuni în 

comună; 

- existența în localitate a agenților 

economici, care ajută la dezvoltarea 

localității și la crearea de noi locuri de 

muncă; 

- scăderea numărului populației inactive; 

- creșterea numărului populației active.  

- folosirea unor tehnologii vechi, cu 

productivitate și eficiență economică 

scăzută; 

- inexistența unor forme de promovare a 

comunei pentru creșterea numărului de 

turiști pe teritoriul acesteia; 

- lipsa canalelor de colectare a produselor 

agricole; 

- venituri mici ale populației; 

- scăderea nivelului de pregătire a resurselor 

umane; 

- spirit antreprenorial redus; 

- lipsa unor investiți economice de tip 

parteneriat public-privat; 

- lipsa unei strategii de marketing local; 

- insuficienta promovare a produselor și 

serviciilor locale. 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021-2027 
COMUNA BOROAIA 

 

 187 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- existenţa unor spaţii şi clădiri ce pot fi 

utilizate de către întreprinzători pentru 

demararea unor afaceri locale; 

- disponibilitatea din partea autorităţilor 

locale de a încheia parteneriate cu 

investitori locali sau străini; 

- existenţa unor exemple din cadrul 

comunităţii privind dezvoltarea unor 

afaceri; 

- spații și terenuri disponibile pentru 

dezvoltarea antreprenorială; 

- preocuparea pentru introducerea 

tehnologiilor noi și pentru activitatea 

de cercetare-dezvoltare. 

- Cooperare între producătorii agricoli 

locali și agenții economici în domeniul 

industriei alimentare. 

- legislație în continuă schimbare; 

- oferte de creditare greu accesibile; 

- din cauza infrastructurii sociale 

neadecvate, raportate la potențialul 

comunei, investitorii au un interes scăzut 

pentru începerea afacerilor în comună; 

- creșterea ponderii muncii la negru, cu 

efecte negative asupra pieței muncii, 

economiei locale și asistenței sociale în 

perspectivă; 

- receptivitate și flexibilitate scăzută a 

populației locale la cerințele noi ale pieței, 

care determină în timp decalaje economice 

mari. 

 

3.5 ANALIZA SWOT CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ  
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- atragerea surselor de finanțare și derularea 

proiectelor de la bugetul de stat și din 

fonduri europene; 

- servicii de calitate acordate cetățenilor 

comunei; 

- participarea angajaților aparatului propriu 

de specialitate la programe, cursuri de 

instruire și de perfecționare profesională; 

- comunicare interinstituţională greoaie; 

- resurse bugetare alocate dezvoltării 

economice locale insuficiente nevoilor 

existente ale comunității; 

- absenţa unui sistem modern de 

monitorizare şi evaluare a serviciilor 

publice; 

- insuficienta dezvoltare a digitalizării în 

cadrul primăriei. 
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- experiența aparatului administrativ în 

derularea proiectelor din diverse surse de 

finanțare. 

 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- existența surselor de finanțare pentru 

digitalizarea serviciilor publice la nivel de 

comună; 

- cooperarea cu alte comune învecinate, 

pentru atragerea de fonduri în vederea 

depunerii proiectului pentru aducțiunea 

de gaz metan în toate comunele asociate; 

- noi platforme de e-learning, e-guvernare; 

- înfrăţirea cu o localitate și utilizarea 

schimburilor de experienţă.  

- educaţie, cultură civică slab dezvoltate, 

grad redus de participare civică; 

- plecarea specialiștilor din aparatul propriu 

către alte domenii de activitate, în special 

cele din domeniul privat, datorită 

standardelor salariale mult mai ridicate; 

- legislația instabilă, incoerentă, ce suferă 

dese modificări; 

- sprijin redus din partea unor autorități 

publice centrale. 
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CAPITOLUL IV – STRATEGIA DE DEZVOLTARE 
PROPUSĂ  

4.1 VIZIUNEA ȘI OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE LOCALĂ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viziunea strategiei stabilește cu claritate direcțiile de acțiune ale comunei Boroaia pentru 

perioada 2021-2027, căutând să transpună în practică obiectivele propuse prin prezenta Strategie.  

În viziunea reprezentanților autorității publice locale, comuna Boroaia va deveni până în 

anul 2027, o comună mult mai prosperă, cu o economie aflată în dezvoltare și durabilă, care va 

tinde spre îmbunătățirea continuă a calității vieții, spre gestionare și utilizarea eficientă a 

resurselor, pentru o valorificare a potențialului de inovare ecologică și socială al economiei, astfel 

încât să se asigure prosperitatea, protecția mediului și coeziunea socială.  

Obiectivele de dezvoltare ale comunei Boroaia se pot realiza numai în condiţiile unei 

strategii care să stabilească cu claritate alternativele de dezvoltare ale comunei și în funcţie de 

aceasta să se stabilească şi structura cursurilor de calificare. 

Principalele principii ale strategiei de dezvoltare locală sunt : 

• Durabilitate - condiţii mai bune de trai pentru toţi locuitorii comunei, dar în special 

pentru persoanele defavorizate, precum şi un minim de condiţii necesare pentru un 

trai decent, sănătatea şi bunăstarea tuturor. 
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• Competitivitate - permite dezvoltarea economiei proprii în context regional, 

naţional şi chiar internaţional, promovarea unui sector privat productiv şi 

competitiv. 

• Sprijin financiar - care să poată facilita accesul la o varietate de surse financiare 

pentru a satisface nevoile de investiţii şi dezvoltare. 

• Buna administrare - reacţia eficientă şi efectivă la problemele comunitaţii prin 

responsabilizarea autorităţilor locale şi parteneriatul cu societatea civilă.   

Strategia de dezvoltare locală a comunei Boroaia pentru perioada 2021 – 2027  trece în 

revistă acţiunile pe care administraţia locală le are ca scop pentru a crea condiţiile necesare 

dezvoltării durabile a comunei şi pune în lumină proiectele şi oportunităţile pe care Uniunea 

Europeană le oferă. Ca parte integranta a comunităţii europene, Comuna Boroaia are nevoie de o 

viziune clară a obiectivelor, de o strategie concretă care, susținută de absorbţia fondurilor 

europene, să sublinieze rolul important ce revine valorificării potenţialului local. Aceste direcţii si 

obiective se aliniază strategiilor de dezvoltare regională şi naţională, dar şi directivelor, valorilor 

şi principiilor europene. 

Scopul strategiei de dezvoltare locală este de a analiza într-un mod structurat şi coerent 

posibilitatea şi oportunităţile autorităţilor publice locale de a iniţia, implementa şi de a susţine 

obiective trasate la nivel local și are la bază particularitățile localităţii, o analiză reală asupra 

domeniilor de interes și nevoilor imediate ale comunității (agricultură, infrastructură rutieră și 

tehnico-edilitară, sănătate, educație) şi o analiză socio-economică detaliată și atent verificată 

(identificarea resurselor, analiza structurii pieţei forţei de muncă, stabilirea profilului populaţiei şi 

necesităţile populaţiei). 

Luând în calcul şi dezideratul european favorabil diminuării disparităţilor de dezvoltare 

socială și economică existentă între România şi statele membre ale Uniunii Europene prin 

finanţarea zonelor mai puţin dezvoltate, strategia de dezvoltare locală poate genera resurse noi prin 

elementele sale în domeniul etnic, managerial sau financiar. Fondurile structurale și de coeziune 

sunt un adevarat sprijin pentru dezvoltarea comunităţilor locale, dar pentru a le accesa este nevoie 

de proiecte care sa furnizeze rezultate, proiecte care nu consumă și nu disipează resurse, ci care 

sunt direcţionate către investiţii realmente stimulante pentru creşterea economică.  

Strategia de dezvoltare locală asigură ierarhizarea prin prioritizare a investiţiilor, pentru a 

obţine un impact simțitor şi o valoare adaugată maximă prin îndeplinirea obiectivelor pe care le 

propune comunităţii locale. Este important ca acest document să fie sustenabil și să deservească 
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atât intereselor administrației publice locale, intereselor private dar și intereselor personale ale 

locuitorilor comunei. 

Totodată, se urmărește congruența obiectivelor din plan local cu cele de la nivel european, 

tocmai pentru a asigura dezvoltarea durabilă a comunei și europenizarea ei. În acest context, 

prezentăm în cele ce urmează panelul de priorități, obiective specifice și măsuri, precum și 

corelarea acestora cu obiectivele politicii de coeziune. 

 

Prioritate Obiectiv specific Măsura 

Corelarea cu politicile 
comunitare și 

obiectivele de politică 
aferente 2021-2027 

1. Dezvoltarea 
unei economicii 

competitive 

1.1 Sprijinirea 
înființării de noi firme, 
competitive și 
sustenabile, în domenii 
de interes local și 
regional 

1.1.1 Sprijinirea 
tinerilor antreprenori 
și creșterea accesului 
firmelor înființate la 
servicii noi, de 
calitate 

Politica de Coeziune OP 
1 “O Europă mai 
inteligentă – 
transformare industrial 
inovativă și inteligentă” 

1.2 Creșterea 
competitivității 
economice în mediul 
rural 

1.2.1. Sprijinirea și 
dezvoltarea 
activităților 
economice alternative 
în mediul rural 

Politica agricolă 
comună 

1.3 Sprijinirea 
valorificării 
potențialului turistic 
existent 

1.3.1 Dezvoltarea 
infrastructurii de 
turism și de agrement 
aferentă, promovarea 
potențialului turistic, 
cultural și sportiv 

Politica de coeziune OP 
5 “O Europă mai 

aproape de cetățeni prin 
promovarea dezvoltării 
durabile și integrate a 

zonelor urbane, rurale și 
de coastă și a 

inițiativelor locale”    
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Prioritate Obiectiv specific Măsura 

Corelarea cu politicile 
comunitare și 

obiectivele de politică 
aferente 2021-2027 

2. Dezvoltarea 
capitalului 

uman 

2.1 Îmbunătățirea 
accesului și participării 
la educație și formare 

de calitate 

2.1.1 Creșterea 
participării la un 
învățământ de 

calitate, modern, 
corelat la cerințele 

pieței muncii, 
inclusiv prin 
modernizarea 
infrastructurii 
aferente și la 

formarea continuă 

Politica de Coeziune OP 
4 “O Europa mai socială 

– Implementarea 
pilonului social al 

drepturilor sociale” 

