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LISTĂ ACRONIME 

ADR – Agenție pentru Dezvoltare Regională  
AF – Asociație Familială 
AFM – Administraţia Fondului de Mediu 
ANAF – Agenția Națională de Administrare Fiscală 
ANAR – Administrația Națională „Apele Române” 
APL - Administrație publică locală 
BS – Bugetul Statului  
CAP – Cooperativă Agricolă de Producție 
CDI – Cercetare,  Dezvoltare și Inovare 
CES - Cerințe educaționale speciale 
CLLD – Dezvoltarea  locală plasată sub responsabilitatea comunității 
CNAS – Casa Națională de Asigurări Sociale 
DC – Drum comunal  
DGASPC – Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului  
DJ – Drum județean 
DN-  Drum național 
ECTS – Sistemul european de credite transferabile 
ERASMUS+ – Programul UE pentru educație, formare, tineret și sport în Europa 
ERTMS – Sistemul European de management al traficului feroviar 
ESCO – Companie de servicii energetice (Energy Service Companies) 
ETCS – Sistemul European de control al trenurilor 
FAMI - Fondul azil, migrație și integrare 
FC – Fondul de coeziune 
FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
FEDR – Fondul European de Dezvoltare Regională 
FEGA – Fondul European pentru Garantare în Agricultură 
FEPAM – Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime 
FJT – Fondul pentru o tranziție justă 
FSI – Fondul Securitate internă 
II – Întreprindere individuală 
IMFV - Instrumentul pentru managementul frontierei și vize 
IMM – Întreprinderi  mici și mijlocii 
IoT – Internetul obiectelor 
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ISCED – Clasificarea  Internațională Standard a Educație 
IT – Tehnologia Informației 
ITI – Investiții teritoriale integrate 
LEADER - legăturile dintre acțiunile de dezvoltare a economiei rurale 
LED – Diodă emițătoare de lumină 
MADR – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
MAI - Ministerul Afacerilor Interne 
MDA – Mecanismul de Descoperire Antreprenorială 
MEC – Ministerul  Educației și Cercetării  
MFE – Ministerul Fondurilor Europene 
MLPDA – Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 
MRR – Mecanismul de Redresare și reziliență 
MS – Ministerul Sănătății 
NEET – Tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează un program de 
educație sau formare (“Not in Education, Employment or Training”) 
ONG – Organizație Non-guvernamentală 
OS – Obiectiv specific 
PAC - Politica Agricolă Comună 
PDR N-E – Planul de Dezvoltare Regionala Nord – Est 
PFA – Persoană Fizică Autorizată 
PIB – Produs intern brut 
PICE – Platforma Informatică Centralizată în Educație  
PNCIPS – Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social  
PNDL – Programul Național de Dezvoltare Locală 
PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală 
PNRR – Programul Național de Redresare și Reziliență 
PO – Program Operațional 
POAT – Programul Operațional Asistență Tehnică 
POCID – Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare 
POCS – Programul Operațional Combaterea Sărăciei 
POCU – Programul Operațional Capital Uman 
PODD – Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 
POIM – Programul Operațional Infrastructură Mare 
POR – Programul Operațional Regional 
POS – Programul Operațional Sănătate 
POT – Programul Operațional Transport 
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POTE – Programului Operațional Tranziție Echitabilă 
RED – Resurse educaționale deschise 
RIS – Servicii de informații fluviale 
RST – Recomandări specifice de țară 
SCADA – Sistem de control și monitorizarea datelor (Supervisory Control And Data 
Acquisition) 
SIDU – Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 
SIMS - Sistem Integrat de Management al Școlarității  
SMART – Tehnologia de analiză și raportare prin auto-monitorizare 
SRL – Societate cu Răspundere Limitată 
TEN-R – Rețele trans-europene de energie 
TEN-T – Rețeaua trans-europeană de transport 
TIC – Tehnologia Informației și Comunicării 
UAT - Unitate administrativ-teritorială 
UE – Uniunea Europeană 
UNESCO – Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură 
UVM – Unitate Vită Mare 
VMG – Venit Minim Garantat 
VTMIS - Sistem de management şi informare privind traficul de nave (navigație 
maritimă) 
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1.1. Obiectul Studiului 

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a 
Orașului Săveni reprezintă suportul de 
planificare în perspectivă a Unității 
Administrativ – Teritoriale și 
incluziunea acesteia în strategiile 
elaborate în cadrul Politicii de coeziune a 
Uniunii Europene 2021 – 2027, a Politicii 
Agricole Comune 2021-2027, și a 
Strategiei Naționale pentru Dezvoltare 
Durabilă a României 2030. 

Strategia de Dezvoltare a Localității se 
întocmește în scopul stabilirii direcțiilor 
și priorităților premergătoare unei 
dezvoltări durabile, conforme cu 
planificările administrației naționale în 
sinergie cu cele ale populației. 

Construcția prezentei strategii asigură 
cadrul operațional pentru materializarea 
proiectelor ce necesită implementare în 
funcție de fondurile prevăzute din 
bugetul propriu al Unității 
Administrativ – Teritoriale, în corelare 
cu fondurile alocate de la bugetul statului 
sau prin Programele de Finanțare 
Europeană.  

Constituie un instrument de politică 
publică cu caracter programatic care va 
permite focalizarea și ajustarea continuă 
a eforturilor administrației publice 
locale, orientate către satisfacerea 
nevoilor locuitorilor Orașului Săveni și 

către creșterea calității vieții acestora, 
bazată pe promovarea identității locale. 

1.2. Necesitatea lucrării 

Necesitatea lucrării decurge din 
identificarea și asigurarea unor condiții 
favorabile desfășurării funcțiilor 
Orașului Săveni.  

Lucrarea are ca scop evidențierea 
situației actuale, a problemelor și a 
propunerilor de dezvoltare spre un 
mediu economic  competitiv  și  cu  
resurse  umane  adaptate relațiilor socio-
economice interne. 

1.3. Domenii de utilizare 

În procesul de absorbție a fondurilor, 
strategia de dezvoltare locală integrată 
cu documentațiile de urbanism și cele de 
planificare ale bugetului local constituie 
baza justificării necesităților, elementul 
de fond de la care încep să se 
concretizeze proiectele. 

1.4. Efecte economice și sociale 

Utilizarea sprijinului structural pentru 
perioada 2021–2027 urmărește crearea 
condițiilor de îmbunătățire și dezvoltare 
constantă a mediului rural și urban. 

Sub acest aspect factorii pe care 
administrația Orașului Săveni se va 
focaliza sunt reprezentați de 
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valorificarea durabilă a poziției geo-
strategice și a resurselor naturale, 
creșterea adaptabilității locuitorilor la 
particularitățile socio-economice locale 
și promovarea incluziunii sociale, 
facilitarea accesului la utilități,  servicii 
de calitate în domeniile asistență socială, 
sănătate și educație, susținerea culturii 
antreprenoriale și a inovării, creșterea 
competitivității și atractivității 
economice la nivelul Orașului, 
implicarea transparentă și activă a 
instituțiilor pentru dezvoltarea 
economico-socială echilibrată a zonei. 

1.5. Surse de documentare  

 Informații și date puse la dispoziție 
de Primăria Orașului Săveni; 

 Baza de date statistice Tempo online; 
 Planul de Dezvoltare Regională 

Nord – Est 2021 – 2027; 
 Politica Agricolă Comună 2021-2027 
 Strategia Națională pentru 

Dezvoltare Durabilă a României 
2030 

 Politica de coeziune 2021 – 2027; 
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2.1. Politica de Coeziune a UE 
2021– 2027 

În cadrul următorului buget pe termen 
lung al UE pentru 2021-2027, Comisia 
propune modernizarea politicii de 
coeziune, principala politică de investiții 
a UE. 

Cinci priorități investiționale: 

Investițiile în dezvoltare regională se vor 
axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. Acestor 
priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din 
resursele FEDR și ale Fondului de 
Coeziune, în funcție de prosperitatea 
relativă a statelor membre. 

O Europă mai inteligentă, prin inovare, 
digitalizare, transformare economică și 
sprijinirea întreprinderilor mici și 
mijlocii 

O Europă mai verde, fără emisii de 
carbon, punerea în aplicare a Acordului 
de la Paris și investiții în tranziția 
energetică, energia din surse 
regenerabile și combaterea schimbărilor 
climatice 

O Europă conectată, cu rețele strategice 
de transport și digitale 

O Europă mai socială, pentru realizarea 
pilonului european al drepturilor sociale 
și sprijinirea calității locurilor de muncă, 
a învățământului, a competențelor, a 

incluziunii sociale și a accesului egal la 
sistemul de sănătate 

O Europă mai apropiată de cetățenii 
săi, prin sprijinirea strategiilor de 
dezvoltare conduse la nivel local și a 
dezvoltării urbane durabile în UE. 

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 
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 Inițiativă urbană europeană. 
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Simplificare: reguli mai scurte, mai 
puține și mai clare 

Conform Comisiei Europene pentru 
beneficiarii de sprijin UE, noul cadru 
oferă mai puțină birocrație și modalități 
mai simple de solicitare a plăților, prin 
utilizarea opțiunilor simplificate în 
materie de costuri. Pentru facilitarea 
sinergiilor, un cadru unic de 
reglementare acoperă în prezent 7 
fonduri UE implementate în parteneriat 
cu statele membre („gestionare 
partajată”). Comisia propune de 
asemenea, controale mai relaxate la 
programele cu istoric bun, o mai mare 
încredere în sistemele naționale și 
extinderea principiului „auditului unic”, 
pentru a evita suprapunerea 
verificărilor. 

Un cadru mai flexibil 

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. 

În anumite limite, se vor permite 
transferuri de resurse în cadrul 
programelor fără a fi necesară o aprobare 
oficială a Comisiei. O dispoziție specifică 
facilitează mobilizarea de fonduri UE 
începând din prima zi, în caz de dezastru 
natural. 

O legătură mai strânsă cu Semestrul 
European și cu guvernanța economică 
a Uniunii 

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. 

În perioada bugetară, recomandările 
specifice fiecărei țări (RST) formulate în 
contextul semestrului european vor fi 
luate în considerare de două ori: la 
început, pentru conceperea programelor 
din cadrul politicii de coeziune, și apoi în 
cadrul evaluării intermediare. Pentru a 
stabili condițiile propice creșterii 
economice și creării de locuri de muncă, 
noile condiții favorizante vor contribui la 
înlăturarea obstacolelor din calea 
investițiilor. Aplicarea lor va fi 
monitorizată pe întreaga perioadă 
financiară. 
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Mai multe oportunități pentru sinergii 
în setul UE de instrumente bugetare 

Cadrul de reglementare unic care 
acoperă fondurile politicii de coeziune și 
Fondul pentru azil și migrație vor facilita 
crearea de strategii de integrare a 
migranților la nivel local sprijinite prin 
resurse UE utilizate în sinergie. Fondul 
pentru azil și migrație se va concentra pe 
nevoile pe termen scurt ale migranților 
în momentul sosirii, în timp ce politica 
de coeziune va sprijini integrarea lor 
socială și profesională. În afara cadrului 
unic de reglementare, vor fi facilitate 
sinergii cu alte instrumente UE, cum ar 
fi politica agricolă comună, Orizont 
Europa, programul LIFE sau Erasmus +. 

Interreg: eliminarea obstacolelor 
transfrontaliere și sprijinirea 
proiectelor interregionale pentru 
inovare 

Cooperarea interregională și 
transfrontalieră va fi facilitată de noua 
posibilitate ca o regiune să utilizeze părți 
din propria alocare pentru a finanța  
proiecte în altă parte a Europei, 
împreună cu alte regiuni. 

Noua generație a programelor de 
cooperare interregională și 
transfrontalieră („Interreg”) va ajuta 
Statele membre să depășească 

obstacolele transfrontaliere și să dezvolte 
servicii comune. Comisia propune un 
nou instrument pentru regiunile de 
frontieră și pentru țările dornice să-și 
armonizeze cadrele juridice, denumit 
Mecanismul transfrontalier european. 

Pornind de la succesul acțiunii pilot din 
2014-2020, Comisia propune crearea 
Investițiilor interregionale pentru 
inovare. Regiunile cu active 
corespunzătoare de „specializare 
inteligentă” vor fi sprijinite mai mult 
pentru alcătuirea clusterelor 
paneuropene în sectoare prioritare 
precum datele masive (big data), 
economia circulară, sistemele avansate 
de fabricație sau securitatea cibernetică. 

Norme consolidate pentru investițiile 
UE cele mai performante 

Toate programele își vor menține cadrul 
de performanță cu obiective 
cuantificabile (numărul de locuri de 
muncă create sau accesul suplimentar la 
rețele în bandă largă). Noul cadru 
instituie un bilanț anual al performanței, 
sub forma unui dialog politic între 
autoritățile programului și Comisie. 
Performanța programelor va fi evaluată 
și cu ocazia evaluării intermediare. Din 
motive de transparență și pentru ca 
cetățenii să poată urmări progresele 
înregistrate, statele membre vor trebui să 
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raporteze toate datele de implementare o 
dată la două luni, iar platforma de date 
deschise privind coeziunea va fi 
actualizată automat. 

Utilizarea mai intensă a 
instrumentelor financiare 

Conform Comisiei Europene, granturile 
pot fi eficient completate de 
instrumentele financiare, care au efect 

potențator și sunt mai apropiate de piață. 
În mod voluntar, statele membre vor 
putea să transfere o parte din resursele 
politicii lor de coeziune către noul fond 
InvestEU gestionat la nivel central, ca să 
acceseze garanția furnizată de bugetul 
UE. Va fi mai ușor să se combine 
granturile și instrumentele financiare. 
Noul cadru include și dispoziții speciale 
pentru a atrage mai mult capital privat. 

 

 
Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027 

 

https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027
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Pentru perioada de programare 2021-
2027, în coordonarea Ministerului 
Fondurilor Europene, în cadrul politicii 
de coeziune se elaborează următoarele 
programe operaționale: 

1. Programele Operaționale Regionale, 
câte un program la nivelul fiecărei 
regiuni de dezvoltare a României; 

2. Programul Operațional Sănătate ; 
3. Programul Operațional Incluziune și 

Demnitate Socială ; 
4. Programul Operațional Educație și 

Ocupare; 
5. Programul Operațional Creștere 

Inteligentă, Digitalizare și 
Instrumente     Financiare; 

6. Programul Operațional Dezvoltare 
Durabilă; 

7. Programul Operațional Transport; 
8. Programul Operațional Tranziție 

Justă; 
9. Programul Operațional Asistență 

Tehnică. 
 
 
 
 

2.2. Politica Agricolă Comună 
2021-2027 
Pentru perioada 2021-2027, Comisia 
Europeană propune ca politica agricolă 
comună (PAC) să se axeze pe nouă 
obiective principale. Acestea se vor 
concentra pe aspecte sociale, economice 
și de protecție a mediului și vor servi 
drept bază pentru planurile strategice 
PAC ale țărilor UE. 

Ele urmăresc: 

 să le asigure agricultorilor un venit 
echitabil; 

 să stimuleze competitivitatea; 
 să conserve peisajele și 

biodiversitatea; 
 să sprijine reînnoirea generațională; 
 să ajute la dinamizarea zonelor 

rurale; 
 să protejeze calitatea alimentelor și 

sănătatea. 
 să protejeze mediul; 
 să combată schimbările climatice;  
 să restabilească echilibrul de putere 

în lanțul alimentar; 
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Sursa: https://ec.europa.eu/2021-2027 

 
Principalele obiective de politică: 
1. Asigurarea unor venituri 

agricole viabile  
Obiectiv-cheie: Sprijinirea unui venit 
fiabil și a rezilienței fermelor pe întregul 
teritoriu al Uniunii, în vederea 
îmbunătățirii securității alimentare. 