2.2 Creșterea accesului 
la un act și sistem 

medical de calitate, 
eficient, modern 

2.2.1 Extinderea și 
diversificarea 

serviciilor de sanatate 
inclusiv prin 
modernizarea 
infrastructurii 

aferente 

Politica de Coeziune OP 
4 “O Europă mai socială 

– Implementarea 
pilonului social al 

drepturilor sociale” 

2.3 Combaterea 
sărăciei si promovarea 
incluziunii sociale prin 

regenerarea zonelor 
rurale  

2.3.1 Sprijin adresat 
pentru integrare 

socială și economică 
a comunităților 
marginalizate  

Politica de Coeziune OP 
4 “O Europă mai socială 

– Implementarea 
pilonului social al 

drepturilor sociale” 

3. Protejarea 
mediului și 
optimizarea 

utilizării resurselor 

3.1 Sprijinirea și 
promovarea eficienței 

energetice 

3.1.1 Creșterea 
eficienței energetice 
și a utilizării energiei 

din resurse 
regenerabile în 

sectorul rezidențial, 
infrastructura publica 

si firme 

Politica de coeziune OP 
2 “O Europă cu emisii 

scăzute de 
carbon și mai ecologică” 

– tranziția către o 
energie nepoluantă și 
echitabilă, investiții 

verzi și albastre, 
economie circulară, 

adaptarea la schimbările 
climatice și prevenirea 

riscurilor 
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Prioritate Obiectiv specific Măsura 

Corelarea cu politicile 
comunitare și 

obiectivele de politică 
aferente 2021-2027 

3.2 Îmbunătățirea 
protecției și 
conservării 

biodiversității și 
reducerea poluării 

3.2.1 Prezervarea 
biodiversității și 

dezvoltarea 
infrastructurilor verzi 

Politica de coeziune OP 
2 “O Europă cu emisii 

scăzute de carbon și mai 
ecologică” – tranziția 

către o energie 
nepoluantă și echitabilă, 

investiții verzi și 
albastre, economie 

circulară, adaptarea la 
schimbările climatice și 

prevenirea riscurilor 

4. Dezvoltarea unei 
infrastructuri 

moderne, 
inteligente, 
reziliente si 

durabile 

4.1 Creșterea 
accesibilității, 

conectivității și 
siguranței prin 

realizarea de investiții 
în infrastructura de 

transport 

4.1.1 Dezvoltarea 
infrastructurii de 

transport  

Politica de coeziune OP 
3 “O Europă mai 

conectata – Mobilitate și 
conectivitatea regională 
a tehnologiei informației 

și comunicatiilor” 

4.2 Asigurarea 
condițiilor de 

dezvoltare în mediul 
rural, prin realizarea de 

investiții în 
infrastructura locală 

4.2.1 Dezvoltarea 
spațiului rural, 

inclusiv a 
infrastructurii 

tehnico-edilitare 

Politica Agricola 
Comună 

4.2.2. Dezvoltare 
tehnologică și 

digitalizare 

Politica de coeziune OP 
3 “O Europă mai 

conectată – Mobilitate și 
conectivitatea regională, 
tehnologia informației și 

comunicațiilor” 
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4.2 PLAN DE ACȚIUNE ȘI PORTOFOLIUL DE PROIECTE 
 

 
 

Pentru a urmări gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în cadrul Strategiei de 

dezvoltare locală a comunei Boroaia, este necesară o monitorizare permanentă, precum și o serie 

de proiecte aflate în corelație cu acestea, care să susțină și să conducă spre atingerea obiectivelor.  

  Portofoliul de proiecte este stabilit pentru o perioadă de şapte ani, ceea ce presupune că 

obiectivele stabilite vor fi atinse treptat, în funcţie de priorităţi, în baza Portofoliului de proiecte 

propuse. 

I. DOMENIUL - EDUCAȚIE 

Obiectivul specific 2.1 Îmbunătățirea accesului și participarii la educație și formare de 

calitate – Măsura 2.1.1 Creșterea participării la un învățământ de calitate, modern, corelat la 

cerințele pieței muncii, inclusiv prin modernizarea infrastructurii aferente și la formarea 

continuă 

Nr. crt. Proiecte propuse 
Resurse 

disponibile 
Echipa de lucru 

1.  

Modernizarea școlilor, prin dotarea și 

echiparea acestora cu infrastructură 

modernă, necesară în scopul 

desfășurării optime a activităților 

educaționale 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Compartiment 

contabilitate, buget, 

taxe și impozite, 

compartiment juridic , 
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2.  

Înființarea unui baze sportive, care să 

deservească locuitorii comunei în 

scopul practicării activităților 

sportive 

administrativ, 

urbanism 

II. DOMENIUL – ASISTENȚA SOCIALĂ 

Obiectivul specific 2.3 Combaterea sărăciei și promovarea incluziunii sociale prin 

regenerarea zonelor rurale – Măsura 2.3.1 Sprijin adresat pentru integrare sociala și 

economica a comunităților marginalizate 

Nr. crt. Proiecte propuse 
Resurse 

disponibile 
Echipa de lucru 

1.  

Înființarea unui centru pentru 

persoanele cu nevoi speciale în 

comuna Boroaia, județul Suceava 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Compartiment 

contabilitate, buget, 

taxe și impozite, 

compartiment 

asistență socială și 

autoritate tutelară 

III. DOMENIUL – SERVICII DE SĂNĂTATE 

Obiectivul specific 2.2. Creșterea accesului la un act și sistem medical de calitate, eficient, 

modern – Măsura 2.2.1. Extinderea și diversificarea serviciilor de sănătate, inclusiv prin 

modernizarea infrastructurii aferente 

Nr. crt. Proiecte propuse Resurse 

disponibile 

Echipa de 

lucru 

1.  
Construirea unui dispensar în comuna 

Boroaia, județul Suceava  

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri 

Europene 

 

 

Compartiment 

contabilitate, 

buget, taxe și 

impozite 

IV.  DOMENIUL – INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI PIETONALĂ 
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Obiectivul specific 4.1 Cresterea accesibilității, conectivității si sigurantei prin realizarea de 

investiții în infrastructura de transport – Măsura 4.1.1 Dezvoltarea infrastructurii de 

transport 

Nr. crt. Proiecte propuse 
Resurse 

disponibile 
Echipa de lucru 

1.  

Modernizarea drumurilor de 

exploatație agricolă în comuna 

Boroaia, județul Suceava   

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri 

Europene 

Compartiment 

contabilitate, buget, taxe 

și impozite, 

compartiment juridic , 

administrativ, urbanism 

2.  

Amenajarea trotuarelor, a aleilor 

pietonale și a rigolelor carosabile în 

scopul fluidizării circulației pietonale 

3.  
Regularizarea albiilor și a pârâielor 

din comuna Boroaia, județul Suceava 

4.  

Reabilitarea infrastructurii de 

transport pentru creșterea siguranței 

în circulația publică și asigurarea 

liberei deplasări a cetățenilor 

5.  

Realizarea acceselor și a 

indicatoarelor în scopul delimitării 

satelor din comună 

6.  

Achiziționarea de utilaje, 

echipamente pentru serviciile publice 

locale 

7.  

Amenajarea de parcări care să 

deservească principalele instituții 

publice din comună 

  

V. INFRASTRUCTURA – TEHNICO – EDILITARĂ 

Obiectivul specific 4.2 Asigurarea condițiilor de dezvoltare în mediul rural, prin realizarea de 

investiții în infrastructura locală – Măsura 4.2.1. Dezvoltarea spațiului rural, inclusiv a 

infrastructurii tehnico-edilitare 
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Nr. crt. Proiecte propuse 
Resurse 

disponibile 
Echipa de lucru 

1.  
Extinderea rețelei de apă către toate 

satele din comuna Boroaia  Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri 

Europene 

Compartiment pază și 

ordine, salubrizare, 

alimentare cu apă 
2.  

Extindere rețelei de canalizare către 

toate satele din comuna Boroaia 

3.  
Înființarea rețelei de gaz în comuna 

Boroaia 

VI. INFRASTRUCTURA DIGITALĂ 

Obiectivul specific 4.2 Asigurarea condițiilor de dezvoltare în mediul rural, prin realizarea 

de investiții în infrastructura locală – Măsura 4.2.2. Dezvoltarea tehnologică și digitalizare 

Nr. crt. Proiecte propuse 
Resurse 

disponibile 
Echipa de lucru 

1.  
Digitalizarea serviciilor publice la 

nivel local; 

Buget local /  

Buget de Stat /  

      Fonduri         

Europene 

Compartiment 

contabilitate, buget, 

taxe și impozite, 

compartiment juridic, 

administrativ, urbanism 

2.  

Promovarea competențelor digitale în 

afara sistemelor de învățământ 

oficiale, în rândul agricultorilor, al 

administratorilor silvici și al 

întreprinderilor rurale 

3.  

Creșterea capacității administrației 

publice locale de management 

integrat al resurselor culturale și 

naturale ale comunei, inclusiv prin 

implementarea de soluții inovative.  

4.  

Dezvoltarea serviciilor de e-

administrație, precum și a  

capacităților administrative și a 

serviciilor publice 
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5.  

Înființarea sistemului de 

supraveghere video în comuna 

Boroaia 

6.  
Extinderea rețelei de internet WI-FI 

din comună 

VII. DOMENIUL – PROTECȚIA MEDIULUI 

Obiectivul specific 3.1. Sprijinirea și promovarea eficienței energetice, Măsura 3.1.1 

Creșterea eficienței energetice și a utilizării energiei din resurse regenerabile în sectorul 

rezidențial, infrastructură publică și firme  

Nr. crt. Proiecte propuse 
Resurse 

disponibile 
Echipa de lucru 

1.  

Reabilitarea clădirilor publice din 

punct de vedere termic, în scopul 

creșterii eficienței energetice 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri 

Europene 

Compartiment juridic, 

administrativ, urbanism 

Obiectivul specific  3.2 Îmbunătățirea protecției și conservării biodiversității și reducerea 

poluării - Măsura 3.2.1. Prezervarea biodiversității, dezvoltarea infrastructurilor verzi și a 

unei comunități prietenoase cu mediul 

Nr. crt. Proiecte propuse 
Resurse    

disponibile 
Echipa de lucru 

1.  

Construirea unor platforme ecologice 

pentru colectarea gunoiului de grajd 

la nivelul comunei 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri 

Europene   

Compartiment juridic, 

administrativ, 

urbanism, 

compartiment agricol, 

fond funciar 2.  
Extinderea spațiilor verzi din comuna 

Boroaia  
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3.  
Amenajarea iazurilor din comună în 

scopul relaxării și agrementului  

4.  
Amenajare spațiilor de joacă pe 

teritoriul comunei Boroaia 

VIII. DOMENIUL AGRICULTURĂ/CREȘTEREA ANIMALELOR 

Obiectivul specific - 1.2 Creșterea competitivității economice în mediul rural - Măsura 1.2.1. 

Sprijinirea și dezvoltarea activităților economice alternative în mediul rural 

Nr. crt. Proiecte propuse 
Resurse 

disponibile 
Echipa de lucru 

1.  

Înființarea unei hale pentru 

depozitarea produselor de origine 

vegetală 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri 

Europene 

 

 

Compartiment juridic, 

administrativ, 

urbanism, 

compartiment agricol, 

fond funciar 

2.  
Înființare centru de colectare a 

produselor din carne si lapte  

3.  

Creșterea competitivităţii sectorului 

agricol prin îmbunătăţirea 

accesibilităţii exploataţiilor agricole 

4.  

Asigurarea unei bune aprovizionări şi 

un acces mai facil către consumatori 

şi pieţele de desfacere 

Obiectivul specific 1.1. Sprjinirea inființării de noi firme, competitive și sustenabile, în 

domenii de interes local și regional – Măsura 1.1.1 Sprijinirea tinerilor atrenprenori și 

creșterea accesului firmelor înființate la servicii noi, de calitate 

5.  Investiţii pentru încurajarea 

exploataţiilor agricole de creştere a 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Compartiment juridic, 

administrativ, 
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animalelor corelate cu capacitatea 

păşunilor şi fâneţelor 

Fonduri 

Europene 

urbanism, 

compartiment 

contabilitate, buget, 

taxe și impozite 

6.  

Investiţii pentru infrastructura 

agricolă în scopul creşterii 

performanţei generale a fermelor 

agricole şi silvice 

7.  

Încurajarea  tinerilor prin ajutor start-

up pentru tinerii fermieri cu efect 

direct asupra dezvoltării 

exploataţiilor, a întreprinderilor şi 

asupra veniturilor locuitorilor (ce 

vizeză valorificarea producțiilor 

agricole specifice zonei) 

8.  

Înființarea de spatii comerciale de 

alimentație publică și încurajarea 

producătorilor locale  

IX. DOMENIUL - TURISM 

 Obiectivul specficic - 1.3 Sprijinirea valorificării potențialului turistic existent, Măsura – 

1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii de turism și de agrement aferentă, promovarea potențialului 

turistic, cultural și sportiv  

Nr. crt. Proiecte propuse 
Resurse 

disponibile 
Echipa de lucru 

1.  

Potențarea turistică a zonei prin 

crearea unor zone de agrement și 

organizarea de activități de agrement, 

inclusiv prin crearea de unități de 

primire turistică 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri 

Europene 

Compartiment juridic, 

contabilitate, financiar 
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2.  

Implicarea în amenajarea unei zone 

de agrement prin construirea unui 

parteneriat public-privat 

3.  

Dotarea si modernizarea căminelor 

culturale cu mobilier adecvat și 

aparatură IT 

4.  

Reabilitarea și modernizarea 

căminului cultural din localitatea 

Giulești  

5.  

Reabilitarea și modernizarea 

căminului cultural din localitatea 

Săcuța 

6.  
Înființarea unui punct de informare 

turistică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021-2027 
COMUNA BOROAIA 

 

 202 

4.3 IMPLEMENTARE, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA 
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

Optimizarea direcțiilor de acțiune prevăzute în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală sunt 

legate de adoptarea unui model de funcționare, care să poată fi luat ca sistem de referință în 

evaluarea continuă a rezultatelor, astfel încat procesul de implementare a acesteia să poată fi 

monitorizat și evaluat de către toți partenerii implicați. 

Implementarea efectivă a strategiei de dezvoltare depinde în mod fundamental de capacitatea 

administrației locale de a atrage fondurile necesare pentru a finanța acțiunile selectate și de a 

gestiona fondurile de la bugetul local. 

Absorbția fondurilor disponibile depinde însă, alături de eligibilitatea acțiunilor de 

capacitatea instituțională de a iniția proiecte și de a lucra în parteneriat pentru atingerea scopurilor 

strategice. 

În vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală se vor parcurge următorii pași: 

 

 

 

 

 

 

Adoptarea 
strategiei 

Implementarea 
strategiei 

Monitorizarea 
strategiei 

Evaluarea 
strategiei  Analiza 

impactului 
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Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală este un proces complex, care necesită un 

management și control adecvat, realizat de o structură organizatorică, un proces unitar de 

implementare și evaluare a rezultatelor obținute.  

Monitorizarea evoluției implementării strategiei este, în principiu, o practică formală puțin 

cunoscută și asumată în mediul instituțional public. 

Monitorizarea strategiei va furniza informația necesară evaluării, iar pentru a putea 

monitoriza implementarea strategiei și pentru a aprecia performanțele ei în raport cu obiectivele 

stabilite, este necesară stabilirea unui set de indicatori. 

Strategia va fi monitorizată prin intermediul unor rapoarte anuale întocmite de către comisia 

de monitorizare, care va evalua: 

 stadiul în care se află diversele acțiuni programate în cadrul strategiei; 

 revizuirea acțiunilor, acolo unde este cazul; 

 timpul estimat până la îndepliniea acțiunilor; 

 alte aspecte. 

Se vor monitoriza activitățile, rezultatele și resursele strategiei, astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Monitorizare resurse

se vor monitoriza sursele
de finanțare disponibile și
se vor identifica noi surse
de finanțare

se vor monitoriza
cheltuielile realizate și
încadrarea, măsura în care
acestea respectă procesul
de planificare

se vor monitoriza
disponibilitatea resurselor
umane pentru realizarea
strategiei

Monitorizare rezultate

se verifică progresul în atingerea indicatorilor prevăzuți

Monitorizare activități

se verifică realizarea calendarului de
actvități (durata previzionată și durata
realizării)

se verifică atingerea rezultatelor
intemediare pe diferite intervale de timp
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Consiliul Local va trebui să aibă în vedere Strategia de Dezvoltare Locală atunci când se 

aprobă diferite documentații de urbanism sau alte documente strategice, astfel încât să se asigure 

o corelare între acestea. 

Evaluarea este aprecierea activităților sau a rezultatelor implementării Strategiei, utilizând 

informațiile obținute pe parcursul monitorizării. Evaluarea face o analiză a modului de 

implementare a Strategiei și eficienței acesteia.  

În urma monitorizării și evaluării Strategiei se poate recomanda revizuirea acesteia conform 

noilor priorități identificate.  

Evaluarea va fi realizată de către aceeași echipă care realizează și activitatea de monitorizare 

a Strategiei. Activitatea de evaluare se concretizează într-un raport de evaluare care va conține 

situația indicatorilor de evaluare. În urma monitorizării și evaluării Strategiei se poate recomanda 

revizuirea acesteia conform noilor priorități. 

 

Procesul de evaluare va fi realizat în baza următoarelor criterii: 

 

 

 

O evaluare a impactului strategiei se va face la sfârșitul perioadei de programare, respectiv 

în anul 2027, când se vor putea compara rezultatele înregistrate la sfârșitul perioadei față de 

perioada de bază, respectiv anul 2021. Evaluarea va aprecia, în egală măsură performanța-

realizarea obiectivelor propuse și procesul – modul în care au fost atinse obiectivele strategice. 

Sustenabilitate

Efectivitatea

Relevanță

Rezultate 
secundare

Eficiența

Cauzalitatea
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Abaterile constatate vor impune luarea unor măsuri de corecție agreate de comun acord prin 

contractele de finanțare semnate între părți.  

Colectarea și prelucrarea informațiilor de încredere, cuantificate și actualizate regulat, 

agregate la nivelul indicatorilor de dezvoltare durabilă, va permite măsurarea performanțelor în 

atingerea obiectivelor stabilite prin prezenta strategie și raportarea corectă asupra rezultatelor. 

Principiile de bază care au stat la baza elaborării acestei strategii au fost următoarele:  

• principiul cunoaşterii trăsăturilor locale. Strategia a fost elaborata în urma unei 

radiografii a realităţilor din această comună;  

• principiul realităţii. Acest plan strategic prezintă baza de plecare, stadiul de dezvoltare și 

potenţialul local în cadrul procesului dezvoltării durabile;  

• principiul continuităţii şi sustenabilităţii. Fiind un instrument de lucru important, 

strategia va fi revizuită și actualizată periodic, updatată cu informații;  

• principiul armonizării cu obiectivele de dezvoltare existente la nivelul Uniunii Europene, 

la nivel de țară și de regiune. 

Pentru realizarea evaluării corespunzătoare privind implementarea strategiei, se vor lua în 

considerare următorii indicatori de evaluare:  

Obiectivul specific 1.1. Sprijinirea înființării de noi firme, competitive și sustenabile, în 

domenii de interes local și regional 

 Evoluția numărului agenților economici din comună; 

 Gradul de diverisificare al domeniilor de activitate ale operatorilor economici; 

 Proiecte propuse de agenții economici pentru dezvoltarea mediului de afaceri; 

Obiectivul specific 1.2 Creșterea competitivității economice în mediul rural 

 Sprijinul oferit din partea anagajaților autorității publice locale în rezolvarea 

problemelor zilnice ale agenților economici; 

 Numărul parteneriatelor public-private între agenții economici și autoritatea publică 

locală. 

Obiectivul specific 1.3. Sprijinirea valorificării potențialului turistic existent: 

 Numărul evenimentelor culturale organizate în comună; 

 Numărul participanților la evenimentele culturale organizate în comună; 
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 Infrastructura culturală creată/modernizată/dotată; 

 Numărul unităților de cazare construite în comună. 

Obiectivul specific 2.1 Îmbunătățirea accesului și participării la educație și formare de 

calitate: 

 Rata de abandon șccolar; 

 Gradul de promovabilitate; 

 Numărul unităților școlare reabilitate/modernizate; 

 Numărul sălilor de gimnastică și terenuri de sport; 

 Evoluția personalului didactic pe niveluri de educație; 

 Evoluția populației școlare; 

 Numărul laboratoarelor școlare, raportate la numărul de elevi. 

Obiectivul specific 2.2 Creșterea accesului la un act și sistem medical de calitate, eficient, 

modern: 

 Numărul medicilor de familie; 

 Investiții realizate pentru crearea/modernizarea infrastructurii sanitare. 