2. Stimularea 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 punctul de vedere al resurselor și al 
climei. 

3. Poziția fermierilor în lanțurile 
valorice 
Obiectiv-cheie: Ameliorarea poziției 
fermierilor în cadrul lanțului valoric 

4. Agricultura și atenuarea 
schimbărilor climatice 
Obiectiv-cheie: Contribuție la energia 
durabilă, precum și la atenuarea 
schimbărilor climatice și la adaptarea la 
acestea. 

5. Gestionarea eficientă a solurilor 
Obiectiv-cheie: Promovarea dezvoltării 
durabile și a gestionării eficiente a 
resurselor naturale precum apa, solul și 
aerul. 

https://ec.europa.eu/2021-2027
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6. Biodiversitatea și peisajele 
agricole 
Obiectiv-cheie: Contribuție la protejarea 
biodiversității, îmbunătățirea serviciilor 
ecosistemice și conservarea habitatelor și 
a peisajelor. 

7. Schimbările structurale și 
reînnoirea generațională 
Obiectiv-cheie: Modernizarea sectorului 
agricol prin atragerea tinerilor și 
accelerarea dezvoltării afacerilor 
acestora. 

8. Locurile de muncă și creșterea 
economică în zonele 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. 

9. Sănătatea, siguranța alimentară 
și rezistența la antimicrobiene 
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. 
 
Bugetul PAC 
Pentru România este propusă suma de 
20,5 miliarde EUR din care 13,3 miliarde 

este destinată plăților directe, 363 mil 
EUR alocate către măsurile de sprijinirea 
pieței (FEGA), iar 6,7 miliar de EUR 
alocate pentru dezvoltarea rurală 
(FEADR). 
Propunerea MADR este ca pentru 
Pilonul II să se mențină alocarea din 
FEADR cel puțin la nivelul actualei 
perioade. 
În ceea ce privește alocările minime și 
maxime prevăzute pentru FEADR se 
propun următoarele: 
Cel puțin 5% din total FEADR–LEADER; 
Cel puțin 30% intervenții adresate 
obiectivelor specifice de mediu și climă; 
Maximum 4% din total FEADR–
finanțarea acțiunilor de asistență tehnică 
necesare pentru managementul eficient 
și implementarea Planului Strategic 
PAC. 
Rezultate așteptate ale implementării 
PAC post  2020 

 Creșterea productivității și 
competitivității sectorului 
agroalimentar; 

 Creșterea gradului de rezistență a 
exploatațiilor agricole la factorii 
climatici și asigurarea securității 
alimentare; 

 Sporirea valorii adăugate a produselor 
agricole; 

 Diminuarea dependenței fermierilor de 
veniturile obținute din producția 
agricolă prin realizarea unor producții 
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integrate în fermele agricole în vederea 
reducerii variabilității veniturilor 
agricole; 

 Creșterea veniturilor agricultorilor și 
populației din mediul rural; 

 Atragerea tinerilor în agricultură; 
 Sporirea gradului de asociere; 
 Creșterea rolului cercetării în obținerea 

producției agricole în contextul 
schimbărilor climatice și utilizarea 
eficientă a resurselor din agricultură; 

 Creșterea calității vieții în mediul rural. 
 

2.3. Priorități naționale de 
investiții pentru finanțarea din 
Fondurile Europene 

O Europă mai inteligentă 

1. Cercetare și inovare 
Obiectivul specific: Dezvoltarea 
capacităților de cercetare și inovare și 
adoptarea tehnologiilor avansate 

1. Integrarea ecosistemului CDI 
național în Spațiu de Cercetare 
European (European Research Area) 

1.1 Integrarea organizațiilor CDI 
românești în programe de colaborare 
transfrontaliere și internaționale 
(Sinergii Horizon Europe, Piața 
Unică, Interreg etc.) – intervenții 
naționale/regionale 

1.2 Dezvoltarea şi utilizarea 
infrastructurii de CDI – intervenții 
naționale/regionale 

2.  Crearea unui sistem atractiv de 
inovare în industrie, pentru toate tipurile 
de inovare (de produs, de proces, 
organizațională și de marketing) 

2.1 Consolidarea capacității CDI a 
întreprinderilor și promovarea 
colaborării între organizațiile CDI și 
mediul de afaceri – intervenții 
naționale/regionale 

2.2 Susținerea proceselor de transfer 
tehnologic pentru creșterea gradului 
de inovare a întreprinderilor – 
intervenții naționale  

3. Sprijinirea creării de noi companii 
inovative și creșterea ratei de 
supraviețuire a acestora 

3.1 Dezvoltarea unui ecosistem 
antreprenorial care favorizează 
apariția și maturizarea start-up/spin-
off inovative – intervenții regionale 

3.2 Dezvoltarea serviciilor aferente 
infrastructurilor de sprijin a afacerilor 
(incubatoare, acceleratoare etc.) – 
intervenții regionale 

4. Consolidarea CDI în domeniul 
sănătății 
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4.1 Dezvoltarea capacității de 
cercetare/inovare și adoptarea 
sistemelor SMART în sănătate – 
intervenții naționale 

2. Digitalizare 
Obiectivul specific: Fructificarea 
avantajelor digitalizării, în beneficiul 
cetățenilor, al companiilor și al 
guvernelor 

5. Creșterea gradului de digitalizare a 
serviciilor publice pentru societatea 
românească 

5.1 Implementarea măsurilor pentru 
dezvoltarea serviciilor de e-guvernare 
(evenimente de viață) – intervenții 
naționale  

5.2 Digitalizare în administrația 
publică și competențe digitale 
avansate – intervenții naționale  

5.3 Digitalizarea serviciilor publice la 
nivel local – intervenții regionale 

6. Digitalizare pentru  creșterea 
siguranței și îmbunătățirii serviciilor de 
mobilitate și transport 

6.1 Dezvoltarea de instrumente de 
digitalizare pentru îmbunătățirea 
siguranței și securității pentru toate 
modurile de transport – intervenții 
naționale  

6.2 Finanțarea instrumentelor de 
digitalizare, inclusiv implementare 
sisteme ERTMS/ ETCS, RIS/VTMIS 
pentru toate modurile de transport – 
intervenții naționale  

7. Soluții IT și digitalizare în sănătate 

7.1 Refacere şi modernizare sistem 
informatic (CNAS) – intervenții 
naționale  

7.2 Observatorul național pentru date 
în sănătate – (Construcție, achiziție 
echipamente/ dezvoltarea de sisteme 
informatice) – intervenții naționale  

7.3 Soluții digitale în infrastructură 
din sănătate (digitalizare internă și 
externă a instituțiilor medicale) – 
intervenții naționale  

7.4 Uniformizarea fluxurilor 
informaționale (up-grade soft, 
dezvoltarea sistemelor 
informatice/achiziție echipamente – 
intervenții naționale)  

3. Competitivitate 
Obiectiv Specific: Impulsionarea creșterii 
și competitivității IMM-urilor 

8. Facilitarea accesului la finanțare 
pentru IMM-uri, inclusiv prin 
încurajarea finanțării inițiale și timpurii 
a start-up-urilor cu potențial inovativ 
ridicat 
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8.1 Instrumente financiare pentru 
IMM –intervenții naționale 

9. Consolidarea competitivității 
economiei românești 

9.1 Facilitarea investițiilor în noi 
tehnologii – intervenții regionale 

9.2 Sprijin pentru internaționalizare – 
intervenții regionale 

9.3 Susținerea adoptării tehnologiilor 
IT&C de către IMM – intervenții 
regionale 

9.4 Sprijinirea clusterelor  în vederea 
integrării acestora în lanțuri de 
valoare europene – intervenții 
regionale 

9.5 Susținerii implementării 
mecanismelor economiei circulare în 
cadrul întreprinderilor românești – 
intervenții regionale 

10. Sprijinirea creării de noi companii și 
creșterea ratei de supraviețuire a 
acestora 

10.1 Sprijin pentru crearea de noi 
întreprinderi (start-up, scale-up) – 
intervenții regionale 

4. Specializare inteligentă, 
tranziție industrială și antreprenoriat 
Obiectiv Specific: Dezvoltarea 
competențelor pentru specializare 

inteligentă, tranziție industrială și 
antreprenoriat 

11. Dezvoltarea unor competențe 
profesionale adecvate cerințelor 
mediului de afaceri în contextul unei 
economii bazate pe cunoaștere 

11.1 Dezvoltarea competentelor la 
nivelul întreprinderilor/ 
organizațiilor de CDI/ entităților – 
intervenții regionale 

11.2  Implicare în Mecanismul de 
descoperire antreprenorială pentru 
specializare inteligentă, tranziție 
industriala și antreprenoriat, inclusiv 
stagii de practică; 

11.3  Dotare licee pentru aplicare 
metode digitale de învățare  

11.4  Formare pentru implementarea 
standardului: sistem de Management 
a Inovării în companii 

12. Susținerea capacității administrative 
a structurilor din cadrul mecanismului 
integrat regional și național de 
descoperire antreprenorială 

12.1 Dezvoltarea capacității 
administrative a actorilor implicați în 
implementarea, monitorizarea, 
revizuirea strategiilor de specializare 
inteligentă și a Mecanismului de 
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Descoperire Antreprenorială (MDA) 
– intervenții naționale și regionale 

12.2 Capacitate administrativă a 
actorilor implicați în MDA (așa cum 
rezultă din Metodologia de 
desfășurare a procesului de 
descoperire antreprenorială la nivel 
regional) 

12.3 Capacitate administrativă ADR-
uri 

12.4 Capacitate ADR pentru sprijin 
beneficiari 

 

O Europă mai verde 

1. Energie 
Renovarea clădirilor publice și 
rezidențiale în vederea îmbunătățirii 
eficienței energetice 

Măsuri de sprijin pentru industriile 
energointensive pentru a-și îmbunătăți 
performanța energetică  

Îmbunătățirea performanței energetice 
în industriile energointensive 

Măsuri de sprijin pentru ESCO. 

Îmbunătățirea eficienței energetice în 
domeniul încălzirii centralizate, alături 
de promovarea energiei din surse 
regenerabile pentru încălzirea și răcirea 
centralizată 

Consolidarea capacității AM, a 
dezvoltatorilor de proiecte și a 
autorităților 

Obiectiv Specific: Promovarea energiei 
din surse regenerabile  

Creșterea ponderii de surse regenerabile 
în consumul de energie al clădirilor 

Măsuri de creștere a adecvanței rețelei 
naționale de energie electrică pentru a 
crește capacitatea de integrare a energiei 
provenite din surse regenerabile, de 
natură variabilă 

Obiectiv Specific: Dezvoltarea de sisteme 
inteligente de energie, rețele și stocare în 
afara TEN-E 

Echipamente şi sisteme inteligente 
pentru asigurarea calității energiei 
electrice 

Implementarea de soluții digitale pentru 
izolarea defectelor și realimentarea cu 
energie  

Digitalizarea stațiilor de transformare şi 
soluții privind controlul rețelei de la 
distanță - integrare stații în SCADA 
(Trebuie decisă mutarea în OP1) 

Creșterea capacității disponibile pentru 
comerțul transfrontalier 
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2. Schimbări climatice, riscuri, 
apă 
Obiectiv Specific: Promovarea adaptării 
la schimbările climatice, a prevenirii 
riscurilor și a rezilienței în urma 
dezastrelor 

Managementul inundațiilor. 

Reducerea impactului manifestării 
secetei și furtunilor asupra populației, 
proprietății și mediului. 

Măsuri pentru sistemul de gestionare a 
riscurilor, inclusiv creșterea rezilienței la 
nivel național și adaptarea continuă la 
realitatea operațională. 

Măsuri de limitare a efectelor negative 
ale eroziunii costiere. 

Obiectiv Specific: Promovarea gestionării 
sustenabile a apei 

Continuarea acțiunilor integrate de 
dezvoltare a sistemelor de apă şi apă 
uzată, inclusiv prin consolidarea 
suplimentară și extinderea a operatorilor 
regionali. 

Finanțarea acțiunilor de consolidare a 
capacității de reglementare economică a 
sectorului de apă și apă uzată, astfel încât 
să se eficientizeze procesul de realizare a 
planurilor de investiții pentru 
conformare. 

Continuarea investițiilor în 
managementul nămolului rezultat în 
cadrul procesului de epurare a apelor 
uzate/tratare a apei potabile. 

3. Economia circulară 
Obiectiv Specific: Promovarea tranziției 
către o economie circulară 

Extinderea schemelor de gestionare a 
deșeurilor la nivel de Județ, inclusiv 
îmbunătățirea sistemelor integrate 
existente de gestionare a deșeurilor, 
pentru a crește reutilizarea și reciclarea, 
pentru a preveni generarea deșeurilor și 
devierea de la depozitele de deșeuri, în 
conformitate cu nevoile identificate în 
PNGD și PJGD-uri. 

Investiții individuale suplimentare 
pentru închiderea depozitelor de 
deșeuri. 

Investiții în consolidarea capacității 
părților interesate fie publice sau private, 
pentru a susține tranziția la economia 
circulară și care să promoveze acțiuni/ 
măsuri privind economia circulară, 
inclusiv conștientizarea publicului, 
prevenirea deșeurilor, colectarea 
separată și reciclarea. 

4. Biodiversitate 
Obiectiv specific: Îmbunătățirea 
protecției naturii și a biodiversității, a 
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infrastructurii verzi în special în mediul 
urban și reducerea poluării 

Investiții în rețeaua Natura 2000 – 
Elaborarea, revizuirea și implementarea 
planurilor de management, măsuri de 
menținere și de refacere a siturilor 
Natura 2000 pentru specii și habitate, 
precum şi a ecosistemelor degradate şi a 
serviciilor furnizate situate în afara 
ariilor naturale protejate. Acțiuni de 
completare a nivelului de cunoaștere a 
biodiversității şi ecosistemelor şi 
realizarea de studii științifice. 

Masuri pentru implementarea 
infrastructurii verzi. 

Consolidarea capacității administrative a 
autorităților și entităților cu rol în 
managementul rețelei Natura 2000 și a 
altor arii naturale protejate. 

5. Aer 
Obiectiv specific: Îmbunătățirea 
protecției naturii și a biodiversității, a 
infrastructurii verzi în special în mediul 
urban și reducerea poluării 

Dotarea Rețelei Naționale de 
Monitorizare a Calității Aerului cu 
echipamente noi astfel încât să se 
continue conformarea cu cerințele de 
asigurare și controlul calității datelor și 
de raportare a RO la CE și achiziția de 
echipamente pentru măsurarea 

poluanților în aerul ambiental cu 
respectarea prevederilor Directivei 
2008/50/CE. 

Implementarea măsurilor care vizează 
creșterea calității aerului : 

• măsuri legate de îmbunătățirea sau 
înlocuirea instalațiilor individuale 
(casnice) de încălzire a locuințelor/ 
gospodăriilor din mediul urban cu 
instalații mai performante ; 

• finanțarea sistemelor de încălzire 
pentru scopuri de atenuare a 
schimbărilor climatice, atât la nivelul 
agenților economici cât și la nivelul 
sistemelor de alimentare centralizată cu 
energie termică la nivelul autorităților 
publice și/ sau altor entități publice 
(spitale, unități de învățământ etc.) sau a 
instalațiilor individuale de încălzire a 
locuințelor/ gospodăriilor, utilizând gaz 
natural. 