Obiectivul specific 2.3 Combaterea sărăciei și promovarea incluziunii sociale prin 

regenerare zonelor rurale: 

 Numărul persoanelor cu dizabilități; 

 Numărul pensionarilor din comună; 

 Infrastructura socială nou creată sau modernizată. 

Obiectivul specific 3.1 Sprijinirea și promovarea eficienței energetice: 

 Numărul clădirilor publice reabilitate termic în vederea creșterii eficienței energetice. 

Obiectivul specific 3.2 Îmbunătățirea protecției și conservării biodiversității și reducerea 

poluării: 

 Numărul spațiilor verzi pe cap de locuitor la nivelul comunei; 

 Gradul de colectare selectivă a deșeurilor; 

 Numărul străzilor care au fost dotate cu sistem inteligent și eficient de iluminat public. 

Obiectivul specific 4.1 Creșterea accesibilității, conectivității și siguranței prin realizarea de 

investiții în infrastructura de transport: 
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 Lungimea străzilor modernizate în cadrul comunei; 

 Numărul elementelor de semnalistică modernizate/realizate în comună. 

Obiectivul specific 4.2. Asigurarea condițiilor de dezvoltare în mediul rural, prin realizarea 

de investiții în infrastructura locală: 

 Numărul gospodăriilor racordate la rețeaua de apă potabilă; 

 Numărul gospodăriilor racordate la rețeaua de canalizare menajeră; 

 Numărul gospodăriilor conectate la sistemul centralizat de termoficare. 

 Tipul și numărul serviciilor publice digitalizate; 

 Numărul cetățenilor care utilizează soluțiile digitale oferite; 

 Investiții realizate pentru dezvoltarea capacităților administrative și a serviciilor 

publice. 

 Strategia de Dezvoltare Locală se constituie, deci, ca principal instrument de lucru al 

Consiliului Local al comunei Boroaia, care va direcționa și orienta gândirea, decizia, acţiunea si 

fondurile disponibile către indeplinirea obiectivelor locale propuse.  

Contextul internaţional ales pentru schițarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei 

Boroaia este definit de aplicarea modelelor europene de dezvoltare socială, economică şi de mediu 

şi opţiunea faţă de modelul de dezvoltare durabilă.  
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CAPITOLUL V: CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

Prezenta strategie își găsește justificarea în necesitatea armonizării practicilor din 

administrația locală, cu prevederile strategiilor naționale privind dezvoltarea durabilă, creșterea 

economică, incluziunea socială, reducerea fenomenului sărăciei, promovarea și respectarea 

drepturilor grupurilor vulnerabile, cu strategiile regionale, județene și municipale.  

Atât la nivel economic, cât și la nivel social se urmărește alinierea la acceași politică de 

coeziune, de la nivel macro, pana la nivel micro.  

Contextul internaţional ales pentru schițarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei 

Boroaia este definit de aplicarea modelelor europene de dezvoltare socială, economică şi de mediu 

şi opţiunea faţă de modelul de dezvoltare durabilă. 

Strategia de dezvoltare locală socio-economica a comunei Boroaia prezintă, pe lângă 

caracteristicile localității, o analiza clară a resurselor și oportunităților comunei, fixând astfel cadrul 

în care se va realiza progresul în următorii ani în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii locuitorilor. 

Elaborarea unei astfel de strategii de dezvoltare locală reprezintă unul dintre cei mai importanţi paşi 

care susţin procesul de dezvoltare locală, deoarece un astfel de document are ca scop stabilirea unor 

priorităţi pe termen mediu şi lung spre care se concentrează efortul de dezvoltare al comunităţii 

locale în viitor.  

Putem afirma totodată faptul că Strategia de Dezvoltare Locală se constituie ca principal 

instrument de lucru al Consiliului Local al Comunei Boroaia, care va direcționa și orienta gândirea, 

decizia, acţiunea si fondurile disponibile către indeplinirea obiectivelor locale propuse.  

Contextul internaţional ales pentru schițarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei 

Boroaia este definit de aplicarea modelelor europene de dezvoltare socială, economică şi de mediu 

şi opţiunea faţă de modelul de dezvoltare durabilă. 

  Acest document reprezintă volumul III din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei 

Boroaia.  
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ANEXE 

Anexa 1  
 

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din data de 30.06.2021 au fost publicate următoarele 

regulamente: 

• Regulamentul (UE) 2021/1056 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 

iunie 2021 de instituire a Fondului pentru o tranziție justă; 

• Regulamentul (UE) 2021/1057 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 

iunie 2021 de instituire a Fondului social european Plus (FSE+) și de abrogarea a 

Regulamentului (UE) nr. 1296/2013; 

• Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 

iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune; 

• Regulamentul (UE) 2021/1059 al Parlamentului European și al Consilului din 24 

iunie 2021 privind dispoziții specifice pentru obiectivul Cooperare teritorială 

europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de 

instrumentele de finanțare externă; 

• Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 

iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o 

tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și 

de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului 

pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului 

de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize.    

 

În baza Regulamentului (UE) 2021/1056 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului pentru o tranziție justă se adoptă o serie 

de prevederi legislative menite să guverneze politica de coeziune a Uniunii pentru perioada 2021-

2017.  

În conformitate cu alineatul (1), FTJ acordă sprijin exclusiv pentru următoarele activități: 
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(a) investiții productive în IMM-uri, inclusiv în microîntreprinderi și întreprinderi nou-înființate, 

care conduc la diversificare, modernizare și reconversie economică; 

(b) investiții în crearea de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri și servicii de 

consultanță, care duc la crearea de locuri de muncă; 

(c) investiții în activități de cercetare și inovare, inclusiv în cele conduse de universități și organizații 

de cercetare publice, și de promovare a transferului de tehnologii avansate; 

(d) investiții în dezvoltarea de tehnologii, precum și în sisteme și infrastructuri pentru o energie 

curată la prețuri accesibile, inclusiv tehnologii de stocare a energiei, și în reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră; 

(e) investiții în energia din surse regenerabile în conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001 a 

Parlamentului European și a Consiliului (17), inclusiv criteriile de durabilitate stabilite în aceasta, 

și în eficiența energetică, inclusiv în scopul reducerii sărăciei energetice; 

(f) investiții în mobilitatea locală inteligentă și durabilă, inclusiv în decarbonizarea sectorului local 

al transporturilor și a infrastructurii sale; 

(g) reabilitarea și modernizarea rețelelor de termoficare în vederea îmbunătățirii eficienței 

energetice a sistemelor de termoficare și a investițiilor în producția de energie termică, cu condiția 

ca respectivele instalații de producere a energiei termice să fie furnizate exclusiv din surse 

regenerabile de energie; 

(h) investiții în digitalizare, inovarea digitală și conectivitatea digitală; 

(i) investiții în regenerarea și decontaminarea siturilor dezafectate, în restaurarea terenurilor și 

inclusiv, unde este necesar, în proiecte de infrastructură verde și în proiecte de reconversie, ținându-

se cont de principiul „poluatorul plătește”; 

(j) investiții în consolidarea economiei circulare, inclusiv prin prevenirea generării de deșeuri și 

reducerea acestora, utilizarea eficientă a resurselor, reutilizare, reparare și reciclare; 

(k) actualizarea competențelor și recalificarea lucrătorilor și a persoanelor aflate în căutarea unui 

loc de muncă; 

(l) asistență pentru căutarea unui loc de muncă acordată persoanelor aflate în căutarea unui loc de 

muncă; 

(m) incluziunea activă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă; 
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(n) asistență tehnică; 

(o) alte activități în domeniile educației și incluziunii sociale, inclusiv, atunci când se justifică în 

mod corespunzător, investiții în infrastructură pentru centrele de formare, centrele de îngrijire a 

copiilor și a persoanelor în vârstă, astfel cum se indică în planurile teritoriale pentru o tranziție 

justă în conformitate cu articolul 11. 

 

Programarea resurselor FTJ: 

(1) Resursele FTJ se programează pentru categoriile de regiuni în care se află teritoriile în cauză, pe 

baza planurilor teritoriale pentru o tranziție justă întocmite în conformitate cu articolul 11 și aprobate 

de Comisie ca parte a unui program sau a unei modificări a unui program. Resursele programate iau 

forma unui sau mai multor programe specifice sau a unei sau mai multor priorități din cadrul 

programelor. 

Comisia aprobă un program sau orice modificare a acestuia numai dacă identificarea teritoriilor celor 

mai afectate de procesul de tranziție, cuprinsă în planul teritorial pertinent pentru o tranziție justă, 

este justificată în mod corespunzător, iar planul respectiv este în concordanță cu planul național 

integrat privind energia și clima al statului membru în cauză. 

(2) O prioritate sau prioritățile FTJ cuprind resursele FTJ constând în întreaga alocare din FTJ pentru 

statele membre sau parte din aceasta și resursele transferate în conformitate cu articolul 27 din 

Regulamentul (UE) 2021/1060. Totalul resurselor FEDR și FSE+ transferate către FTJ nu depășește 

triplul valorii sprijinului acordat de FTJ acestei priorități, cu excepția resurselor menționate la 

articolul 4 alineatul (1) din prezentul regulament. 

(3) În conformitate cu articolul 112 din Regulamentul (UE) 2021/1060, rata de cofinanțare, aplicabilă 

regiunii în care se află teritoriul sau teritoriile identificate în planurile teritoriale pentru o tranziție 

justă în conformitate cu articolul 11 din prezentul regulament, pentru prioritatea sau prioritățile FTJ 

nu depășește: 

(a) 85 % pentru regiunile mai puțin dezvoltate; 

(b) 70 % pentru regiunile de tranziție; 

(c)        50 % pentru regiunile mai dezvoltate. 
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În cadrul Regulamentului (UE) 2021/1057 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI DIN 24 IUNIE 2021 de instituire a Fondului social european Plus (FSE+) și de 

abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1296/2013 sunt prevăzute obiectivele FSE+, bugetul său pentru 

perioada 2021-2027, metode de execuție, formele de finanțare din partea Uniunii și normele pentru 

furnizarea acestei finanțări.  