6. Situri contaminate 
Obiectiv specific: Îmbunătățirea 
protecției naturii și a biodiversității, a 
infrastructurii verzi în special în mediul 
urban și reducerea poluării 

Măsuri de remediere a siturilor 
contaminate, inclusiv refacerea 
ecosistemelor. 

Regenerarea spațiilor urbane degradate 
și abandonate, reconversia funcțională a 
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terenurilor virane degradate/ 
neutilizate/ abandonate şi reincluderea 
acestora în circuitul social/ economic sau 
ca rezervă de teren pentru viitoare 
investiții la nivelul orașelor, în vederea 
creării condițiilor necesare pentru o 
dezvoltare durabilă urbană. 

7. Mobilitate urbană 
Obiectiv specific: Mobilitate națională, 
regională și locală sustenabilă, rezilientă 
în fața schimbărilor climatice, inteligentă 
și intermodală, inclusiv îmbunătățirea 
accesului la TEN-T și a mobilității 
transfrontaliere  

Dezvoltarea rețelelor regionale și locale 
de transport pe cale ferată și cu metroul 
și de acces la TEN-T centrală și globală  
de transport, inclusiv soluții combinate. 

Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ și în 
municipii și zona lor funcțională prin 
investiții bazate pe planurile de 
mobilitate urbană durabilă.  

 

O Europă mai conectată 

1. Conectivitate 
Obiectiv specific: Dezvoltarea unei rețele 
TEN-T durabilă, rezistentă în fața 
schimbărilor climatice, inteligentă, sigură 
și intermodală 

Dezvoltarea rețelelor TEN-T centrală și 
globală de transport rutier. 

Dezvoltarea rețelelor TEN-T centrală și 
globală de transport pe calea ferată. 

Îmbunătățirea serviciilor de transport pe 
cale ferată pe scurt și lung parcurs, prin 
creșterea capacității de transport și 
măsuri de reformă. 

Îmbunătățirea siguranței și securității 
pentru toate modurile de transport și 
punerea în aplicare a strategiei adoptată 
privind siguranța traficului, pentru 
reducerea numărului de decese din 
accidente rutiere și diminuare. 

Investiții în infrastructură și 
suprastructură portuară situate pe 
rețeaua TEN-T central și globală, 
inclusiv acces în porturi, investiții 
multimodale în porturi și pentru 
îmbunătățirea conectivității 
transfrontaliere. 

Investiții în dezvoltarea de terminale 
intermodale inclusiv acces și 
echipamente. 

Investiții în modernizarea punctelor de 
trecere transfrontaliere pe rețeaua TEN-
T central și globală și crearea de noi 
conexiuni de transport suplimentare 
peste Dunăre, inclusiv măsuri de 
îmbunătățire a timpilor de trecere, 
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includerea de noi servicii și proceduri 
operaționale.  

Asistență tehnică acordată principalilor 
beneficiari din domeniul transportului, 
cu precădere Compania Națională de Căi 
Ferate și Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere, 
alte autorități de transport și Ministerul 
Transporturilor. 

Obiectiv specific: Dezvoltarea unei 
mobilități naționale, regionale și locale 
durabile, rezistente în fața schimbărilor 
climatice, inteligente și intermodale, 
inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-
T și a mobilității transfrontaliere 

Dezvoltarea rețelelor rutiere naționale de 
acces la TEN-T centrală și globală de 
transport. 

Dezvoltarea rețelelor feroviare  de acces 
la TEN-T centrală și globală  de 
transport. 

2. Broadband 
Obiectiv specific: Îmbunătățirea 
conectivității digitale 

Dezvoltarea infrastructurii de bandă 
largă Broadband - Investiții în 
infrastructură de bandă largă de foarte 
mare capacitate, conform rezultatelor 
“Planului național sau regional privind 
banda largă” (condiție favorizantă). 

O Europă mai socială 

1. Ocupare 
Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului 
pe piața muncii pentru toate persoanele 
aflate în căutarea unui loc de muncă, în 
special pentru tineri, șomeri de lungă 
durată și grupurile dezavantajate pe 
piața muncii, persoane inactive, prin 
promovarea angajării pe cont propriu și a 
economiei sociale 

Dezvoltarea mecanismului de integrare 
multidisciplinară a politicilor din 
ocupare, educație, asistență socială și 
sănătate prin armonizarea cadrului legal 
între serviciile oferite forței de muncă de 
cele patru sectoare. 

Noi abordări de furnizare de servicii 
integrate de ocupare, adaptate nevoilor 
grupurilor dezavantajate pe piața muncii 
(persoane inactive, cu dizabilități, 
șomeri de lungă durată, persoane 
reîntoarse în țară, migranți etc.), prin 
pachete de servicii personalizate și 
adaptate nevoilor. 

Valorificarea potențialului economic al 
tinerilor (inclusiv NEETs). 

Asigurarea forței de muncă necesare în 
zonele care înregistrează deficite. 
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Promovarea spiritului antreprenorial, 
sprijinirea inițiativelor antreprenoriale 
și a economiei sociale. 

Facilitarea accesului la ocupare a 
persoanelor dezavantajate. 

Obiectiv specific: Modernizarea 
instituțiilor și a serviciilor pieței muncii 
pentru a evalua și anticipa necesarul de 
competențe și a asigura asistența 
personalizată și în timp real urmărind 
asigurarea medierii/plasării (matching), 
tranziției și a mobilității forței de muncă 

Dezvoltarea unui mecanism coerent și 
sustenabil de agregare și integrare a 
informațiilor furnizate de diversele 
instrumente folosite în anticipare și de 
utilizare a rezultatelor pentru 
întâmpinarea nevoilor de competențe pe 
piața muncii. 

Obiectiv specific: Promovarea participării 
echilibrate după gen pe piața muncii și a 
asigurării echilibrului dintre viața 
profesională și cea privată 

Crearea de oportunități pentru 
integrarea femeilor pe piața muncii. 

Obiectiv specific: Promovarea adaptării 
la schimbare a lucrătorilor, 
întreprinderilor și antreprenorilor, a 
îmbătrânirii active și în condiții bune de 
sănătate, precum și a unui mediu de lucru 

sănătos și adaptat care să reducă riscurile 
la adresa sănătății 

Crearea unui mediu de muncă sănătos, 
sigur, accesibil și prietenos pentru 
angajați, în special pentru cei cu nevoi 
speciale (din grupul țintă). 

2. Educație 

Obiectiv specific: Îmbunătățirea calității, 
eficacității și a relevanței sistemului de 
educație și formare pentru piața muncii, 
pentru a sprijini dobândirea de 
competențe cheie, inclusiv a 
competențelor digitale 

Adaptarea programelor de pregătire din 
educație și formare la cerințele pieței,  în 
competențe cheie și digitale. 

Creșterea calității, eficacității și 
relevanței ofertei și serviciilor de 
educație (la toate  nivelurile). 

Corelarea dintre nevoile elevilor și 
studenților, serviciile de consiliere, 
sprijin, acompaniere. 

Îmbunătățirea formării cadrelor 
didactice pentru creșterea calității și 
eficacității procesului educativ. 

Obiectiv specific: Promovarea accesului 
egal la educație și formare de calitate și 
favorabile incluziunii, completarea 
studiilor și a absolvirii acestora, în special 
pentru grupurile defavorizate, începând 



Pagina 28 din 340 
 

de la educația și îngrijirea copiilor 
preșcolari, continuând cu educația și 
formarea generală și profesională și până 
la învățământul terțiar 

Creșterea accesului la educație și 
formare de calitate și favorabile 
incluziunii. 

Formarea (inițială și continuă) cadrelor 
didactice pentru o educație incluzivă. 

Proiectarea și furnizarea unor servicii 
suport pentru prevenirea și combaterea 
abandonului școlar și a părăsirii 
timpurie a școlii. 

Creșterea accesului la educație (la toate 
nivelurile) și formare de calitate pentru 
persoanele cu dizabilități 

Obiectiv specific: Promovarea învățării pe 
tot parcursul vieții, în special a unor 
oportunități flexibile de perfecționare și 
reconversie profesională pentru toți 
luând în considerare competențele 
digitale 

Creșterea participării la formare 
profesională continuă (sistem de 
educație). 

Sprijinirea tranzițiilor în educație și pe 
piața muncii, în contextul participării la 
formare pe tot parcursul vieții.  

Consolidarea participării populației în 
procesul de învățare pe tot parcursul 

vieții și de reconversie profesională 
pentru facilitarea  tranzițiilor și a 
mobilității de  pe piața muncii. 

3. Incluziune socială 
Obiectiv specific: Promovarea integrării 
socio-economice a resortisanților țărilor 
terțe și a comunităților marginalizate, 
cum ar fi romii 

Promovarea integrării socio-economice 
a  comunităților marginalizate, inclusiv 
Romii, prin implementarea unor măsuri 
integrate. 

Îmbunătățirea condițiilor de locuit, 
inclusiv prin acordarea de locuințe 
sociale, înființarea de adăposturi de 
noapte și centre de urgență pentru 
categorii de persoane marginalizate: 
romi, persoane fără adăpost, familii 
monoparentale sărace, victime ale 
traficului de persoane sau ale violenței 
domestice. 

Integrarea socio-economică a 
migranților. 

Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului 
egal și în timp util la servicii de calitate, 
durabile și accesibile; modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecția 
socială; îmbunătățirea accesibilității, a 
eficacității și a rezilienței sistemelor de 
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asistență medicală și a serviciilor de 
îngrijire de lungă durată 

Măsuri pentru asigurarea asistenței 
juridice pentru persoanele bolnave 
mintal cu sau fără tutore legal. 

Creșterea intervențiilor integrate pentru 
incluziunea socială a persoanelor fără 
adăpost. 

Pregătirea specialiștilor din domeniul 
asistenței sociale. 

Dezvoltarea serviciilor integrate 
destinate copiilor și adolescenților cu  
tulburări din spectrul autist. 

4. Sănătate 
Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului 
egal și în timp util la servicii de calitate, 
durabile și accesibile; modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecția 
socială; îmbunătățirea accesibilității, a 
eficacității și a rezilienței sistemelor de 
asistență medicală și a serviciilor de 
îngrijire de lungă durată 

Continuarea investițiilor în spitalele 
regionale/ județene și spitale prioritare 
naționale (lista scurtă MS) în baza unor 
criterii de prioritizare– Reabilitarea/ 
Construcția spitalelor județene și spitale 
prioritare naționale și dotarea cu 
echipamente de specialitate,  pregătire și 
perfecționare a resursei umane. 

Creșterea accesului la servicii medicale 
de calitate prin sprijinirea unor măsuri 
care vizează prevenirea și controlul 
bolilor netransmisibile. 

Sprijinirea programelor dedicate 
sănătății, de exemplu, programe pentru 
mamă și copil, programe în domeniul 
transplantului de organe, țesuturi și 
celule, sănătate mintală, boli rare, 
prevenirea problemelor dentare. 

Creșterea accesului la servicii medicale 
primare la nivelul comunității/ Asistență 
medicală de bază în comunitățile sărace/ 
marginalizate/ dezavantajate. 

Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului 
de pregătire pentru personalul cu 
atribuții în domeniul asistenței medicale 
de urgenta. Acordarea de prim ajutor 
calificat și asistență medicală de urgență. 

Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la 
domiciliu, îngrijire pe termen lung și 
servicii și infrastructuri comunitare, în 
special pentru persoanele în vârstă și 
pentru persoanele cu handicap; 
sprijinirea măsurilor naționale eficiente 
de îmbătrânire activă. 

Creșterea accesului la servicii medicale 
de calitate prin sprijinirea unor măsuri 
care vizează îmbunătățirea capacităților 
de diagnostic și supraveghere a bolilor 
transmisibile, raportarea acestora și 
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îmbunătățirea măsurilor de prevenire și 
control. 

5. Incluziune socială 
Obiectiv specific: Promovarea integrării 
sociale a persoanelor aflate în risc de 
sărăcie sau excluziune socială, inclusiv a 
persoanelor cele mai defavorizate și a 
copiilor 

Îmbunătățirea accesului tuturor copiilor 
la servicii de calitate. 

Integrarea socială a unor grupuri 
specifice aflate în risc de excluziune. 

Încurajarea incluziunii active a 
persoanelor în vârstă prin măsuri 
privind asigurarea îmbătrânirii active. 

Sprijinirea dezinstituționalizării. 

Obiectiv specific: Reducerea deprivării 
materiale prin furnizarea de alimente 
și/sau asistență materială de bază 
persoanelor cele mai defavorizate, 
inclusiv prin măsuri de acompaniere. 

Abordarea deprivării materiale. 

 

O Europă mai aproape de 
cetățenii săi 

1. Turism, patrimoniu, cultură, 
securitate urbană 
Obiectiv specific: Promovarea dezvoltării 
integrate în domeniul social, economic și 

al mediului, a patrimoniului cultural și a 
securității în zonele urbane 

Investiții în turism – stațiuni turistice 
urbane de interes național. 

Investiții în infrastructura din domeniul 
cultural. 

Investiții în patrimoniul cultural. 

Investiții pentru regenerarea urbană și 
securitatea spațiilor publice. 

2. Dezvoltare teritorială integrată 
Obiectiv specific: 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 

Sprijin pentru structurile de guvernanță 
ITI (Delta Dunării și Valea Jiului) – 
sprijin pentru pregătirea și conceperea 
strategiilor teritoriale. 

Sprijin pentru structurile de guvernanță 
CLLD (ZUM-uri) – pregătire, gestiune și 
animare. 

Sprijin pentru SIDU – pregătire, gestiune 
și animare. 
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Strategia Națională pentru 
Dezvoltare Durabilă a României 

2030 

În vederea dezvoltării durabile, Strategia 
Națională de Dezvoltare Durabilă 
vizează mai multe aspecte precum:  

 asigurarea condițiilor pentru o 
viață demnă a cetățenilor din 
comunitățile urbane și rurale prin 
accesul la locuințe și servicii de bază 
adecvate, sigure și la prețuri accesibile; 
accesul la transport public eficient, la 
prețuri echitabile și accesibile pentru 
toți; promovarea conceptului de smart-
city; consolidarea eforturilor de protecție 
și salvgardare a patrimoniului cultural; 
reducerea impactului negativ asupra 
mediului în orașe, inclusiv prin 
acordarea unei atenții deosebite calității 
aerului și mediului în general, 
 promovarea unui set de măsuri 
teritoriale pentru zonele urbane în 
vederea dezvoltării acelor funcții și 
echipamente care pot asigura creșterea 
competitivității orașelor la nivel 
european și internațional, 
 dezvoltarea unui sector 
agroalimentar durabil și competitiv 
pentru îmbunătățirea calității vieții și 
asigurării unor condiții de viață în 
mediul rural apropiate de cele din 
mediul urban, promovarea producției 

autohtone și ecologice și valorificarea 
produselor tradiționale și montane cu 
valoare adăugată. 
 modernizarea și reabilitarea 
infrastructurii sănătății publice la media 
standardelor UE, cu accent și pe zona 
rurală, inclusiv susținerea cercetării în 
medicină 
 reducerea numărului de persoane 
care trăiesc sub pragul de sărăcie, 
stimularea participării pe piața muncii 
a persoanelor apte de muncă, 
dezvoltarea sistemului de protecție și 
asistență socială. 
 realizarea unui turism competitiv 
pe termen lung, dezvoltarea 
agroturismului, ecoturismului, 
turismului rural, balnear și cultural și 
îmbunătățirea imaginii României ca 
destinație turistică 
 susținerea creșterii economice pe 
cap de locuitor și susținerea sectoarelor 
productive şi diversificarea produselor 
cu valoare adăugată, crearea locurilor de 
muncă decente, antreprenorialul, 
creșterea întreprinderilor micro, mici și 
mijlocii, modernizarea tehnologică și 
inovarea, asigurarea muncii decente 
pentru toți cetățenii, inclusiv pentru 
tineri și persoanele cu dizabilități, 
renumerarea egală pentru munca de 
valoare egală, accesul la finanțare. 
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 susținerea un turism durabil care 
creează locuri de muncă și promovează 
diversitatea culturală, produsele locale și 
respectul pentru tradiții și mediul în care 
trăim. 

 consolidarea eforturilor de 
protecție și salvgardare a patrimoniului 
cultural și natural, a elementelor de 
peisaj din mediul urban și rural 

 accesul tuturor copiilor la 
educație timpurie, învățământ primar și 
secundar echitabil și calitativ, care să 
conducă la rezultate relevante și 
eficiente, creșterea substanțială a 
numărului de tineri și adulți care dețin 
competențe profesionale relevante, care 
să faciliteze angajarea la locuri de muncă 
decente și antreprenorialul. Asigură 
faptul că toți elevii dobândesc 
cunoștințele și competențele necesare 
pentru promovarea dezvoltării durabile. 

 creșterea calității vieții prin 
dezvoltarea infrastructurii de apă și 
canalizare și a serviciilor publice, 
alinierea României la cerințele și 
standardele UE privind gestionarea apei 
potabile, apelor uzate, deșeurilor și 
creșterea eficienței de utilizare a apei în 
toate sectoarele. 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea 
Durabilă a României 2030 este 

structurată pe un pachet de 17 Obiective 
de Dezvoltare Durabilă. 