Obiectivele specifice ale FSE+: 

(1) FSE+ sprijină următoarele obiective specifice în domeniile de politică ale ocupării și mobilității 

forței de muncă, educației, incluziunii sociale, inclusiv prin contribuția la eradicarea sărăciei și, astfel, 

la obiectivul de politică „o Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea 

Pilonului european al drepturilor sociale” menționat la articolul 5 litera (d) din Regulamentul (UE) 

2021/1060: 

(a) îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în 

căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru 

tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru 

persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei 

sociale; 

(b) modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să 

anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să 

sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii; 

(c) promovarea unei participări echilibrate din perspectiva genului la piața muncii, condiții de 

muncă egale și un echilibru mai bun între viața profesională și cea privată, inclusiv prin intermediul 

accesului la servicii de îngrijire a copiilor și a persoanelor aflate în întreținere, la prețuri abordabile; 

(d) promovarea adaptării la schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor și a antreprenorilor, a 

îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate și a unui mediu de lucru sănătos și bine adaptat, care 

să reducă riscurile la adresa sănătății; 

(e) îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței pentru piața muncii 

a sistemelor de educație și formare, inclusiv prin validarea învățării nonformale și informale, pentru 

a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe antreprenoriale și digitale, precum 

și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a uceniciilor; 
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(f) promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, precum 

și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, de la educația și îngrijirea timpurie, 

continuând cu educația și formarea generală și profesională până la învățământul terțiar, precum și 

educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru 

toți și a accesibilității pentru persoanele cu handicap; 

(g) promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a oportunităților flexibile de 

perfecționare și recalificare pentru toți, ținând seama de competențele antreprenoriale și digitale, 

anticipând mai bine schimbările și noile cerințe în materie de competențe pe baza nevoilor pieței 

muncii, facilitând tranzițiile profesionale și încurajând mobilitatea profesională; 

(h) favorizarea incluziunii active pentru a promova egalitatea de șanse, nediscriminarea și 

participarea activă și a îmbunătăți capacitatea de inserție profesională, în special pentru grupurile 

defavorizate; 

(i) promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor terțe, inclusiv a migranților; 

(j) promovarea integrării socio-economice a comunităților marginalizate, cum ar fi romii; 

(k) îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri 

abordabile, inclusiv la servicii care promovează accesul la locuințe și la îngrijire centrată pe individ, 

inclusiv asistență medicală; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea 

accesului la protecție socială, punând un accent deosebit pe copii și grupurile defavorizate; 

îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu handicap, a eficacității și a rezilienței 

sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung; 

(l) promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune 

socială, inclusiv a celor mai defavorizate persoane și a copiilor; 

(m) reducerea privațiunilor materiale prin furnizarea de alimente și/sau de asistență materială de 

bază celor mai defavorizate persoane, inclusiv copiilor, și aplicarea de măsuri auxiliare care să 

sprijine incluziunea socială a acestora. 

 

Prin acțiunile implementate în cadrul componentei FSE+ cu gestiune partajată pentru a atinge 

obiectivele specifice menționate la alineatul (1) de la prezentul articol, FSE+ urmărește să contribuie 

la alte obiective de politică enumerate la articolul 5 din Regulamentul (UE) 2021/1060, în special 

obiectivele referitoare la: 
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(a) o Europă mai inteligentă, prin dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă și a 

competențelor pentru tehnologiile generice esențiale, tranziția industrială, cooperarea sectorială 

privind competențele și spiritul antreprenorial, formarea cercetătorilor, activități de colaborare în 

rețea și parteneriate între instituțiile de învățământ superior, instituțiile de educație și formare 

profesională, centrele tehnologice și de cercetare și întreprinderi și clustere, precum și sprijinirea 

microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii și a economiei sociale; 

(b) o Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de dioxid de carbon, prin îmbunătățirea sistemelor 

de educație și de formare necesare pentru adaptarea competențelor și a calificărilor, perfecționarea 

tuturor, inclusiv a forței de muncă, și crearea de noi locuri de muncă în sectoarele legate de mediu, 

climă, energie, economia circulară și bioeconomie. 

Buget  

(1) Pachetul financiar pentru execuția FSE+ în perioada 2021-2027 este de 87 995 063 417EUR, la 

prețurile din 2018.  

(2) Partea din pachetul financiar pentru execuția componentei FSE+ cu gestiune partajată în vederea 

contribuirii la îndeplinirea obiectivului privind investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere 

economică în statele membre și în regiuni, astfel cum este menționat la articolul 5 alineatul (2) litera 

(a) din Regulamentul (UE) 2021/1060, este de 87 319 331 844 EUR, la prețurile din 2018, din care 

se alocă 175 000 000EUR pentru cooperarea transnațională pentru a accelera transferul soluțiilor 

inovatoare și pentru a facilita extinderea utilizării acestora, astfel cum se menționează la articolul 25 

litera (i) din prezentul regulament, și 472 980 447EUR, la prețurile din 2018, ca finanțare 

suplimentară pentru regiunile ultraperiferice identificate la articolul 349 din TFUE și pentru regiunile 

de nivelul NUTS 2 care îndeplinesc criteriile stabilite la articolul 2 din Protocolul nr. 6 privind 

dispozițiile speciale pentru obiectivul 6 în cadrul fondurilor structurale din Finlanda, Norvegia și 

Suedia, anexat la Actul de aderare din 1994 („Protocolul nr. 6”). 

(3) Partea pachetului financiar pentru execuția componentei EaSI în perioada 2021-2027 este de 675 

731 573EUR, la prețurile din 2018. 

(4) Cuantumul menționat la alineatul (3) poate fi utilizat și pentru asistență tehnică și administrativă 

în vederea execuției componentei EaSI, de exemplu pentru activități de pregătire, de monitorizare, de 

control, de audit și de evaluare, inclusiv pentru sisteme corporative de tehnologie a informației. 
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În baza Regulamentului (UE) 2021/1058 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI DIN 24 IUNIE 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul 

de coeziune sunt stabilite obiectivele specifice și domeniul de aplicare.  

1) FEDR oferă sprijin pentru: 

(a) investiții în infrastructură; 

(b) activități de cercetare aplicată și inovare, inclusiv cercetare industrială, dezvoltare 

experimentală și studii de fezabilitate; 

(c) investiții în accesul la servicii; 

(d) investiții productive în IMM-uri și investiții care vizează protejarea locurilor de muncă 

existente și crearea de noi locuri de muncă; 

(e) echipamente, software și active necorporale; 

(f) colaborare în rețea, cooperare, schimb de experiență și activități care implică clustere 

de inovare, desfășurate inclusiv între întreprinderi, organizații de cercetare și autorități publice; 

(g) informare, comunicare și studii; și 

(h) asistență tehnică. 

2) Investițiile productive în alte întreprinderi decât IMM-urile pot beneficia de sprijin: 

(a) atunci când implică o cooperare cu IMM-uri pentru activități de cercetare și inovare 

care beneficiază de sprijin în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) primul paragraf litera (a) punctul 

(i); 

(b) atunci când susțin în principal măsurile privind eficiența energetică și energia din surse 

regenerabile în temeiul articolului 3 alineatul (1) primul paragraf litera (b) punctele (i) și (ii); 

(c) atunci când sunt făcute în întreprinderile mici cu capitalizare medie și în întreprinderile 

cu capitalizare medie, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctele 6 și 7 din Regulamentul (UE) 

2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului (21), prin intermediul instrumentelor 

financiare; sau 

(d) atunci când sunt făcute în întreprinderile mici cu capitalizare medie în contextul 

activităților de cercetare și inovare care beneficiază de sprijin în conformitate cu articolul 3 alineatul 

(1) primul paragraf litera (a) punctul (i). 
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(3) Pentru a contribui la obiectivul specific din cadrul OP 1 prevăzut la articolul 3 alineatul (1) primul 

paragraf litera (a) punctul (iv), FEDR sprijină, de asemenea, activitățile de formare profesională, de 

învățare pe tot parcursul vieții și de recalificare, precum și activitățile educaționale. 

 

(4) Pentru a contribui la obiectivul specific din cadrul OP 2 prevăzut la articolul 3 alineatul (1) primul 

paragraf litera (b) punctul (iv) și la obiectivul specific din cadrul OP 4 prevăzut la litera (d) punctul 

(v) de la paragraful respectiv, FEDR sprijină, de asemenea, achiziția de materiale necesare pentru 

consolidarea rezilienței sistemelor de sănătate și a rezilienței la dezastre. 

 

(5) În cadrul Interreg, FEDR poate sprijini, de asemenea: 

(a) punerea în comun a structurilor și a resurselor umane; și 

(b) investițiile de tip soft complementare și alte activități legate de OP 4 în cadrul Fondului 

Social European Plus, conform Regulamentului (UE) 2021/1057. 

 

(6) FEDR poate sprijini finanțarea capitalului circulant în cadrul IMM-urilor sub formă de granturi, 

atunci când acest lucru este strict necesar, ca măsură temporară pentru a răspunde unor circumstanțe 

excepționale sau neobișnuite, astfel cum se menționează la articolul 20 din Regulamentul (UE) 

2021/1060. 

(7) În cazul în care constată, la cererea statelor membre în cauză, că sunt îndeplinite cerințele 

prevăzute la alineatul (6), Comisia adoptă o decizie de punere în aplicare în care precizează perioada 

în care este autorizat sprijinul suplimentar temporar din partea FEDR. 

 

(8) Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la punerea în aplicare a 

alineatului (6) și evaluează dacă sprijinul suplimentar temporar din partea FEDR este suficient pentru 

a facilita utilizarea fondului ca răspuns la circumstanțele excepționale sau neobișnuite. Pe baza 

evaluării sale, Comisia prezintă, acolo unde acest lucru este considerat oportun, propuneri de 

modificare a prezentului regulament, vizând inclusiv cerințele privind concentrarea tematică 

prevăzute la articolul 4. 

 

(9) Parlamentul European sau Consiliul pot invita Comisia la un dialog structurat privind aplicarea 

alineatelor (6), (7) și (8) de la prezentul articol, în conformitate cu articolul 20 alineatul (3) din 

Regulamentul (UE) 2021/1060. 
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(1) Fondul de coeziune oferă sprijin pentru: 

(a) investiții în domeniul mediului, inclusiv investiții legate de dezvoltarea durabilă și de 

energie, care prezintă beneficii de mediu, cu un accent deosebit pe energia din surse regenerabile; 

(b) investiții în TEN-T; 

(c) asistență tehnică; 

(d) informare, comunicare și studii. 

Statele membre asigură un echilibru adecvat între investițiile prevăzute la literele (a) și (b) pe 

baza necesităților specifice în materie de investiții și infrastructură ale fiecărui stat membru. 