Strategia susține ca România să fie în 
2030 o țară membră a unei Uniunii 
Europene puternice, în care decalajele 
dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii 
României vor putea trăi într-o țară în 
care statul servește nevoile fiecărui 
cetățean într-un mod echitabil, eficient 
și cu preocupări crescute și constante 
pentru un mediu curat. 

Setul de obiective de dezvoltare durabilă 
cuprinse în strategia națională pe care 
România dorește să le implementeze 
constă în: 

1. Eradicarea sărăciei în toate 
formele sale și în orice context 
2. Eradicarea foamei, asigurarea 
securității alimentare, îmbunătățirea 
nutriției și promovarea unei agriculturi 
sustenabile 
3. Asigurarea unei vieți sănătoase și 
promovarea bunăstării tuturor, la orice 
vârstă 
4. Garantarea unei educații de 
calitate și promovarea oportunităților de 
învățare de-a lungul vieții pentru toți 
5. Realizarea egalității de gen și 
întărirea rolului femeilor și al fetelor în 
societate 
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6. Asigurarea disponibilității și 
gestionării durabile a apei și sanitație 
pentru toți 
7. Asigurarea accesului tuturor la 
energie la prețuri accesibile, într-un mod 
sigur, durabil și modern 
8. Promovarea unei creșteri 
economice susținute, deschisă tuturor și 
durabilă, a ocupării depline și productive 
a forței de muncă și asigurarea de locuri 
de muncă decente pentru toți 
9. Construirea unor infrastructuri 
reziliente, promovarea industrializării 
durabile și încurajarea inovației 
10. Reducerea inegalităților în 
interiorul țărilor și între țări 
11. Dezvoltarea orașelor și a 
așezărilor umane pentru ca ele să fie 
deschise tuturor, sigure, reziliente și 
durabile 
12. Asigurarea unor modele de 
consum și producție durabile 
13. Luarea unor măsuri urgente de 
combatere a schimbărilor climatice și a 
impactului lor 
14. Conservarea și utilizarea durabilă 
a oceanelor, mărilor și a resurselor 
marine pentru o dezvoltare durabilă 
15. Protejarea, restaurarea și 
promovarea utilizării durabile a 
ecosistemelor terestre, gestionarea 
durabilă a pădurilor, combaterea 
deșertificării, stoparea și repararea 

degradării solului și stoparea pierderilor 
de biodiversitate 
16. Promovarea unor societăți 
pașnice și incluzive pentru o dezvoltare 
durabilă, a accesului la justiție pentru 
toți și crearea unor instituții eficiente, 
responsabile și incluzive la toate 
nivelurile 
17. Consolidarea mijloacelor de 
implementare și revitalizarea 
parteneriatului global pentru dezvoltare 
durabilă 

 

Planul Național de Redresare și 
Reziliență 

Mecanismul de Redresare și Reziliență 
(MRR) este cel mai mare instrument 
financiar creat de Uniunea Europeană în 
afara cadrului financiar multianual, 
menit să ofere sprijin financiar statelor 
membre pentru a asigura o revenire 
economică rapidă. 

Acest mecanism e construit pe o logică 
diferită de  fondurile de coeziune, fiind 
bazat doar pe rezultatele obișnuite la 
finalul perioadei de implementare. 
Astfel, statele membre își stabilesc în 
cadrul planurilor naționale de redresare 
și reziliență reformele și investițiile pe 
care le vor realiza până la finalul anului 
2026. 
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Planul Național de Redresare și 
Reziliență al României (PNRR) este 
conceput așa încât să asigure un 
echilibru optim între prioritățile Uniunii 
Europene și necesitățile de dezvoltare ale 
României, în contextul recuperării după 
criza COVID-19 care a afectat 
semnificativ țara, așa cum a afectat 
întreaga Uniune Europeană și întreaga 
lume. 

Obiectivul general al PNRR al României 
este dezvoltarea României prin 
realizarea unor programe și proiecte 
esențiale, care să sprijine reziliența, 
nivelul de pregătire pentru situații de 
criză, capacitatea de adaptare și 
potențialul de creștere, prin reforme 
majore și investiții cheie cu fonduri din 
Mecanismul de Redresare și Reziliență. 

Planul actual însumează 15 de 
componente grupate în șase piloni 
distincți, conform Regulamentului UE. 

Pilonul I – Tranziție verde 

Pilonul urmărește includerea de reforme 
și investiții în tehnologii și capacități 
verzi, inclusiv în biodiversitate, eficiență 
energetică, renovarea clădirilor și 
economia circulară, contribuind în 
același timp la obiectivele Uniunii 
privind clima, promovând creșterea 
sustenabilă, creând locuri de muncă și 
menținând securitatea energetică. 

Investiții propuse prin pilonul Tranziție 
verde: 

Componenta C.1. Managementul apei- 
PNRR propune 2 reforme și 7 tipuri 
principale de investiții. Alocare totală: 
1.462 mil. euro. 

Reforme: 

R1. Consolidarea cadrului de 
reglementare pentru managementul 
sustenabil al sectorului de apă și apă 
uzată și pentru accelerarea accesului 
populației la servicii de calitate conform 
directivelor europene 

R2. Reconfigurarea actualului mecanism 
economic al Administrației Naționale 
Apele Române (ANAR) în vederea 
asigurării modernizării și întreținerii 
sistemului național de gospodărire a 
apelor, precum și a implementării 
corespunzătoare a Directivei-cadru 
privind apa și a Directivei privind 
inundațiile 

Ca urmare a investițiilor, se vor realiza, 
printre altele: 

 1600 km construiți de rețele de apă - 
în localități cu peste 2000 locuitori 

 2500 km construiți de rețele de 
canalizare în localități cu peste 2000 
locuitori și 400 de km de rețele de 
canalizare în cele cu mai puțin de 2000 
de locuitori 
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 12.900 de sisteme individuale sau alte 
sisteme adecvate construite și 
operaționale în aglomerările mai mici 
de 2000 de l.e. care împiedică 
atingerea unei stări bune a corpurilor 
de apă 

 conectarea a 88.400 de gospodării la 
rețele de apă și canalizare prin 
programul național Prima conectare 
la apă și canalizare 

 Cel puțin 510 km de linii de apărare 
împotriva inundațiilor vor fi 
reabilitate în conformitate cu 
Directiva privind inundațiile și cu 
Strategia națională pentru gestionarea 
riscului de inundații 25 de baraje 
existente, pentru care studiile de 
fezabilitate revizuite au concluzionat 
că nu există alternative fezabile pentru 
a reduce riscurile de inundații, vor fi 
reabilitate, cu respectarea pe deplin a 
rezultatelor și condițiilor în 
conformitate cu Directiva EIA, 
Directiva-cadru privind apa și cu 
evaluarea adecvată în temeiul 
Directivei Habitate, inclusiv 
implementarea măsurilor de atenuare 
necesare; 

 Starea / potențialul ecologic bun al 
corpurilor de apă relevante, în 
conformitate cu cerințele Directivei-
cadru privind apa, trebuie atinsă și 
evidențiată prin cele mai recente date 

relevante de sprijin și trebuie evitată 
orice deteriorare. 

 20 de poldere de prevenire a 
inundațiilor reabilitate sau nou 
realizate pe liniile de apărare existente 
împotriva inundațiilor. 

 Realizarea cadastrului apelor 

Componenta C.2. Păduri și protecția 
biodiversității prevede 2 reforme și 5 
tipuri principale de investiții. Buget 
propus: 1.173 mil. euro. 

Reformele: 

R1. Reforma sistemului de management 
și a celui privind guvernanța în domeniul 
forestier prin dezvoltarea unei noi 
Strategii forestiere naționale și a 
legislației subsecvente 

R2. Reforma sistemului de management 
al ariilor naturale protejate în vederea 
implementării coerente și eficace a 
Strategiei Europene privind 
biodiversitatea 

Reformele și investițiile vor aduce 
rezultate importante, între care cel mai 
amplu program de împăduriri, prin care 
vor fi plantate peste 56.700 de hectare de 
pădure, cel puțin 90 de pepiniere 
operaționale noi și renovate, precum și 
cel puțin 3 150 000 m2 suprafețe noi de 
păduri urbane, în conformitate cu 
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cerințele legale stabilite în Strategia 
Națională Forestieră 2020 – 2030. 

Componenta C.3. Managementul 
deșeurilor  

Principala provocare a României este 
atingerea țintelor de pregătire pentru 
reutilizare și reciclare a deșeurilor 
municipale (11% grad de reciclare în 
2019, potrivit ultimelor date disponibile, 
față de ținta de 55% prevăzută pentru 
anul 2025 în pachetul economiei 
circulare - PEC). O altă provocare este 
reducerea la 10% a cantității de deșeuri 
municipale eliminate prin depozitare 
până în anul 2035. 

Prin componenta C3 - Managementul 
deșeurilor, PNRR adresează aceste 
provocări prin o reformă și 3 linii 
principale de investiții. Buget total 
propus: 1.239 mil. euro. 

R1. Îmbunătățirea guvernanței în 
domeniul gestionării deșeurilor în 
vederea accelerării tranziției către 
economia circulară 

Măsurile includ modificări legislative 
pentru o practică unitară de gestionare a 
deșeurilor, dezvoltarea capacității de 
monitorizare și control a Gărzii de 
Mediu, respectiv achiziționarea de 
echipamente și operaționalizarea 
acestora pentru 43 de comisariate ale 

Gărzii Naționale de Mediu, pentru 
activități de monitorizare și control, în 
vederea creșterii trasabilității deșeurilor 
și 400 de misiuni de monitorizare și 
control desfășurate de comisarii Gărzii 
Naționale de Mediu cu echipamente 
digitale. De asemenea, sunt prevăzute 
următoarele: 

 513 echipamente pentru 
monitorizarea calității aerului, a 
radioactivității și a zgomotului, 
achiziționate și operaționale. 

 13800 insule ecologice digitalizate 
pentru colectarea selectivă a 
deșeurilor, înființate și operaționale. 

 26 de instalații de reciclare a 
deșeurilor construite și în funcțiune 

 504 de centre de colectare voluntară 
înființate și operaționale în 
conformitate cu Planul național de 
gestionare a deșeurilor, precum și 15 
centre de colectare integrată în 15 
aglomerări urbane. 

 254 sisteme integrate de colectare a 
deșeurilor agricole compostabile 

Componenta C.4. Transport 
sustenabil 

Investițiile programate în infrastructura 
de transport și propuse pentru finanțare 
prin PNRR, au fost prioritizate în baza 
unui set de criterii care au în vedere 
asigurarea accesibilității și conectivității, 
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elemente cheie pentru dezvoltarea 
economică și socială. 

Totodată, investițiile propuse au în 
vedere atingerea obiectivelor asumate 
prin Regulamentul 1315/2013 privind 
orientările Uniunii pentru dezvoltarea 
rețelei transeuropene de transport și 
vizează respectarea și includerea 
următoarelor tipuri de intervenții, 
integrate: 

 investiții în infrastructura de 
transport afectată; 

 investiții în infrastructura necesară 
pentru asigurarea protecției mediului, 
reducerii emisiilor de carbon, 
siguranței și eficienței serviciilor de 
transport. 

 Investițiile și acțiunile sunt corelate 
cu: 

 Pactul Verde European, 
 Politicile climatice ale Uniunii 

Europene, 
 Planul Uniunii Europene privind 

obiectivele climatice pentru 2030 
 Strategia Europeană de Mobilitate 

Durabilă și Inteligentă. 
Sunt 2 reforme majore și 4 tipuri 
principale de investiții iar bugetul total 
propus însumează 7.620 mil. euro. 

Reformele: 

R1. Transport sustenabil, decarbonizare 
și siguranță rutieră 

R2. Management performant pentru 
transport de calitate - Îmbunătățirea 
capacității instituționale de management 
și guvernanță corporativă 

În urma investițiilor, vor fi obținute o 
serie de rezultate, spre exemplu: 

Infrastructura rutieră: 
 Vehicule noi curate achiziționate de 

către entități publice, cu cel puțin 3% 
peste pragurile din Directiva privind 
Vehiculele Curate 

 Instalarea a 1000 de sisteme de 
verificare a vitezei, 300 de radare 
mobile și 500 de camere video pentru 
creșterea controalelor de aplicare a 
limitelor de viteză și respectarea 
regulilor de siguranță rutieră 

 Casarea a cel puțin 250.000 de 
autovehicule mai vechi de 15 ani 
(Euro 3) 

 429 de kilometri de autostradă 
construiți; cu sistem ITS instalat și cu 
sisteme moderne de monitorizare și 
informare a utilizatorilor 
infrastructurii 

 52 de stații electrice construite (cu 264 
de puncte de încărcare– o medie de 5 
puncte de încărcare/stație). 

 625 hectare de perdele forestiere 
liniare în lungul autostrăzilor nou 
construite; 

 18 parcări securizate implementate în 
lungul autostrăzilor nou construite; 
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 Aplicarea unui nou sistem de taxare, 
în special pentru traficul greu din 
România, conform principiului 
„poluatorul plătește”, inclusiv 
posibile stimulente pentru cei care 
dețin vehicule cu emisii zero/reduse; 

 Strategia națională privind siguranța 
rutieră și pachetul legislativ aferent, 
precum și implementarea de măsuri 
pentru reducerea cu 48% a numărului 
de puncte negre; reducerea cu 25% 
numărului de victime rezultate din 
accidente în trafic 

 Creșterea cu 100% a numărului de 
vehicule cu emisii zero (atât pentru 
pasageri, cât și pentru mărfuri) 
înmatriculate în România de la 
sfârșitul anului 2020 până la sfârșitul 
anului 2025 

Cale ferată: 

 315 km de cale ferată modernizată, 
inclusiv cu sistem ERTMS 2 

 110 km de cale ferată electrificată; 
 2 426 km lungime totală de intervenții 

de tip ”quick wins” și reînnoiri, 973 
km de cale ferată cu sistem modern de 
centralizare și 121 stații centralizate 

 Achiziția și modernizarea de material 
rulant feroviar 

Metrou: 

 12.7 km de rețea nouă de metrou; la 
București și Cluj Napoca. 