 

(2) Cuantumul transferat din Fondul de coeziune către Mecanismul pentru interconectarea Europei 

este utilizat pentru proiecte TEN-T. 
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În baza Regulamentului (UE) 2021/1059 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI DIN 24 IUNIE 2021 privind dispoziții specifice pentru obiectivul Cooperare 

teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de 

instrumentele de finanțare externă sunt fixate normele pentru obiectivul Cooperare teritorială 

europeană (Interreg) urmărind să faciliteze cooperarea între statele membre și regiunile lor în 

interiorul Uniunii, precum și între statele membre, regiunile lor și țările terțe, țările partenere, alte 

teritorii sau țări și teritorii de peste mări sau organizațiile de integrare și cooperare regională.   

 

Obiectivele specifice Interreg 

(1) FEDR, în domeniul său de aplicare stabilit la articolul 5 din Regulamentul (UE) 

2021/1058, și, după caz, instrumentele de finanțare externă ale Uniunii contribuie la obiectivele 

de politică stabilite la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/1060 prin intermediul 

unor acțiuni comune în cadrul programelor Interreg. 

(2) În cazul programului transfrontalier PEACE PLUS, atunci când acționează în 

sprijinul păcii și reconcilierii, FEDR contribuie, de asemenea, în cadrul unui obiectiv specific ce 

ține de obiectivul de politică numărul 4, la promovarea stabilității sociale, economice și regionale 

în regiunile în cauză, în special prin acțiuni menite să promoveze coeziunea între comunități. O 

prioritate separată sprijină obiectivul specific respectiv. 

(3) Pe lângă obiectivele specifice pentru FEDR stabilite la articolul 3 din Regulamentul 

(UE) 2021/1058, FEDR și, după caz, instrumentele de finanțare externă ale Uniunii contribuie, de 

asemenea, la obiectivele specifice de la articolul 4 alineatul (1) literele (a)-(l) din Regulamentul 

(UE) 2021/1057 prin acțiuni comune în cadrul programelor Interreg. 

(4) În cadrul programelor Interreg, FEDR și, după caz, instrumentele de finanțare 

externă ale Uniunii pot, de asemenea, să sprijine obiectivul specific Interreg - O mai bună 

guvernanță în materie de cooperare, printr-una sau mai multe dintre următoarele acțiuni: 

(a) consolidarea capacității instituționale a autorităților publice, în special a celor 

mandatate să gestioneze un anumit teritoriu, și a părților interesate (toate componentele); 

(b) consolidarea eficacității administrației publice prin promovarea cooperării 

juridice și administrative și a cooperării între cetățeni, actorii societății civile și instituții, în 
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special în vederea soluționării obstacolelor juridice și de altă natură din regiunile de frontieră 

(componentele A, C, D și, după caz, componenta B); 

(c) consolidarea încrederii reciproce, în special prin încurajarea acțiunilor 

interpersonale (componentele A, D și, după caz, componenta B); 

(d) consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților 

interesate, în vederea punerii în aplicare a strategiilor macroregionale și a strategiilor pentru 

bazinele maritime, precum și a altor strategii teritoriale (toate componentele); 

(e) dezvoltarea democrației durabile și sprijinirea actorilor societății civile și a rolului 

acestora în procesele de reformă și în tranzițiile democratice (toate componentele cu implicarea 

țărilor terțe, a țărilor partenere sau a TTPM); și 

(f) alte acțiuni de sprijinire a îmbunătățirii guvernanței în materie de cooperare (toate 

componentele). 

Norme privind eligibilitatea cheltuielilor 

(1) O operațiune Interreg poate fi implementată integral sau parțial în afara unui stat membru, 

inclusiv în afara Uniunii, cu condiția ca operațiunea Interreg să contribuie la obiectivele 

respectivului program Interreg. 

(2) Fără a aduce atingere normelor privind eligibilitatea stabilite la articolele 63-68 din 

Regulamentul (UE) 2021/1060, la articolele 5 și 7 din Regulamentul (UE) 2021/1058 sau în 

prezentul capitol, inclusiv în actele adoptate în temeiul acestor regulamente, statele membre și, 

după caz, țările terțe, țările partenere și TTPM participante stabilesc, printr-o decizie comună în 

cadrul comitetului de monitorizare, norme suplimentare privind eligibilitatea cheltuielilor pentru 

programul Interreg doar cu privire la categoriile de cheltuieli care nu sunt reglementate de 

dispozițiile respective. Aceste norme suplimentare vizează programul Interreg în ansamblu. 

Buget  

(1) Resursele FEDR pentru programele Interreg se ridică la 8 050 000 000EUR la prețurile din 

2018 din resursele totale disponibile pentru angajamentul bugetar din FEDR, FSE+ și Fondul de 

coeziune pentru perioada de programare 2021-2027, stabilite la articolul 109 alineatul (1) din 

Regulamentul (UE) 2021/1060. 

(2) Resursele menționate la alineatul (1) se alocă după cum urmează: 
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(a) 72,2 % (respectiv, un total de 5 812 790 000EUR) pentru cooperarea transfrontalieră terestră 

și maritimă (componenta A); 

(b) 18,2 % (respectiv, un total de 1 466 000 000EUR) pentru cooperarea transnațională 

(componenta B);  

(c) 6,1 % (respectiv, un total de 490 000 000EUR) pentru cooperarea interregională (componenta 

C); 

(d) 3,5 % (respectiv, un total de 281 210 000EUR) pentru cooperarea regiunilor ultraperiferice 

(componenta D). 

(3) Comisia comunică fiecărui stat membru cota care îi revine din cuantumurile globale aferente 

componentelor A, B și D, în temeiul metodologiei prevăzute la punctul 8 din anexa XXVI la 

Regulamentul (UE) 2021/1060, defalcată pe ani. 

(4) Fiecare stat membru poate transfera până la 15 % din alocarea sa financiară pentru fiecare 

dintre componentele A, B și D, de la una dintre aceste componente către una sau mai multe dintre 

celelalte componente. 

(5) Pe baza cuantumurilor comunicate în temeiul alineatului (3), fiecare stat membru informează 

Comisia dacă și în ce mod a utilizat opțiunea de transfer prevăzută la alineatul  

(4) și cum și-a repartizat cota între programele Interreg la care participă. 

Resursele FEDR 

(1) Resursele FEDR pentru programele Interreg se ridică la 8 050 000 000EUR la prețurile din 

2018 din resursele totale disponibile pentru angajamentul bugetar din FEDR, FSE+ și Fondul de 

coeziune pentru perioada de programare 2021-2027, stabilite la articolul 109 alineatul (1) din 

Regulamentul (UE) 2021/1060. 

(2) Resursele menționate la alineatul (1) se alocă după cum urmează: 

(a) 72,2 % (respectiv, un total de 5 812 790 000EUR) pentru cooperarea transfrontalieră terestră 

și maritimă (componenta A); 

(b) 18,2 % (respectiv, un total de 1 466 000 000EUR) pentru cooperarea transnațională 

(componenta B);  

(c) 6,1 % (respectiv, un total de 490 000 000EUR) pentru cooperarea interregională (componenta 

C); 
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(d) 3,5 % (respectiv, un total de 281 210 000EUR) pentru cooperarea regiunilor ultraperiferice 

(componenta D). 

(3) Comisia comunică fiecărui stat membru cota care îi revine din cuantumurile globale aferente 

componentelor A, B și D, în temeiul metodologiei prevăzute la punctul 8 din anexa XXVI la 

Regulamentul (UE) 2021/1060, defalcată pe ani. 

(4) Fiecare stat membru poate transfera până la 15 % din alocarea sa financiară pentru fiecare 

dintre componentele A, B și D, de la una dintre aceste componente către una sau mai multe dintre 

celelalte componente. 

(5) Pe baza cuantumurilor comunicate în temeiul alineatului (3), fiecare stat membru informează 

Comisia dacă și în ce mod a utilizat opțiunea de transfer prevăzută la alineatul (4) și cum și-a 

repartizat cota între programele Interreg la care participă. 

Rata de cofinanțare 

(1) Rata de cofinanțare la nivelul fiecărui program Interreg nu depășește 80%. 

(2) În pofida alineatului (1) din prezentul articol, rata de cofinanțare pentru programele Interreg D 

nu depășește 85%, cu excepția cazului în care se stabilește un procent mai mare în Decizia 

2013/755/UE a sau în orice act adoptat în temeiul deciziei respective sau, după caz, adoptat în 

temeiul Regulamentului (UE) 2021/947 sau al oricărui act adoptat în temeiul regulamentului 

respectiv. 

(3) În cazul în care programele Interreg sunt sprijinite de FEDR și de CTF-IPA III și în cazul în 

care alocarea din FEDR reprezintă 50% sau mai puțin din alocarea totală a Uniunii, se poate stabili 

un procent mai mare în Regulamentul IPA III sau în orice act adoptat în temeiul respectivului 

regulament. 

(4) În cazul în care programele Interreg sunt sprijinite de FEDR și fie de IVCDCI singur, fie atât 

de IVCDCI, cât și de IPA III și în cazul în care alocarea din FEDR reprezintă 50% sau mai puțin 

din alocarea totală a Uniunii, se poate stabili un procent mai mare în Regulamentul (UE) 2021/947 

sau în orice act adoptat în temeiul respectivului regulament. 
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Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentuli European și al Consiliului din 24 iunie 2021 

de stabilire a dispozițiilor comune privind FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE 

REGIONALĂ, FONDUL SOCIAL EUROPEAN PLUS, FONDUL DE COEZIUNE, FONDUL 

PENTRU O TRANZIȚIE JUSTĂ ȘI FONDUL EUROPEAN PENTRU AFACERI MARITIME, 

PESCUIT ȘI ACVACULTURĂ și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, 

precum și FONDULUI PENTRU AZIL MIGRAȚIE ȘI INTEROGRARE, FONDULUI PENTRU 

SECURITATE INTERNĂ și INSTRUMENTULUI DE SPRIJIN FINANCIAR PENTRU 

MANAGEMENTUL FRONTIERELOR ȘI POLITICA DE VIZE.  

Obiective generale 

Prezentul regulament nu se aplică liniei de acțiune „Ocuparea forței de muncă și inovare 

socială” a FSE+, nici componentelor de gestiune directă sau indirectă ale FEAMPA, FAMI, FSI 

și IMFV, cu excepția asistenței tehnice acordate la inițiativa Comisiei. 

Fiecare stat membru pregătește un acord de parteneriat care stabilește orientarea strategică 

pentru programare și modalitățile de utilizare efectivă și eficace a FEDR, a FSE+, a Fondului de 

coeziune, a FTJ și a FEAMPA pentru perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2027. 