Componenta C.5. Valul renovării - 
propune 2 reforme principale și 4 
categorii principale de investiții cu 
scopul de a implementa modificări 
legislative și programe precum și un 
fond de renovare a clădirilor publice, 
rezidențiale și de patrimoniu. Bugetul 
total propus este 2.200 mil. euro. 

Reforme: 

R1. Realizarea unui cadru normativ 
simplificat și actualizat care să sprijine 
implementarea investițiilor în tranziția 
spre clădiri verzi și reziliente 

R2. Cadru strategic, normativ și 
procedural care să sprijine reziliența 
seismică a fondului construit 

Între rezultatele așteptate se găsesc: 

 Intrarea în vigoare a Codului 
amenajării teritoriului, urbanismului 
și construcțiilor, care va corela, 
simplifica și codifica într-un singur 
act normativ cel puțin 10 acte 
legislative din domeniile amenajării 
teritoriului, urbanismului şi 
construcțiilor. Codul propune 
reducerea numărului de avize și 
acorduri și reducerea cu cca. 50% a 
termenelor de avizare-autorizare a 
construcțiilor de către entitățile 
relevante, comparativ cu durata 
procesului la nivelul anului 2020 de la 
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270 de zile la 135 de zile pentru 
întregul proces de obținere a 
autorizațiilor de construire, măsurat 
conform Doing Business în Romania 
2020 (Banca Mondială). 

 Renovarea energetică 
moderată/aprofundată a cca. 4,3 mil. 
mp de clădiri rezidențiale 
multifamiliale și respectiv 2,3 mil. mp 
de clădiri publice. 

 Cel puțin 10 scheme de certificare 
lucrători și specialiști în domeniul 
construcțiilor, furnizate în cadrul 
programelor de formare considerate 
cursuri de scurtă durată în cadrul 
programelor de învățare pe tot 
parcursul vieții pentru a îmbunătăți 
competențele locurilor de muncă 
verzi în contextul renovării 
energetice. 

 Cel puțin 8000 de specialiști și 
lucrători din sectorul construcțiilor 
care au obținut o certificare de curs de 
scurtă durată pentru finalizarea 
cursurilor de formare în domeniul 
eficienței energetice. 

 Cel puțin 200 de profesioniști trebuie 
care au obținut o certificare pentru 
finalizarea instruirilor legate de 
eficiența energetică în domeniul 
clădirilor istorice. 

De asemenea, printre rezultate se mai 
numără crearea și operaționalizarea 

Registrului național al clădirilor, 
dezvoltarea de centre pilot pentru 
recuperarea materialelor de construcții 
istorice și reutilizarea lor; schimbarea 
legislativă în vederea consolidării 
seismice a clădirilor din România.  

Componenta C6 - Energie propune 6 
reforme și 6 tipuri principale de 
investiții. Bugetul total propus este de 
1.620 mil. euro. 

Reformele: 

R1. Reforma pieței de energie electrică, 
prin înlocuirea cărbunelui din mixul 
energetic și susținerea unui cadru 
legislativ și de reglementare stimulativ 
pentru investițiile private în producția de 
electricitate din surse regenerabile 

R2. Îmbunătățirea guvernanței 
corporative a întreprinderilor de stat din 
sectorul energetic 

R3. Bugetarea verde 

R4. Dezvoltarea unui cadru legislativ și 
de reglementare favorabil tehnologiilor 
viitorului, în special hidrogen și soluții de 
stocare 

R5. Reducerea intensității energetice a 
economiei prin dezvoltarea unui 
mecanism sustenabil de stimulare a 
eficienței energetice în industrie şi de 
creștere a rezilienței 
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R6. Creșterea competitivității și 
decarbonizarea sectorului de încălzire -
răcire 

Între rezultatele așteptate: 

 Închiderea unei capacități instalate 
cumulate de 3780 MW de producție 
de energie electrică pe bază de lignit și 
înlocuirea parțială a acesteia cu cel 
puțin 1300 MW de investiții în 
capacități de producție orientate către 
viitor, flexibile și eficiente, de 
producție energie electrică sau 
energie electrică și termică 
(Combined Heat and Power) pe gaz, 
pregătite pentru utilizarea gazelor din 
surse regenerabile sau cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon 

 Atribuirea contractelor urmare a 
primei rude de proceduri de licitații 
pentru alocarea de contracte pentru 
diferență (CfD), pentru promovarea 
producției de electricitate din surse 
regenerabile (1500 MW de capacitate 
instalată) 

 Instalarea și conectarea la rețea a cel 
puțin unei capacități suplimentare de 
3000 MW de energie din surse 
regenerabile (eoliană și solară) 

 Realizarea a 1870 km de rețea de 
distribuție a gazelor regenerabile din 
regiunea Oltenia trebuie să fie 
finalizată și funcțională și va 
transporta cel puțin 20% gaz 

regenerabil atunci când va fi pus în 
funcțiune complet. 

 Punerea în funcțiune a fabricilor de 
baterii și a capacităților de asamblare 
cu o capacitate totală de cel puțin 2 
GW pe an. Investițiile vor dezvolta 
lanțul valoric al bateriilor industriale, 
împreună cu producerea de celule și 
panouri fotovoltaice. 

 Finalizarea punerii în funcțiune a cel 
puțin 240 MW (480MWh) capacitate 
de stocare energie electrică cu scopul 
echilibrării sistemului de transmisie 
electricitate și integrării în rețea a 
capacităților solare și eoliene. 

 Finalizarea a cel puțin 50 de proiecte 
de eficiență energetică în industrie, 
realizând o reducere de cel puțin 30% 
a emisiilor indirecte și directe de GES 
comparativ cu emisiile ex-ante, 
monitorizate printr-o platformă IT 
pentru centralizarea și analiza 
consumului național de energie 

Pilonul II – Transformare digitală 

Viziunea și perspectivele pentru 
transformarea digitală a Europei până în 
2030 (viziune pentru deceniul digital al 
UE) se articulează în jurul a patru puncte 
cardinale, denumit ”busolă pentru 
dimensiunea digitală”: 

 Digitalizarea serviciilor publice 
 Competențe 
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 Infrastructuri digitale sigure și 
durabile 

 Transformarea digitală a 
întreprinderilor 

Pilonul II al PNRR al României, prin 
reformele și investițiile propuse se 
aliniază cu prevederile strategiei 
Europene și celei naționale privind 
transformarea digitală a României. 

În ceea ce privește creșterea 
competentelor digitale, Pilonul II 
tratează sinergic aspectele menționate 
Agendei pentru competențe în Europa și 
al Comunicării privind Spațiul european 
al educației, noul Plan de acțiune al UE 
pentru educația digitală 2021-2027 și își 
propune intervenții care să contribuie la: 
dezvoltarea competențelor digitale 
specifice pentru funcționarii publici, 
dezvoltarea competențelor digitale și a 
competențelor software ale forței de 
muncă și la dezvoltarea competențelor 
digitale ale cetățenilor României în 
general. 

Componenta C7 – Transformare 
digitală propune 4 reforme și 19 
investiții iar bugetul total alocat este de 
1.884,96 mil. euro. 

Reformele: 

R1. Dezvoltarea unui cadru unitar pentru 
definirea arhitecturii unui sistem de tip 
cloud guvernamental 

R2. Tranziția către atingerea obiectivelor 
de conectivitate UE 2025 și stimularea 
investițiilor private pentru dezvoltarea 
rețelelor de foarte mare capacitate 

R3. Asigurarea securității cibernetice a 
entităților publice și private care dețin 
infrastructuri cu valențe critice 

R4. Creșterea competențelor digitale 
pentru exercitarea funcției publice și 
educație digitală pe parcursul vieții 
pentru cetățeni 

Investițiile vor duce la rezultate 
importante, astfel: 

 Cloud guvernamental - legarea 
tuturor ministerelor și a agențiilor 
guvernamentale într-o singură rețea 
și o singură bază de date 
interoperabilă cu cel puțin 30 de 
instituții publice s-au conectat și îl 
utilizează pe deplin 

 Realizarea de 4 centre de date 
(principal / secundar) Tier IV&III by 
design, hardware și software cloud 
(IaaS/Paas/Saas) 

 30 de aplicații de servicii digitale 
guvernamentale cloud-native în PaaS 
și migrarea celor existente care sunt 
cloud-ready / virtualizate în IaaS, în 
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urma analizei dezvoltate pentru 
opțiunile de arhitectură cloud 
guvernamentale 

 Cel puțin 60 de instituții de sănătate 
publică digitalizate și 200 de instituții 
de sănătate publică vor beneficia de 
sisteme IT și infrastructură digitală a 
unităților de sănătate publică 

 Un nou centru de date operaționalizat 
pentru utilizarea Ministerului 
Justiției, a Ministerului Public și a 
instituțiilor subordonate, 
interoperabil cu cloud-ul 
guvernamental 

 Operaționalizarea serviciilor digitale 
de e-guvernare în domeniul muncii și 
protecției sociale prin digitalizarea 
serviciilor oferite de Serviciul Public 
de Ocupare a Forței de Muncă, a 
prestațiilor de asistență socială 
gestionate de ANPIS a activității de 
control în domeniul relațiilor de 
muncă și al securității și sănătății în 
muncă, inclusiv pentru 
implementarea venitului minim de 
incluziune VMI 

 8,5 milioane cetățeni care vor avea 
cartea de identitate electronică 

 30.000 funcționari publici instruiți 
pentru dobândirea competențelor 
digitale avansate 

 100.000 persoane beneficiare de 
training pentru competențe digitale în 

cadrul bibliotecilor, transformate în 
hub-uri de învățare 

 65 Structuri sprijinite în domeniul 
securității cibernetice 

 790 de localități din zonele albe vor fi 
conectate la servicii de acces la 
internet de mare viteză într-o locație 
fixă în care piața nu poate furniza 
servicii. 

 200 de ONG-uri vor fi sprijinite 
pentru digitalizarea activităților lor 
prin investiții în infrastructură 
digitală, creșterea competentelor 
digitale ale personalului și 
voluntarilor în furnizarea de servicii 
la distanta către beneficiari, 
dezvoltarea de platforme și soluții tip 
CRM, alte soluții. 

 Personal din cel puțin 2000 de IMM-
uri instruiți în competențe digitale 
(cum ar fi instrumente și echipamente 
digitale, consolidarea competențelor 
digitale, inclusiv competențe legate de 
tehnologiile cloud și tehnologii 
specifice industriei 4.0) 

Pilonul III – Creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii 

Reformele și investițiile din acest pilon 
trebuie să vizeze consolidarea 
potențialului de creștere și să permită o 
redresare sustenabilă a economiei 
Uniunii. De asemenea, sunt destinate 
promovării antreprenoriatului, 
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economia socială, dezvoltarea de 
infrastructuri și de transporturi 
sustenabile, industrializarea și 
reindustrializarea și să atenueze efectul 
crizei provocate de COVID-19 asupra 
economiei.  

Componenta C8 - Reforma fiscală și 
reforma sistemului de pensii sunt 
propuse măsuri care adresează aceste 
provocări. 

Această componentă include 6 reforme 
și 10 investiții iar bugetul total propus 
este de 456,93 mil. euro. 

Măsuri de reformă: 

R1. Reforma Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală (ANAF) prin 
digitalizare 

R2. Modernizarea sistemului vamal și 
implementarea vămii electronice 

R3. Îmbunătățirea mecanismului de 
programare bugetară 

R4. Revizuirea cadrului fiscal 

R5. Crearea și operaționalizarea Băncii 
Naționale de Dezvoltare 

R6. Reforma sistemului public de pensii 

Rezultatele așteptate ale măsurilor în 
cadrul acestei componente vor fi de 
natură să ducă la finalul perioadei de 
implementare la îmbunătățirea 

principalilor indicatori de performanță 
în domeniul fiscal, respectiv: 

 Intrarea în vigoare a cadrului legal 
pentru înrolarea obligatorie a 
contribuabililor persoane juridice în 
SPV (Spațiul Privat Virtual) și 
înrolarea suplimentară a minim 
500.000 de contribuabili în SPV 

 Modernizarea infrastructurii 
hardware-software și a infrastructurii 
suport pentru furnizarea serviciilor 
electronice către contribuabili - 60% 
din serviciile destinate 
contribuabililor persoane juridice 
trebuie să fie disponibile online 

 Registrul electronic al riscurilor 
complet funcțional și 
operaționalizarea platformei Big Data 
/ Analytics 

 Cel puțin 600.000 de case de marcat 
conectate la sistemul electronic al 
ANAF 

 creșterea ponderii veniturilor 
colectate raportat la PIB cu cel puțin 
2.5 puncte procentuale față de anul 
2019 

 reducerea decalajului la TVA cu 5 p.p. 
raportat la valoarea din 2019 

 Actualizarea și modernizarea 
sistemului informatic privind 
dezvoltarea și gestionarea bugetului 
național, prin valorificarea masivă de 
date și informații care să reflecte cât 
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mai bine cheltuielile bugetare, la nivel 
de politici și programe 

 Pentru sistemul vamal: 100% 
infrastructură hardware-software 
modernizată. Intrarea în vigoare a 
legii de modificare a Codului Fiscal 
privind reducerea graduală a ariei de 
aplicabilitate a regimului special de 
taxare pentru microîntreprinderi. 

 Implementarea unui sistem 
informatic pentru Casa Națională de 
Pensii Publice (CNPP) 

Exemple de detalii incluse în reforma 
fiscală: 

 Îmbunătățirea administrării marilor 
contribuabili 

 Introducerea unui model mai 
transparent și orientat spre servicii al 
administrării taxelor 

 Implementarea analizei cheltuielilor 
(spending reviews) în domeniul de 
sănătate și educație (vor urma și alte 
sectoare) 

 Introducerea unui proces real de 
bugetare multi-anuală, mai ales 
pentru partea de cheltuieli 

Reforma pensiilor este una structurală, 
care va asigura un nivel adecvat pentru 
cei cu venituri mici și de asemenea 
sustenabilitate a sistemului de pensii pe 
termen mediu și lung 

Exemple de detalii incluse în reformă: 

 Pensiile speciale sunt limitate la 
nivelul permis de Constituție 

 Un sistem nou bazat pe o formulă 
stabilă de beneficii și o indexare 
automată a pensiilor 

În cadrul acestui pilon al PNRR este 
propusă o inițiativă de importanță 
majoră, crearea și operaționalizarea 
Băncii Naționale de Dezvoltare, care va fi 
acreditată de Guvern ca partener de 
implementare fonduri UE și de Comisia 
Europeană ca partener de implementare 
Invest EU. 

După înființarea sa, obiectivele Băncii 
vor fi: 

 promovarea dezvoltării economice și a 
competitivității; 

 accesul la finanțare pentru proiecte de 
infrastructură viabile din punct de 
vedere economic, inclusiv în perioadele 
de dezintermediere financiară; 

 asigurarea accesului la finanțare pentru 
IMM-uri; 

 îmbunătățirea absorbției fondurilor UE 
și a mecanismelor aferente; 

 funcționarea ca administrator de Fond 
al Fondurilor; 

 să acționeze ca intermediar financiar cu 
rol de atragere a altor resurse private 

 furnizarea de servicii de consultanță și 
asistență tehnică 
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Componenta C9 - Suport pentru 
sectorul privat, cercetare, dezvoltare și 
inovare propune 5 reforme și 10 tipuri 
principale de investiții, cu un buget total 
de 2.558,63 mil. euro, care adresează 
toate provocările de mai sus. 

Reformele: 

R1. Transparentizare legislativă, 
debirocratizare și simplificare 
procedurală destinate mediului de afaceri 

R2. Eficientizarea guvernanței în 
domeniul cercetării, dezvoltării și 
inovării 

R3. Reforma carierei de cercetător 

R4. Consolidarea cooperării dintre 
mediul de afaceri și cel de cercetare 

R5. Sprijin pentru integrarea 
organizațiilor de cercetare, dezvoltare și 
inovare din România în Spațiul european 
de cercetare 

În urma investițiilor propuse, vor fi 
obținute următoarele rezultate: 

 Cel puțin 5400 de contracte de 
finanțare prin schema de ajutor de 
stat pentru digitalizarea IMM-urilor și 
transformare digitală și tehnologică 

 Cel puțin 280 de contracte de 
finanțare prin Schema de minimis 
pentru ajutarea firmelor din România 
în procesul de listare la bursă 

 România va pune în aplicare 
recomandările detaliate în viitoarea 
facilitate de susținere a politicilor, 
respectând în același timp 
secvențierea și stabilirea de priorități 
care vor fi sugerate de PSF. Se va 
asigura implementarea în proporție 
de 80% a recomandărilor PSF. 

 Pentru a aborda fragmentarea 
tematică a organizațiilor CDI, vor fi 
stabilite 5 centre de competență, câte 
unul pentru fiecare misiune Horizon. 
Fiecare centru de competențe va avea 
ca scop sprijinirea a cel puțin 3 cereri 
peste pragul către Orizont Europa 
până în 2026 și atragerea unui buget 
CDI suplimentar din sectorul privat. 

 500 vouchere solicitanților care depun 
o propunere de proiect în cadrul 
cererilor de înscriere în cadrul 
programului Horizon Europe și au 
trecut de faza de eligibilitate. 
Finanțarea a 100 de proiecte conduse 
de cercetători internaționali de top 

 50 de cercetători primesc un grant 
pentru a realiza proiecte de cercetare 
din Orizont 2020 și Orizont Europa 

 Fondul de Fonduri de Capital de risc 
pentru Redresare, gestionat împreună 
cu Fondul European de Investiții ca și 
partener de implementare 

 Garanție de portofoliu pentru Acțiune 
climatică înființată și operațională, 
gestionate împreună cu Fondul 
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European de Investiții ca și partener 
de implementare 

 Fondul de Fonduri pentru 
digitalizare, acțiune climatică și alte 
domenii de interes, gestionat 
împreună cu Banca Europeană de 
Investiții ca și partener de 
implementare 

 Instrumentul financiar pentru 
eficiență energetică, gestionat 
împreună cu Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare ca și 
partener de implementare 

 Printr-un Proiect European de Interes 
Strategic (IPCEI) în domeniul 
microelectronicii cel puțin 2 entități 
din România vor participa în 
consorțiile răspunzând apelurilor de 
proiecte ale Întreprinderii Comune 
Tehnologii Digitale Esențiale. 

Pilonul IV - Coeziune socială și 
teritorială 

Reformele și investițiile din acest pilon 
ar trebui să contribuie la combaterea 
sărăciei și a șomajului pentru ca 
economiile statelor membre să se 
redreseze, fără a lăsa pe nimeni în urmă. 
Reformele și investițiile respective ar 
trebui să conducă la crearea de locuri de 
muncă stabile și de înaltă calitate, la 
incluziunea și integrarea grupurilor 
defavorizate și să permită consolidarea 
dialogului social, a infrastructurii și a 

serviciilor, precum și a sistemelor de 
protecție și bunăstare socială.  

Componenta C10 -Fondul local, cu 5 
reforme principale și 6 tipuri principale 
de investiții, cu un buget total de 2,1 
miliarde euro prin care administrația 
locală să poată realiza dezvoltarea 
necesară. 

Reforme principale: 

R1. Crearea cadrului pentru mobilitate 
urbană durabilă 

R2. Crearea cadrului de politică pentru o 
transformare urbană durabilă 

R3: Crearea unui cadru de politică pentru 
o transformare rurală durabilă: 
instituirea de consorții administrative în 
zonele rurale funcționale 

R4: Îmbunătățirea calității locuirii 

R5: Dezvoltarea sistemului de planificare 
–Codul amenajării teritoriului, 
urbanismului și construcțiilor 

Intervențiile ar urma să aibă rezultate 
importante cu efect asupra dezvoltării 
locale și pentru îmbunătățirea vieții 
multor categorii sociale. Sunt patru 
categorii de beneficiari principali pentru 
toate investițiile (municipiile reședință 
de județ, municipii, orașe, comune), cu 
excepția reabilitării termice a clădirilor 
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publice unde beneficiari sunt doar 
orașele și comunele. 

Pentru maximizarea impactului vor fi 
promovate inițiativele în parteneriat sau 
asocierile de mai multe UAT-uri. (Zone 
Metropolitane, Zone Funcționale Rurale, 
consorții administrative.) 

Câteva dintre rezultatele așteptate: 

 Semnarea a cel puțin 40 de contracte 
de servicii de transport public care 
expiră în 2021-2026 ca urmare a 
procedurii de licitație deschisă la 
nivelul reședințelor de județ, 
respectând standardele minime de 
serviciu pentru transportul public 
colectiv la nivel național 

 1104 unități de locuit construite 
pentru profesioniștii din domeniul 
sănătății și educației, în orașe sau în 
zonele rurale în care accesul la 
educație și asistență medicală este 
insuficient din cauza lipsei de 
profesioniști 

 4142 unități de locuit, construite în 
zonele urbane sau în zonele rurale, 
pentru tineri care provin din 
comunități/grupuri vulnerabile, 
intervenția fiind sprijinită de măsuri 
complementare din domeniul 
social/educație/piața forței de muncă; 

 1135 vehicule noi nepoluante cu zero 
emisii gaze de eșapament (200 buc. - 

autobuze electrice/hidrogen 12-18m, 
515 buc. - autobuze 
electrice/hidrogen 10m, 50 buc. - 
tramvaie, 50 buc. -– troleibuze cu 
baterii 12-18m, 320 buc - microbuze 
electrice/hidrogen). 13.200 puncte de 
încărcare vehicule electrice în total, în 
toate categoriile de localități 

 491 unități administrativ-teritoriale 
cu sisteme dezvoltate/extinse - 
Sisteme de Transport Inteligent și e-
ticketing/alte infrastructuri TIC 

 1.000 microbuze electrice/hidrogen 
achiziționate pentru scopuri 
comunitare 

 1091 km -lungimea pistelor de ciclism 
finalizate și operaționale, inclusiv 
măsurile de siguranță rutieră aferente 

 1,3 mil mp suprafața totală construită 
renovată moderat clădiri publice 
orașe și comune 

 378 documentații de amenajarea 
teritoriului, urbanism, respectiv 
planuri de mobilitate urbană ce vor fi 
elaborate în format digital și aprobate 

Pandemia a afectat puternic sectorul 
turismului și cel cultural. Scăderea 
turismului extern cauzat de pandemie a 
făcut ca turismul de destinație (turism 
local cu valoare adăugată mare dar care 
necesită investiții individuale) să devină 
crucial pentru supraviețuirea și 
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dezvoltarea sectorului turistic, devenind 
un domeniu predilect de intervenție. 

Este necesară abordarea integrată dintre 
natură și cultură, pentru armonizarea 
legăturilor dintre funcțiile ecologice, 
economice și sociale ale teritoriilor. 

Turismul cultural și natural constituie 
un instrument valoros și sustenabil în 
implementarea unor reforme la nivel 
național. Acesta, poate fi firul roșu pe 
baza căruia să se dezvolte comunitățile, 
să se diversifice în ceea ce privește 
sursele de finanțare, să atragă și să creeze 
noi surse de venit în unități 
administrative. Proiectele propuse se 
bazează pe o abordare responsabilă a 
autorităților implicate și abilitate, 
optând să nu ignore, ci să cultive, 
protejeze și îmbogățească ecosistemul 
cultural, astfel contribuind cu impact 
direct în viața, bunăstarea și creșterea 
nivelului calității de trai în comunităților 
locale. 

Componenta C.11 - Turism și cultură 
PNRR propune 3 reforme și 7 investiții 
pentru a răspunde provocărilor și a 
propulsa turismul de destinație, cu un 
buget total alocat de 449,01 mil. euro. De 
asemenea, se vor finanța investiții care să 
stimuleze accesul la cultură în zonele 
defavorizate și conținutul digital pentru 
producătorii de audiovizual 

Reforme: 

R1. Operaționalizarea organizațiilor de 
management al destinației (OMD-uri) 

R2. Crearea cadrului pentru 
operaționalizarea traseelor cicloturistice 
la nivel național 

R3. Reformarea sistemului de finanțare a 
sectorului cultural 

Astfel, ca rezultate după implementare, 
vor exista: 

 Realizarea acreditarea a 8 OMD de 
către ministerul de resort, cu 
participarea agențiilor de dezvoltare 
regională, a autorităților locale și a 
altor părți interesate relevante la 
destinație, pentru a furniza strategii 
ale OMD-urilor, cu un accent special 
pe dezvoltarea piețelor țintă 
internaționale și promovarea 
transformării socio-economice 
durabile / ecologice în zonele rurale și 
defavorizate 

 Creșterea cu 20% până la sfârșitul 
anului 2025 a numărului de turiști 
străini atrași în zonele unde sunt 
localizate OMD-urile regionale, 
raportat la cifrele din 2019 

 225 de situri restaurate vor fi deschise 
turiștilor. 12 rute (trasee) culturale 
dezvoltate și marcate, 5 castele, 5 
curii, 10 biserici de lemn, 5 cule, 10 



Pagina 49 din 340 
 

biserici și mănăstiri, 5 castre romane, 
5 cetăți, 30 de case tradiționale în 
Delta Dunării, 150 de case rurale 
tradiționale, 10 muzee 

 3.000 km de piste pe trasee velo 
naționale, inclusiv traseele EuroVelo - 
Municipii, ADI, parteneriate multi-
nivel, iar legat de aceasta: 

 Constituirea Centrului Național de 
Coordonare Velo; 

 Studii specifice pentru traseele 
cicloturistice; 

 Rețea națională de piste velo și trasee 
cicloturistice, inclusiv traseele 
EuroVelo 

 Platforma Națională E-Velo. 
 50 de localități cu populație sub 

50.000 de locuitori vor beneficia de 
implementarea a două programe de 
finanțare pilot care vor dezvolta 
proiecte de educație culturală 

 40 de microîntreprinderi, mici, 
mijlocii și alte persoane juridice active 
în domeniul producției și distribuției 
de filme finanțate pentru dezvoltarea 
de capacități digitale de editare și 
postproducție pentru produse digitale 

Pentru prima dată în România, prin 
PNRR, sunt create sau modernizate 
muzeele memoriei: Muzeul Național de 
Istorie a Evreilor și al Holocaustului, 
Memorialul Revoluției Decembrie 1989/ 
Timișoara Capitală Europeană a 

Culturii, Închisoarea tăcerii de la 
Râmnicu Sărat, Memorialul Victimelor 
din Sighetul Marmației și alte memoriale 
prin care România democratică și 
europeană onorează memoria victimelor 
totalitarismelor și educă generațiile 
tinere. 

Pilonul V – Sănătate, precum și 
reziliență economică, socială și 
instituțională 

Componenta C12 - Sănătate propune 3 
reforme și 2 tipuri principale de investiții 
cu un buget total de 2.450,01 mil. euro. 
Prin acestea, vor fi adresate mare parte 
din aceste probleme și provocări. 

Reforme: 

R1. Dezvoltarea capacității pentru 
gestionarea fondurilor publice din 
sănătate 

R2. Dezvoltarea capacității de investiții 
în infrastructura sanitară 

R3. Dezvoltarea capacității pentru 
managementul serviciilor de sănătate și 
managementul resurselor umane din 
sănătate 

Rezultatele pe care PNRR țintește să le 
obțină la final vor fi, între altele: 

 200 de centre comunitare nou 
construite sau renovate. 
Funcționalitatea centrelor 
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comunitare integrate include spații 
pentru furnizarea de servicii 
medicale, sociale, educaționale în 
conformitate cu prevederile legislației 
specifice și a problemei grupurilor 
vulnerabile identificate din punct de 
vedere medico-socio-economic. 

 Cel puțin 300 de comunități slab 
deservite, inclusiv comunități cu 
populație majoritar romă sau 
comunități rome, vor avea acces la 
servicii medicale prin centrele 
comunitare integrate. 

 119 de cabinete de planificare 
familială echipate și / sau reabilitate. 

 Cel puțin 3.000 de asociații de 
cabinete / cabinete ale medicilor de 
familie vor fi echipate sau renovate pe 
baza unui apel deschis.25 de unități de 
terapie intensivă vor beneficia de 
investiții în infrastructura pacientului 
critic neonatal pentru diagnosticarea 
precoce, tratamentul prenatal / 
neonatal și postnatal. 

 Cel puțin 30 de unități de îngrijire 
ambulatorie vor fi modernizate, 
reabilitate, extinse (inclusiv prin 
construcția de clădiri noi) și echipate. 

 Cel puțin 25 de spitale publice vor 
beneficia de echipamente și materiale 
pentru a reduce riscul de infecții 
asociate asistenței medicale. 

 10 unități medicale mobile vor fi 
echipate cu echipamente pentru 

screeningul cancerului de sân și de col 
uterin. 

 3000 de angajați care lucrează în 
domenii legate de sănătate din 
administrația centrală, instituții 
descentralizate, conducerea unităților 
de asistență medicală și personal care 
acordă îngrijire directă pacienților 
instruiți în prevenirea corupției și 
abordarea conflictelor de interese din 
sistemul de sănătate 

 1.000 de manageri de spitale, membri 
ai comitetelor de conducere, șefi de 
secție / laborator / farmacie, manageri 
ai direcțiilor județene de sănătate 
publică și a oficiilor județene de 
asigurări de sănătate, medicii de 
familie care gestionează cabinetele 
individuale / grupate etc și 1000 de 
persoane din structurile de resurse 
umane ale spitalelor, direcțiile 
județene de sănătate publică și alte 
instituții de servicii de sănătate vor 
primi instruire 

C13  Reforme sociale 

În special sunt necesare intervenții 
pentru grupurile vulnerabile, precum 
copii și persoane cu dizabilități. Sunt 7 
reforme și 4 investiții principale pe acest 
domeniu, cu un buget total de 196,74 
mil. euro. 

Reforme: 
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R1. Crearea unui nou cadru legal pentru 
a preveni separarea copiilor de familie 

R2. Reforma sistemului de protecție a 
persoanelor adulte cu dizabilități 

R3. Implementarea venitului minim de 
incluziune (VMI) 

R4. Introducerea tichetelor de muncă și 
formalizarea muncii pentru lucrătorii 
casnici 

R5. Asigurarea cadrului legal pentru 
stabilirea salariului minim 

R6. Îmbunătățirea legislației privind 
economia socială 

R7. Reforma serviciilor de îngrijire de 
lungă durată pentru persoanele vârstnice 

În urma investițiilor vor fi obținute 
rezultate importante precum: 

 Intrarea în funcțiune a unei rețele de 
150 de centre de servicii zilnice de cel 
puțin 10% în comunitățile cu o 
populație semnificativă de romi, 
pentru a preveni separarea copiilor de 
familii. 