Obiective de politică 

(1) FEDR, FSE+, Fondul de coeziune și FEAMPA sprijină următoarele obiective de politică: 

(a) o Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări 

economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale; 

(b) o Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon, care se îndreaptă 

către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranziției către o energie 

curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor 

climatice și a adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor, precum și a unei mobilități 

urbane durabile; 

(c) o Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității; 

(d) o Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului 

european al drepturilor sociale; 

(e) o Europă mai aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a 

tuturor tipurilor de teritorii și de inițiative locale. 
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FTJ sprijină obiectivul specific de a permite regiunilor și cetățenilor să facă față efectelor sociale, 

asupra ocupării forței de muncă, economice și de mediu ale tranziției către țintele energetice și 

climatice ale Uniunii pentru 2030 și o economie neutră din punct de vedere climatic a Uniunii până 

în 2050, în temeiul Acordului de la Paris. 

Alineatul (1) primul paragraf de la prezentul articol nu se aplică resurselor FEDR și FSE+ 

care sunt transferate către FTJ în conformitate cu articolul 27. 

(2) FEDR, FSE+, Fondul de coeziune și FTJ contribuie la acțiunile Uniunii care conduc la 

consolidarea coeziunii sale economice, sociale și teritoriale în conformitate cu articolul 174 din 

TFUE, prin urmărirea următoarelor obiective: 

(a)obiectivul Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică în statele 

membre și în regiuni, sprijinit de FEDR, FSE+, Fondul de coeziune și FTJ; și 

(b) obiectivul Cooperare teritorială europeană (Interreg), sprijinit de FEDR. 

(3) Statele membre și Comisia promovează coordonarea, complementaritatea și coerența dintre 

fonduri și alte instrumente și fonduri ale Uniunii. Ele optimizează mecanismele de coordonare 

între entitățile competente, pentru a se evita duplicarea pe parcursul planificării și al implementării. 

În consecință, în programarea și execuția fondurilor, statele membre și Comisia iau, de asemenea, 

în considerare recomandările relevante specifice fiecărei țări. 

Buget  

(1) Bugetul Uniunii alocat fondurilor este executat de statele membre și de Comisie prin gestiune 

partajată în conformitate cu articolul 63 din Regulamentul financiar. Statele membre pregătesc și 

implementează programe la nivelul teritorial corespunzător, în conformitate cu cadrul lor 

instituțional, juridic și financiar. 

(2) În conformitate cu articolul 62 alineatul (1) primul paragraf literele (a) și (c) din Regulamentul 

financiar, Comisia execută prin gestiune directă sau indirectă cuantumul sprijinului din Fondul de 

coeziune transferat Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), Inițiativei europene 

privind dezvoltarea urbană și investițiilor interregionale pentru inovare, cuantumul sprijinului din 

FSE+ transferat cooperării transnaționale, precum și cuantumurile contribuției la Programul 

InvestEU și asistența tehnică acordată la inițiativa Comisiei. 
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(3) Comisia, cu acordul statului membru și al regiunilor vizate, poate implementa cooperarea 

regiunilor ultraperiferice în cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană (Interreg), prin 

gestiune indirectă. 

Sprijin comun din FEDR, din FSE+, din Fondul de coeziune și din FTJ 

(1) FEDR, FSE+, Fondul de coeziune și FTJ pot oferi sprijin comun programelor din cadrul 

obiectivului Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică. 

(2) FEDR și FSE+ pot finanța, în mod complementar și sub rezerva unei limite de 15 % din 

finanțarea provenită de la fondurile respective pentru fiecare prioritate a unui program, o parte sau 

totalitatea unei operațiuni în cazul căreia cheltuielile sunt eligibile pentru sprijin din celălalt fond 

pe baza normelor de eligibilitate aplicate fondului respectiv, cu condiția ca acele costuri să fie 

necesare pentru implementare. Această opțiune nu se aplică resurselor FEDR și FSE+ care sunt 

transferate către FTJ în conformitate cu articolul 27.  

Fiecare stat membru pregătește un acord de parteneriat care stabilește orientarea strategică 

pentru programare și modalitățile de utilizare efectivă și eficace a FEDR, a FSE+, a Fondului 

de coeziune, a FTJ și a FEAMPA pentru perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2027.  
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Anexa 2 
 

În cadrul ultimului Draft din data de 16.04.2021, este fixat pentru Programul Operațional 

Regional Nord-Est următorul cadru strategic pentru anul 2030.  

 

Regiunea NE isi propune pentru anul 2030 urmatoarele elemente de ordin strategic: 

− viziunea: regiunea NE va fi un spatiu competitiv, durabil, rezilient si incluziv, unde 

iti vei dori sa locuiesti, sa lucrezi si sa investesti! 

− obiectivul general: derularea in regiune a unei dezvoltari echilibrate bazate pe un 

proces de crestere economica inteligent, durabil si incluziv, care sa conduca la 

cresterea calitatii vietii si reducerea decalalajelor de dezvoltare intra si inter 

regionale. 

Pentru atingerea obiectivului general sunt avute în vedere sase obiective strategice și opt 

priorități, după cum urmează:  

• obiectivul strategic nr.1 - Imbunatatirea competitivitatii regionale prin cresterea 

productivitatii in domenii cu potential de crestere si specializare inteligenta, prin stimularea 

capacitatilor de inovare si cercetare si promovarea utilizarii tehnologiilor avansate si a 

serviciilor tehnologiei informatiei si comunicatiilor, adresat prin prioritatile nr 1: NE - o 

regiune mai competitiva, mai inovativa si nr. 2: NE - o regiune mai digitalizata;  

• obiectivul strategic nr.2 - Protejarea mediului si optimizarea utilizarii resurselor prin 

promovarea eficientei energetice, infrastructurii verzi si reducerea emisiilor de carbon in 

mediul urban, adresat prin prioritatile nr.3: NE - o regiune durabila, mai prietenoasa cu 

mediul si nr. 4: NE - o regiune cu o mobilitate urbana mai durabila;  

• obiectivul strategic nr. 3 - Cresterea accesibilitatii, conectivitatii si sigurantei prin 

dezvoltarea unei infrastructuri de transport rutier moderne si durabile, adresat prin 

prioritatea nr. 5: NE - o regiune mai accesibila;  

• obiectivul strategic nr. 4 – Cresterea accesului si participarii la un invatamant de calitate, 

corelat cu cerintele pietii muncii prin dezvoltarea unei infrastructuri educationale moderne, 

adresat prin prioritatea nr. 6: NE - o regiune educata;  
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• obiectivul strategic nr. 5 – Sprijinirea dezvoltarii locale integrate prin valorificarea si 

promovarea potentialului local existent, adresat prin prioritatea nr.7: NE – o regiune mai 

atractiva;  

• obiectivul strategic nr. 6 – Dezvoltarea capacitatii administrative pentru managementul si 

controlul POR la nivel regional, adresat prin prioritatea nr. 8 – asistenta tehnica. 

 

Toate municipiile, altele decat resedinta de judet, precum si toate orasele vor putea realiza în 

functie de nevoile si oportunitatile locale, investitii punctuale, pe oricare din prioritatile 

programului P2-P6, cu exceptia P7, cu conditia ca proiectul vizat sa faca parte dintr-o strategie de 

dezvoltare locala, fara a fi necesara aplicarea prevederile instrumentului DUI NE. In situatia in 

care, doresc sa abordeze intr-o maniera integrata provocari locale multiple, de ordin economic, 

social, demografic, climatic, prin proiecte care prin specificul lor se incadreaza in P7, o vor putea 

face numai prin utilizarea obligatorie a instrumentului DUI NE.    

 

Obiectiv Obiectiv specific Justificare 

OP 1: O Europă 

mai inteligentă 

a (i) Dezvoltarea 

capacitatilor de cercetare si 

inovare si adoptarea 

tehnologiilor avansate 

Regiunea are o pondere ridicata a 

numarului de intreprinderi inovatoare in 

total intreprinderi (14%), locul 2 pe tara, 

cu 4 p.p. mai mult fata de media nationala 

si cu 10 p.p. mai mic fata de media 

comunitara(24%). Practic, din numarul 

total de intreprinderi inovatoare insumand 

424 de unitati,  68% sunt intreprinderi 

mici. Activitatile economice cele mai 

inovatoare fiind cele de cercetare-

dezvoltare (100%), TIC (55%), fabricarea 

calculatoarelor si a produselor electronice 

si optice (43%) si fabricarea 

echipamentelor electrice (35%).   
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 a (ii) Fructificarea 

avantajelor digitalizării în 

beneficiul cetățenilor, al 

companiilor și al guvernelor  

Firmele și cetățenii își doresc o  

interactiune digitala crescuta cu 

autoritatile publice, insa adesea nu pot  

obtine in format digital datele si 

informatiile de care au nevoie, care le-ar 

permite o mai buna fundamentare a 

deciziilor investitionale caracteristici 

socio-demografice, economice locale, 

maparea investitiilor viitoare, etc. 

Raportul de evaluare56pentru realizarea 

Strategiei de transformare digitala a 

municipiului Iasi mentioneza printre 

nevoile ecosistemului digital: punerea la 

dispozitia firmelor si cetatenilor de date 

publice deschise, relevante, actualizate si 

disponibile in timp real in sectorul public 

(fiscal, administrativ, transport, calitatea 

vietii, demografie), servicii sociale, 

infrastructura, cultura, turism, rezultatele 

cercetarii, sectorul privat; dezvoltarea de 

platforme experimentale deschise, de CD 

de noi produse pentru aplicatii B2C 

(business to consumer), etc. 

In acest sens, o parte dintre investitii vor fi 

orientate catre transformarea digitala a 

administratiei publice si cresterea 

interoperabilitatii, prin dezvoltarea de 

masuri si solutii inovative care vin in 

sprijinul mediului de afaceri, 

antreprenoriatului, cetatenilor, etc. 
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 a (iii) Impulsionarea creșterii 

și competitivității IMM-

urilor  

Activitatea economica a companiilor din 

regiune, si in special a 

microintreprinderilor si intreprinderilor 

mici a fost puternic afectata de efectele 

crizei economice generata de pandemia 

COVID-19. In aceste conditii, sunt 

necesare investitii orientate spre repararea 

efectelor crizei si restartarea mediului de 

afaceri. Spiritul antreprenorial in regiune 

este moderat, plasand regiunea pe ultimele 

pozitii in clasamentul national din 

perspectiva numarului de firme si 

densitatii  acestora. In regiune activeaza 11 

structuri de sprijinire a afacerilor, din care 

8 incubatoare de afaceri. Cu toate acestea, 

exista nevoia investitiilor orientate catre 

dezvoltarea spiritului antreprenorial si 

cresterea start-upurilor bazate pe modele 

de afaceri cu crestere rapida si inovatie. 

a (iv) dezvoltarea 

competentelor pentru 

specializarea inteligenta, 

tranzitie industriala si 

antreprenoriat 

In regiune nu exista un observator 

economic care sa colecteze si prezinte 

informatii necesare intelegerii tendintelor 

economice actuale si identificarii niselor 

in care pot fi propuse si valorificate noi 

descoperiri antreprenoriale. De aceea prin 

program se propune crearea unei 

platforme regionale care sa mapeze 

competentele regionale si sa furnizeze 

informatii utile atat pentru actualizarea 

domeniilor cu potential de specializare 

inteligenta, cat si operationalizarii unor 
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proiecte inovative cu impact asupra 

economiei regiunii. 