 Cel puțin 8455 de persoane cu 
dizabilități instituționalizate (50% din 
numărul din decembrie 2020) care 
beneficiază de sprijin în vederea 
dezinstituționalizării și a 
implementării „căii de viață 
independentă” a acestora. 

 Reducerea numărului de persoane cu 
dizabilități instituționalizate la 11500 
de la 16911, după ce au primit 
sprijinul relevant, pe baza unei 
abordări de gestionare a cazurilor, 
pentru a avansa pe „calea de viață 
independentă” 

 50 de servicii comunitare 
modernizate (centre de zi și centre de 
recuperare neuro-motorie pentru 
persoane cu dizabilități) printr-un 
program național de finanțare a 
investițiilor precum reabilitarea, 
consolidarea, modernizarea și 
furnizarea de servicii bazate pe 
comunitate. 

 Intrarea în funcțiune a 55 de noi 
servicii comunitare (45 noi clădiri 
NZEB și 10 clădiri noi nZEB +) pentru 
persoanele cu dizabilități (centre de 
zi, servicii de asistență și suport și 
centre de servicii de recuperare 
neuro-motorie pentru pacienți) care 
vor oferi activități pentru cel puțin 
4.870 de persoane cu dizabilități în 4 
ani, având în vedere viața 
independentă. 

 56700 familii eligibile suplimentare 
care beneficiază de schema 
îmbunătățită (calculată pe baza 
estimării numărului de beneficiarilor 
familiei, conform legii actualizate), pe 
lângă beneficiarii eligibili actuali ai 
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venitului minim garantat, adică 189 
000 de familii la sfârșitul anului 2020. 

 Cel puțin 10.000 de beneficiari 
angajează lucrători casnici prin 
sistemul de tichete de muncă, cel 
puțin 20 000 de lucrători domestici / 
furnizori înregistrați anterior ca 
șomeri sau inactivi furnizează servicii 
prin intermediul tichetelor de muncă 
și cel puțin 60 000 de lucrători 
domestici / furnizori înregistrați 
anterior ca șomeri sau inactivi 
furnizează servicii prin intermediul 
tichetelor de muncă. 

 Intrarea în funcțiune a unei rețele de 
71 de centre de servicii de zi pentru 
vârstnici 

Componenta C14 - Buna guvernanță 

În cadrul acestei componente PNRR 
propune o adevărată revoluție în 
sistemul de recrutare și cel de promovare 
a funcționarilor publici. Sunt 9 reforme 
și 4 tipuri de investiții majore pe aceste 
sectoare, care vor răspunde provocărilor. 
Bugetul total propus: 165,6 mil. euro. 

Reforme: 

R1. Îmbunătățirea predictibilității și a 
eficienței proceselor decizionale prin 
întărirea capacității de coordonare a 
politicilor și analiză de impact la nivelul 
Guvernului și al ministerelor 
coordonatoare, precum și prin 

consolidarea instrumentelor în vederea 
creșterii calității consultărilor publice la 
toate palierele administrației 
R2. Întărirea coordonării la Centrul 
Guvernului printr-o abordare integrată și 
coerentă a inițiativelor în domeniul 
schimbărilor climatice și a dezvoltării 
durabile 
R3. Management performant al 
resurselor umane în sectorul public 
R4. Dezvoltarea unui sistem de salarizare 
echitabil și unitar în sectorul public 
R5. Garantarea independenței justiției, 
creșterea calității și eficienței acesteia 
R6. Intensificarea luptei împotriva 
corupției 
R7. Evaluarea și actualizarea legislației 
privind cadrul de integritate 
R8. Reformarea sistemului național de 
achiziții publice 
R9. Îmbunătățirea cadrului procedural 
de implementare a principiilor 
guvernanței corporative în cadrul 
întreprinderilor de stat 

În administrația publică, detaliile 
reformei vor include: 

 Un sistem de recrutare pilot pe 
modelul EPSO european pentru 
administrația centrală, în 2022, urmat 
de replicarea la nivel național pe baza 
lecțiilor învățate, începând cu 2023 
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 Un sistem nou multi-anual de 
planificare pentru nevoile de 
recrutare din sectorul public 

 Introducerea unui sistem de recrutare 
nou pentru înalții funcționari publici 
care interzice politizarea funcțiilor 

 În domeniul justiției, sunt incluse în 
PNRR, pe lângă reformele asumate în 
cadrul MCV, o serie de măsuri, spre 
exemplu: 

 Adoptarea noii Strategii Naționale 
Anticorupție și implementarea 
acestora 

 Adoptarea strategiei privind 
dezvoltarea sistemului judiciar pentru 
perioada 2022-2025 

 Adoptarea legii de modificare a 
competențelor ANABI 

 Adoptarea „Legilor justiției” (statutul 
magistraților din România, 
organizarea judiciară, Consiliul 
Superior al Magistraturii) 

 O creștere cu aproximativ 50% a 
valorii bunurilor indisponibilizate și 
administrate de ANABI 

 Reformarea sistemului național de 
achiziții prin eficientizarea procesului 
de achiziții - un nou formular 
standard electronic va fi disponibil 

Pilonul VI – Politici pentru generația 
următoare copii și tineri 

Problemele din sistemul de educație 
reflectă un nivel ridicat de inechitate în 

cadrul sistemului educațional. Școlile 
din mediul rural și din regiunile 
dezavantajate economic suferă de pe 
urma unei precarități a ofertei 
educaționale dar și a infrastructurii. 

Componenta C15 - Educație - PNRR 
propus de România adresează prin 7 
reforme și 18 investiții aceste provocări, 
cu un buget total propus de 3.605,97 mil. 
euro. 

Reformele: 

R1. Elaborarea și adoptarea pachetului 
legislativ pentru implementarea 
proiectului „România Educată” 

R2. Dezvoltarea unui sistem de servicii de 
educație timpurie unitar, incluziv și de 
calitate 

R3. Reforma sistemului de învățământ 
obligatoriu pentru prevenirea și 
reducerea părăsirii timpurii a școlii 

R4. Crearea unei rute profesionale 
complete pentru învățământul tehnic 
superior 

R5. Adoptarea cadrului legislativ pentru 
digitalizarea educației 

R6. Actualizarea cadrului legislativ 
pentru a asigura standarde ecologice de 
proiectare, construcție și dotare în 
sistemul de învățământ preuniversitar 
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R7. Reforma guvernanței sistemului de 
învățământ preuniversitar și 
profesionalizarea managementului 

La finalul acestor reforme și investiții se 
așteaptă rezultate importante precum: 

 110 de creșe înființate și 
operaționalizate și 412 servicii 
complementare (se înființează în 
spații oferite de comunitate/diferiți 
furnizori publici și privați de educație, 
în localitățile izolate, dezavantajate 
unde nu se justifică construirea unei 
creșe/grădinițe) 

 420 de formatori curriculari și 
respectiv în monitorizarea serviciilor 
de educație timpurie vor fi instruiți și 
evaluați în cadrul a două programe de 
formare continuă și vor primi 
certificate specifice. 

 Alocarea a 42 granturi (1 pe județ) 
pentru formarea a 19 950 de persoane 
(475 pe județ) care lucrează în servicii 
standard și complementare de 
educație timpurie (personal didactic 
și nedidactic), acordând prioritate 
celor din serviciile nou înființate. 

 2500 de școli incluse în programul de 
abandon vor fi complet digitalizate 
prin achiziționarea echipamentului 
necesar (tablete, imprimante, 
routere). Creșterea cu cel puțin 60% a 
numărului de studenți înscriși în ruta 
completă de învățământ dual. 

 57 de școli agricole vor fi sprijinite 
pentru modernizarea, renovarea și 
extinderea laboratoarelor școlare, 
atelierelor și laboratoarelor IT, 
cantinelor, cazării pentru studenți, 
achiziționarea de materiale biologice, 
echipamente agricole și mașini pentru 
efectuarea lucrărilor agricole, 
formarea cadrelor didactice pe baza 
unor programe specifice legate de 
agricultură, echipare. Creșterea cu 
10% a numărul elevilor înscriși în 
liceele agricole față de 2020 

 Dotarea a 909 de școli VET vor fi 
dotate cu infrastructuri digitale și 
instrumente pentru predare și a 
laboratoarelor de informatică și 
atelierelor de practică 

 Cel puțin 100.000 cadre didactice 
formate în educația digitală integrată 
și în tranziția digitală 

 Cel puțin 5.200 de școli dotate cu 
resurse tehnologice noi pentru 
laboratoarele IT 

 Cel puțin 3.600 de școli dotate cu 
infrastructură și echipamente 
tehnologice noi 

 Cel puțin 1.100 Smart lab-uri 
achiziționate. 

 60 de noi centre de tehnologie 
inovatoare pentru a crea noile abilități 
ale viitorului prin inovarea continuă a 
programelor de studiu în cadrul 
universităților 
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 Construirea a 5.020 și extinderea / 
modernizarea a 15.000 de locuri în 
campusurile universitare pentru a 
crea noi locuri de agrement și lectură, 
în special pentru studenții 
defavorizați 

 Construirea a 4.600 de locuri și 
extinderea / modernizarea a 15.000 de 
locuri ale campusurilor universitare 
pentru a crea noi locuri de cazare 
pentru studenții din medii socio-
economice defavorizate, cu 
dizabilități, unele minorități etnice 
sau familii monoparentale etc. 

 10.000 laboratoare de științe/cabinete 
echipate 

 3 consorții școlare rurale create 
pentru a consolida mediul 
educațional rural, asigurând condiții 
optime pentru predare, respectând în 
același timp echitatea socială. 

 10 000 de participanți la cursuri de 
formare competente manageriale 
(inspectori cu funcții de îndrumare si 
control, directori, manageri școlari) 

 
 
 
 
 
 

2.4. Planificare strategică la nivel 
Regional 

 
Integrarea în planificarea strategică  

pe plan regional 
Județul Botoșani este situat în 
extremitatea nord-estică a României, 
învecinându-se la sud cu Județul Iași, la 
vest cu Județul Suceava, la nord cu 
Republica Ucraina și la est cu Republica 
Moldova. Județul are o suprafață de 
4.986 km2, reprezentând 2,1% din 
suprafața țării. Conform Planului de 
Dezvoltare  Regională 2021-2027, în 
prezent în mediul urban locuiește 43,1% 
din populația totală a județului (26,7% în 
municipiul Botoșani). 

Conform studiului „Orașe Magnet-
Migrațiune și Navetism în România”, 
realizat în 2017, Banca Mondială, 
delimitează ariile urbane funcționale în 
cinci categorii: poli naționali, regionali, 
interjudețeni, județeni și locali.  
Municipiul  Botoșani a fost desemnat pol 
local de dezvoltare, așa cum a fost 
prezentat în studiul menționat, 
reprezintă  acea zonă urbană funcțională 
care a atras mai puțin de 10.000 de 
migranți între 2001 și 2011 și are o zonă 
de captare a migrației care este mai 
degrabă locală (adică o subregiune a 
județului). 
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Conform clasificării localităților din 
Legea nr. 350/2001, Orașul Săveni face 
parte din cele 29 de localități de rang III 
(orașe) aflate la nivelul Regiunii Nord-
Est. Orașul Săveni  face parte din  Grupul 
de Acțiune Locală  „Valea Bașeului de 

Sus”, înființat în anul 2010 cu sprijinul 
Programului Național pentru Dezvoltare 
Rurală 2007-2013 în vederea dezvoltării 
zonei în baza unei strategii de dezvoltare 
locală.

 
 

Grupul de Acțiune Locală Valea Bașeului 
de Sus este o entitate ce reprezintă un 
parteneriat public – privat, constituit din 
reprezentanți ai sectorului public, privat şi 
civil din comunele Avrămeni, Dângeni, 
Drăgușeni, Hănești, Havârna, Mitoc, 
Mileanca, Manoleasa, Ripiceni, Coțușca, 
Adășeni, Mihălășeni și Vlăsinești, precum 
și orașul Săveni din Județul Botoșani. 

Orașul Săveni are o poziție strategică, la 
mică distanță de granițele cu Ucraina, și 
Republica Moldova, cu care are legături 
diferite. Deși are granițe cu Ucraina, 
județul Botoșani nu dispune de niciun 
punct de trecere cu Ucraina, cele mai 
apropiate de orașul Săveni fiind cele de la 
Siret (rutier) și Vicșani (feroviar) la 87 km 
distanță. În ceea ce privește relația cu 
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Republica Moldova, există două puncte de 
trecere a frontierei, exclusiv rutiere, la o 
distanță de 37 km de Rădăuți-Prut și 52 de 
km de Stânca-Costești. Cu toate acestea, 
orașul are o poziție relativ periferică față 
de axele prioritare de transport din 
rețeaua TEN-T ( rutier, și aerian). Cele 
mai apropiate puncte de conectare a 
orașului la rețeaua TEN-T (conectivitate 
secundară rutieră și aeriană) sunt: 
- Suceava: E85/DN 2 – rețeaua TEN-T 

rutieră de bază, 79 de km; 

- Târgu Frumos: E583/DN28 - rețeaua 
TEN-T rutieră de bază, 106 km; 

- Suceava: M500/Linia 502 – rețeaua 
TEN-T feroviară de bază, 74 km; 

- Târgu Frumos: Linia 606 – rețeaua 
TEN-T feroviară de bază, 113 km; 

- Suceava– rețeaua TEN-T aeriană – 
nod complementar, 71 km; 

- Iași – rețeaua TEN-T aeriană – nod 
complementar, 126 km.  
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Prin Programul Operațional pentru 
Infrastructura Mare 2014-2020141 
urmează să fie derulate investiții aferente 
următoarelor proiecte: 

- Fazarea proiectului extinderea și 
modernizarea sistemelor de alimentare cu 
apă și canalizare - epurarea apelor uzate în 
județul Botoșani care va presupune: 
achiziționarea sistem informațional 
geografic, îmbunătățire STAP Cămătărești 
și Bucecea, reabilitarea și extinderea SEAU 
Dorohoi, Flămânzi și Vorona, extinderea 
rețelelor de apă și canalizare în 
ZAA/aglomerarea Botoșani, Dorohoi, 
Flămânzi, Vorona, construirea conductei 
de aducțiune de la STAP Ștefănești la 
Săveni și devierea conductelor de 
aducțiune în zona alunecărilor de teren 
Leorda, extindere și reabilitare STEAP 
Ștefănești, acordare asistență tehnică, etc 

În cadrul Portofoliului de proiecte 
prioritare aferent PDR NE 2021-2027, cu 
privire la orașul Săveni, se are în vedere: 

- Modernizarea infrastructurii rutiere de 
drum județean DJ282 dintre localitățile 
Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, 
Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate 
directă la Vama transnațională Rădăuți 
Prut cu Republica Moldova 

- Construire centru de paliaţie și îngrijiri 
pe termen lung în oraș Săveni, județ 
Botoșani 

- Creșterea performantei energetice a 
blocurilor de locuințe din orașul 
Săveni, Județul Botoșani 

- Centrală termică pe biomasă 8 MW în 
orașul Săveni – CT Săveni 
 

2.5. Arhitectura instituțională 

 

∗ MFE - Coordonator Politică de 
Coeziune 

∗ MLPDA- Programele de cooperare 
teritorială 

∗ MADR - Politica Agricolă Comună, 
Politica Comună în domeniul 
pescuitului și Fondul aferent afacerilor 
maritime 

∗ MAI - Fondurile aferente domeniului 
afaceri interne 

Fondul azil, migrație și integrare (FAMI) 

Fondul securitate internă (FSI)  

Instrumentul pentru managementul 
frontierei și vize (IMFV) 

 

2.6. Arhitectura Programelor 
Operaționale 

Programe operaționale aferente 
implementării politicii de coeziune la 
nivel național: 

1. Programul Operațional Dezvoltare 
Durabilă (PODD) 
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Priorități de investiții: 

 Tranziție energetică bazată pe 
eficiență energetică, emisii reduse,  
sisteme inteligente de energie, rețele şi 
soluții de stocare (intervenții adresate 
mediului privat). Instrumente financiare 
 Dezvoltarea infrastructurii de apă 
și apă uzată și tranziția la o economie 
circulară 
 Protecția mediului prin 
conservarea biodiversității, asigurarea 
calității aerului şi decontaminarea 
siturilor poluate  
 Promovarea adaptării la 
schimbările climatice, prevenirea şi 
gestionarea riscurilor. 