OP 2: O Europă 

cu emisii scăzute 

de carbon și mai 

ecologică  

b (i) Promovarea eficientei 

energetice si reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de 

sera 

In regiune, numarul total de locuinte este 

de 1.468.801 unitati(16% din total 

national, 2019), insumand o suprafata 

totala de 66,93 milioane m². Suprafata  

medie a unei locuinte este de 45 m², iar 

numarul mediu de camere este de 2,7. In 

mediul urban sunt localizate 628.482 

locuinte, avand o suprafata totala de 28,58 

mil. m² (43% din total) – in concordanta cu 

populatia domiciliata -, rezultand o medie 

de 45 m²/locuinta si 2,5 camere/locuinta. 

La nivel judetean cele mai mari ponderi se 

inregistreaza in Bacau (26%), Iasi (29%) si 

Suceava (25%), in timp ce cele mai mici 

ponderi in Botosani, Neamt si Vaslui, cu 

cate 17%.   

b (vii) Imbunatatirea 

protectiei naturii si a 

biodiversitatii, a 

infrastructurii verzi in special 

in mediul urban si reducerea 

poluarii 

Din suprafata totala a spatiilor verzi 

amenajate in mediul urban, cate un sfert 

sunt amplasate in judetele Iasi (827 ha) si 

Bacau (806 ha), iar cele mai mici ponderi 

in Vaslui (369 ha) si Botosani (329 ha). 

Media pe locuitor in zona urbana este de 

18 m²/loc, cu 2,5 m² mai putin decat media 

nationala. Pentru a atinge nivelul de 26 

m²/loc, suprafata totala a spatiilor verzi ar 

trebui sa ajunga la  4.683 hectare62. Mai 

mult, in regiune sunt localitati pentru care 

nivelul inregistrat are o valoare critica, in 

intervalul 1-7 m²/loc: Murgeni, Flamanzi, 

Milisauti, Cajvana, Bicaz, Podu Iloaiei, 
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Liteni, Roznov, Salcea,  Radauti si 

Dolhasca. Totodata, in ultimii ani, doar in 

4 localitati din regiune s-a inregistrat o 

imbunatatire a situatiei: Vicovu de Sus, 

Frasin, Brosteni si Tg. Frumos. In total, 

doar patru localitati urbane indeplinesc 

normativul comunitar privind suprafata 

spatiilor verzi: Solca(68m²/loc), Targu 

Ocna (32m²/loc), Moinesti (29m²/loc) si 

Darmanesti (27m²/loc). 

b (viii) Promovarea 

mobilității urbane 

multimodale sustenabile 

In regiune, 14 localitati urbane 

(municipiile resedinta de judet, Gura 

Humorului, Husi, Flamanzi, Moinesti, 

Onesti, Siret, Vatra Dornei, Barlad) au 

elaborat planuri de mobilitate urbana 

durabila, ce prevad actiuni dedicate 

dezvoltarii infrastructurii de transport 

urban, cu orizont de realizare la nivelul 

2030, cuprinzand 182 de proiecte cu un 

total de investitii de aprox 712 mil. Euro, 

o parte dintre ele in finantare in prezent 

sub POR 2014-2020. In prezent, toate 

municipiile resedinta de judet isi 

actualizeaza planurile, iar alte 6 localitati, 

Campulung Moldovenesc, Dorohoi, 

Roman, Pascani, Comanesti si Liteni au in 

curs de elaborare acest document strategic. 

OP 3: O Europă 

mai conectată  

c (iii) Dezvoltarea unei 

mobilitati nationale, 

regionale si locale durabile, 

reziliente in fata schimbarilor 

climatice, inteligente si 

Numarul total de accidente inregistrate in 

regiune  reprezinta 17% din totalul la nivel 

national, in crestere cu 40% in ultimii 5 ani 

si cu 300% fata de 2007. Cele mai 

numeroase au fost in judetele Iasi si 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021-2027 
COMUNA BOROAIA 

 

 286 

intermodale, inclusiv 

imbunatatirea accesului la 

TEN-T si a mobilitatii 

transfrontaliere 

Suceava, iar cele mai putine in judetele 

Botosani si Vaslui. Pentru numarul total de 

raniti, cresterile sunt si mai substantiale, de 

6 ori mai multe in ultimii 10 ani. Mai mult, 

intensitatea accidentelor rutiere este dubla 

in regiune fata de nivelul mediu 

comunitar. Conform Studiului privind 

disparitatile de tip urban-rural din regiunea 

NE, o parte dintre accidentele grave se 

petrec in zonele aflate in vecinatatea 

municipiilor mari, respectiv pe teritoriul 

localitatilor rurale aflate pe traseul 

drumurilor judetene.   

OP 4: O Europă 

mai socială 

d (ii) imbunatatirea accesului 

la servicii de calitate si 

favorabile incluziunii in 

educatie, formare si invatarea 

pe tot parcursul vietii prin 

dezvoltarea infrastructurii; 

Rapoartele de monitorizare ale PDR NE 

2014-2020 mentioneaza o serie de 

nevoi/probleme care vizeaza 

lipsa/insuficienta creselor (Buhusi, 

Campulung Moldovenesc, Bucecea, 

Comanesti, Dolhasca, Falticeni, Gura 

Humorului, Hirlau, Liteni, Moinesti, 

Radauti, Tg. Frumos, Roman, Roznov, 

Slanic Moldova, Salcea, Tg. Ocna), 

capacitatea insuficienta a gradinitelor in 

raport cu cererea existenta (Comanesti, 

Dorohoi, Flamanzi, Frasin, Gura 

Humorului, Milisauti, Negresti, Pascani, 

Podu Iloaiei, Tg. Frumos, Vicovu de Sus, 

Bicaz), necesitatea lucrarilor de 

reabilitare, modernizare, dotare si 

constructii de noi sali de sport (toate 

localitatile urbane), lipsa/numarul 

insuficient de microbuze pentru 
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transportul elevilor (Dolhasca, Flamanzi, 

Hirlau, Liteni, Roznov, Tg. Ocna), 

abandonul scolar ridicat (Murgeni - in 

ciclul gimnazial in randul comunitatii 

rome, Podu Iloaiei, Tg. Ocna).  Mai mult, 

pandemia COVID-19 - prin masurile de 

raspuns ale autoritatilor - a condus la 

regandirea modului  in care se desfasoara 

procesul educational la nivel regional. Din 

experienta acumulata rezulta ca exista 

numeroase obstacole in desfasurarea in 

conditii de normalitate a procesului - 

absenta dispozitivelor digitale, in special 

pentru elevii din mediul rural si 

comunitatile marginalizate, a bibliotecilor 

digitale, a aplicatiilor digitale 

personalizate, eficiente si securizate, care 

sa fie accesate in procesul de invatare de 

elevi, profesori si parinti -, fapt care a 

condus la cresterea absenteismului in 

randul elevilor. 

OP5: O Europă 

mai aproape de 

cetateni  

e (i) favorizarea dezvoltarii 

integrate sociale, economice 

si de mediu la nivel local si a 

patrimoniului cultural, 

turismului si securitatii in 

zonele urbane.  

Orasele regiunii se confrunta cu probleme 

multiple, complexe, de ordin economic, 

social, demografic, mediu(climatic) care le 

reduc atractivitatea avand implicatii 

directe asupra calitatii vietii. Pentru a 

inversa acest proces, interventiile din acest 

obiectiv specific vizeaza o abordare 

multisectoriala, teritoriala si integrata care 

adreseaza regenerarea si revitalizarea 

urbana, fructificand potentialul existent la 

nvel local. 
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 e (ii) Asigurarea funcționării 

sistemului de management  

Sprijinul furnizat prin asistenta tehnica are 

in vedere, ca principiu, sustinerea unor 

“costuri ale calitatii”, plecand de la 

premisa, confirmata de experientele 

anterioare, ca lipsa calitatii in 

implementare are costuri mult mai mari. 

Astfel, se urmareste atingerea unui 

standard recunoscut de management al 

calitatii, in intregul sistem de 

implementare a programuilui. In acest 

sens, monitorizarea perfomantei in 

realizarea activitatilor specifice 

implementarii POR NE va adresa 

necesitatea de diminuare a erorilor in 

procesele specifice, in vederea cresterii 

eficientei si eficacitatii in implementare. 

Asa cum reiese atat din experienta 

acumulata, cat si din studiile si evaluarile 

realizate, disponibilitatea resurselor 

necesare sprijinirii functionarii sistemului 

de implementare POR in perioada de 

programare 2007-2013 si 2014-2020 s-a 

dovedit a fi de o deosebita importanta.  In 

acest sens, este necesara sprijinirea 

activitatilor specifice implementarii POR 

la nivel regional (pregatirea, selectia, 

evaluarea, verificarea cheltuielilor, auditul 

si monitorizarea proiectelor finantate, 

etc.). In ceea ce priveste acoperirea 

costurilor salariale, administrative si de 

functionare, finantarea AM POR NE se va 

realiza prin P8 si va fi rambursata pentru 

costuri directe, in conformitate cu Art.30 
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(4) al draftului de RDC. In cadrul 

asistentei tehnice vor fi organizate sesiuni 

de instruire specifica pentru beneficiari, va 

fi realizata diseminarea informatiilor si 

derularea activitatilor de informare si 

publicitate privind POR NE. Finantarea 

activitatilor aferente atributiilor AM POR 

se va realiza in cadrul unor decizii de 

finantare globale, multianuale.   
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Anexa 3 
 

 

 

POLITICA REGIONALĂ ȘI URBANĂ 

80 de măsuri de simplificare în politica de coeziune 2021 – 2027 
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