 

2. Programul Operațional Transport 
(POT) 

Priorități de investiții: 

 Îmbunătățirea conectivității prin 
dezvoltarea rețelei TEN-T de 
transport rutier  

 Îmbunătățirea conectivității prin 
dezvoltarea infrastructurii rutiere 
pentru accesibilitate teritorială  

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

 Îmbunătățirea mobilității naționale, 
durabilă şi reziliență în fața 
schimbărilor climatice prin creșterea 

calității serviciilor de transport pe 
calea ferată  

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

 Îmbunătățirea conectivității şi 
mobilității urbane, durabilă şi 
reziliență în fața schimbărilor 
climatice prin creșterea calității 
serviciilor de transport pe calea ferată  

 Dezvoltarea unui sistem de transport 
multinodal  

 Creșterea gradului de utilizare a 
căilor navigabile şi a porturilor  

 Creșterea gradului de siguranță şi 
securitate pe rețeaua rutieră de 
transport  

 Asistenta tehnică. 

3. Programul Operațional Creștere 
Inteligentă şi Digitalizare (POCID) 

Priorități de investiții: 

 Creșterea competitivității economice 
prin cercetare și inovare  

 Dezvoltarea unei rețele de mari 
infrastructuri de CDI  

 Creșterea competitivității economice 
prin digitalizare  

 Dezvoltarea infrastructurii Broadband  
 Instrumente financiare pentru 

întreprinderi  
 Creșterea capacității administrative. 



Pagina 61 din 340 
 

4. Programul Operațional Sănătate 
(multifond) (POS) 

Priorități de investiții: 

 Continuarea investițiilor în spitale 
regionale: Craiova, Cluj, Iași- faza a 
II-a  

 Servicii de asistență medicală 
primară, comunitară și servicii 
oferite în regim ambulatoriu 

 Servicii de recuperare, paliaţie şi 
îngrijiri pe termen lung adaptate 
fenomenului demografic de 
îmbătrânire a populației şi profilului 
epidemiologic al morbidității 

 Creșterea eficacității sectorului 
medical prin investiții în 
infrastructură și servicii 

 Abordări inovative în cercetarea din 
domeniul medical 

 Informatizarea sistemului medical 
 Măsuri FSE care susțin cercetarea, 

informatizarea în sănătate și utilizare 
metode moderne de investigare, 
intervenție, tratament. 

5. Programul Operațional Capital 
Uman (POCU) 

Priorități de investiții: 

 Valorificarea potențialului tinerilor 
pe piața muncii    

 Prevenirea părăsirii timpurii a școlii 
și creșterea accesului și a participării 

grupurilor dezavantajate la educație 
și formare profesională 

 Creșterea calității și asigurarea 
echității în sistemul de educație și 
formare profesională  

 Adaptarea ofertei de educație și 
formare profesională la dinamica 
pieței muncii și la provocările 
inovării și progresului tehnologic  

 Creșterea accesibilității, atractivității 
și calității învățământului profesional 
și tehnic 

 Creșterea accesului pe piața muncii 
pentru toți   

 Antreprenoriat și economie socială    
 Susținerea reformelor pe piața 

muncii în acord cu dinamica pieței 
muncii   

 Consolidarea participării populației 
în procesul de învățare pe tot 
parcursul vieții pentru facilitarea 
tranzițiilor și a mobilității. 

6. Programul Operațional 
Combaterea Sărăciei (POCS) 

    Priorități de investiții: 

 Dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității 
(intervenții  adresate  grupurilor de 
acțiune locală)  

 Dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității  

 Comunități marginalizate  
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 Reducerea disparităților între copiii 
în risc de sărăcie și/sau excluziune 
socială și ceilalți copii   

 Servicii pentru persoane vârstnice   
 Sprijin pentru persoanele cu 

dizabilități  
 Sprijin pentru grupuri vulnerabile 
 Ajutorarea persoanelor defavorizate. 

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

Priorități de investiții: 

 O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 
(intervenții OP1 adresate mediului 
privat, organizațiilor CDI, 
parteneriate)  

 O regiune cu orașe Smart  
 O regiune cu orașe prietenoase cu 

mediul  
 Dezvoltarea sistemelor de încălzire 

centralizate 
 O regiune accesibilă 
 O regiune educată 
 O regiune atractivă  
 Asistență tehnică. 

8. Programul Operațional Asistență 
Tehnică (multifond) (POAT) 

9. Programul Operațional pentru 
Tranziție Echitabilă (POTE) 

Actualul Program Operațional 
Infrastructură Mare (care are cea mai 
mare alocare financiară în 2014-2020) se 
va întoarce la structura din 2007 – 2013, 
intervențiile din domeniul Mediului 
urmând a fi preluate de Programul 
Operațional Dezvoltare Durabilă, iar cele 
din domeniul Transportului urmând a 
trece sub o Autoritate de Management 
din cadrul Ministerului de Transport.  

În premieră, Fondul Social European nu 
va mai finanța un Program dedicat 
creșterii capacității administrative, 
această intervenție regăsindu-se conform 
ministerului printre direcțiile viitorului 
Program Operațional Capital Uman. 

MADR va gestiona în continuare 
finanțările prin intermediul Politicii 
Agricole Comune și prin cea a 
Pescuitului. MAI va gestiona fondurile 
aferente domeniului afaceri interne 
(Fondul azil, migrație și integrare, Fondul 
securitate internă, Instrumentul pentru 
managementul frontierei și vize). 

Conform propunerii făcute publice de 
autorități, companiile vor putea accesa în 
următoarea perioadă financiară 
granturi/instrumente financiare prin 
intermediul mai multor programe. 

Programele operaționale regionale se vor 
axa pe „smart specialization”, transferul 
tehnologic, inovarea, sprijinirea IMM și 
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digitalizare. Programul Operațional 
Creștere Inteligentă și Digitalizare va 
pune la dispoziție instrumente 
financiare. Prin Programul Operațional 
Dezvoltare Teritorială Integrată se vor 
finanța intervenții în domeniul 
turismului, culturii și patrimoniului 
cultural. 

2.7. Programe de cooperare 
transfrontalieră 

În perioada 2021-2027, România va 
beneficia de asistență financiară 
comunitară nerambursabilă pentru 
dezvoltarea de programe şi proiecte de 
cooperare teritorială europeană, având ca 
scop dezvoltarea echilibrată a întregului 
teritoriu prin încurajarea cooperării şi 
schimbului de bune practici între toate 
regiunile Uniunii Europene. 

 
Programul de cooperare 

transfrontalieră INTERREG NEXT 
România-Republica Moldova 2021- 

2027 

Zona eligibilă a programului Interreg 
Next 2021-2027 România-Republica 
Moldova acoperă zona eligibilă a celor 
patru județe din România: Botoșani, Iași, 
Vaslui și Galați și întregul teritoriu al 
Republicii Moldova. Zona se întinde pe o 
suprafață totală de 54.089,80 km2 și o 

lungime a graniței de 681,4 km. Din 
totalul zonei de bază eligibile, 37,42% din 
suprafață este reprezentată de cele patru 
județe din România și 62,58% de 
teritoriul Republicii Moldova. 
Categorii tematice 

 O Europă mai verde 
 O Europă mai socială și mai incluzivă 
 O mai bună guvernanță în materie de 

cooperare 
 Sporirea siguranței și securității 

Europei 

Obiectivul general al programului 

Dezvoltarea durabilă a ariei de graniță 
dintre cele două țări prin finanțarea unor 
proiecte comune 

Obiective specifice 

Obiectivul de politică 2 - 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: 

(i) Promovarea măsurilor de eficiență 
energetică și reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră 

(iv) Promovarea adaptării la schimbările 
climatice, a prevenirii riscurilor de 
dezastre și a rezilienței, ținând seama de 
abordările ecosistemice 
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(v) Promovarea accesului la apă și a 
gestionării durabile a apelor 

(vi) Promovarea tranziției la o economie 
circulară și eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor 

(vii) Intensificarea acțiunilor de protecție 
și conservare a naturii, a biodiversității și 
a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele 
urbane, precum și reducerea tuturor 
formelor de poluare 

Obiectivul de politică 4 - O Europă mai 
socială și mai incluzivă: 

(ii)         Îmbunătățirea accesului egal la 
servicii de calitate și incluzive în educație, 
formare și învățarea pe tot parcursul 
vieții prin dezvoltarea infrastructurii 
accesibile, inclusiv prin promovarea 
rezilienței pentru educația și formarea la 
distanță și online 

(v) Asigurarea accesului egal la asistență 
medicală și asigurarea rezilienței 
sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce 
privește asistența medicală primară, 
precum și promovarea tranziției de la 
îngrijirea instituționalizată către 
îngrijirea în familie sau în comunitate 

(vi) Creșterea rolului culturii și al 
turismului durabil în dezvoltarea 
economică, incluziunea socială și 
inovarea socială 

Obiectivul Specific Interreg 1 - O mai 
bună guvernanță în materie de 
cooperare 

(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 special în vederea 
soluționării obstacolelor juridice și de altă 
natură din regiunile de frontieră 

(c)  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); 

Obiectivul specific Interreg 2 - Sporirea 
siguranței și securității Europei: 

- managementul trecerii frontierei și 
managementul mobilității și migrației. 

Rata de cofinanțare 
Rata cofinanțare UE: maximum 90% 

 
 



Pagina 65 din 340 
 

Priorități 

1) Comunități verzi 

A. Obiectiv specific- Promovarea 
adaptării la schimbările climatice, a 
prevenirii riscurilor de dezastre și a 
rezilienței, ținând seama de abordările 
ecosistemice 
Tipuri de acțiuni: 

a) Construirea/ reabilitarea/ 
modernizarea infrastructurii în 
domeniul intervenției și pregătirii 
pentru situații de urgență; 

b) Dotare cu echipamente pentru 
intervenții de urgență; 

c) Planuri/proceduri/instruiri 
operaționale comune pentru 
prevenirea și managementul 
riscurilor; 

d) Monitorizarea hidrologică a 
râurilor, temperatura apei, 
măsurarea precipitaţiilor, regimul 
gheţii; 

e) Întărirea malurilor râurilor, 
canalelor, starea barajelor, 
împărțirea malurilor râurilor; 

f) Activități de prevenire pentru 
eliminarea eroziunilor; 

g) Campanii de conștientizare a 
populației aflate sub riscul 
dezastrelor naturale sau provocate 
de om. 

B. Obiectiv specific – Intensificarea 
acțiunilor de protecție și conservare a 
naturii, a biodiversității și a 
infrastructurii verzi, inclusiv în zonele 
urbane, precum și reducerea tuturor 
formelor de poluare 
Tipul de acțiuni: 

a) Elaborarea de planuri/proceduri 
comune de management pentru 
ariile protejate; 

b) Evaluarea, protecția și 
îmbunătățirea ecosistemelor 
existente (activități de cercetare, 
inventariere a resurselor, protecția 
speciilor pe cale de dispariție, 
eradicarea speciilor invazive, 
împăduriri, etc.) 

c) Campanii de conștientizare 
pentru protecția și promovarea 
turismului ecologic în zonele 
protejate. 

d) Infrastructură verde urbană. 

2. Dezvoltare socială 
transfrontalieră 

A. Obiectiv specific - Îmbunătățirea 
accesului egal la servicii de calitate și 
incluzive în educație, formare și învățarea 
pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și 
formarea la distanță și online. 
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Tipuri de acțiuni: 
a) construcția/ reabilitarea/ 

modernizarea infrastructurii de 
învățământ; 

b) dotarea cu echipamente a 
instituțiilor de învățământ (școli, 
universități, biblioteci); 

c) acțiuni comune în domeniul 
educației (strategii, training-uri, 
ateliere de lucru, schimb de 
experiență etc.). 

B. Obiectiv specific -  Asigurarea 
accesului egal la asistență medicală și 
asigurarea rezilienței sistemelor de 
sănătate, inclusiv asistența medicală 
primară, precum și promovarea tranziției 
de la îngrijirea instituționalizată către 
îngrijire în familie sau în comunitate 

Tipuri de acțiuni: 

a) construcția/ reabilitarea/ 
modernizarea infrastructurii de 
învățământ; 

b) dotarea cu echipamente a 
instituțiilor de învățământ (școli, 
universități, biblioteci); 

c) acțiuni comune în domeniul 
educației (strategii, training-uri, 
ateliere de lucru, schimb de 
experiență etc.). 

C. Obiectiv specific – Creșterea 
rolului culturii și al turismului durabil în 

dezvoltarea economică , incluziunea 
socială și inovarea socială 
Tipuri de acțiuni: 

a) Reabilitarea/ modernizarea și 
dotarea patrimoniului cultural; 

b) Reabilitarea infrastructurii legate 
de siturile de patrimoniu cultural; 

c) Promovarea patrimoniului 
cultural (campanii de promovare, 
evenimente culturale etc.) 

d) Promovarea platformelor digitale 
pentru turism; 

e) Promovarea siturilor de 
patrimoniu cultural și includerea 
acestora în rețetele și lanțurile de 
turism transfrontalier; 

f) Campanii comune, publicații, 
studii, strategii de îmbunătățire a 
potențialului turismului 
transfrontalier; 

g) Schimb de cunoștințe și bune 
practici în domeniul întreținerii și 
revitalizării zonelor și siturilor de 
patrimoniu cultural care cresc 
atractivitatea și potențialul 
turistic; 

h) Înființarea de rețele comune în 
domeniul turismului și culturii. 

3. Cooperare transfrontalieră 

A. Obiectiv specific – Consolidarea 
eficacității administrației publice prim 
promovarea cooperării juridice și 
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administrative și a cooperării între 
cetățeni, actorii societății civile și 
instituții, în special în vederea 
soluționării obstacolelor juridice și de altă 
natură din regimurile de frontieră 
Tipuri de acțiuni: 

a) Strategii/ planuri de acțiune/ 
instruire transfrontalieră comună 

b) Soluții comune pentru cooperarea 
transfrontalieră (care pot include 
dotarea de echipamente, software, 
construcția/ reabilitarea/ 
modernizarea infrastructurii 
transfrontaliere); 

c) Campanii de informare și 
conștientizare . 

B. Obiectiv specific – Gestionarea 
trecerilor frontierei și gestionarea 
mobilității și migrației. 
Tipuri de acțiuni: 

a) Strategii/planuri de acțiune/ 
instruire transfrontaliere comune; 

b) Soluții comune pentru cooperarea 
transfrontalieră (dotare cu 
echipamente, software, 
construcție/reabilitare/moderniza
re a infrastructurii 
transfrontaliere); 

c) Campanii de informare și 
conștientizare.   

 
 

Programul INTERREG NEXT 
România-Ucraina 2021- 2027 

 
Obiectivul general al programului 
Dezvoltarea durabilă a ariei de graniță 
dintre cele două țări prin finanțarea unor 
proiecte comune 

Zona programului 

Zona eligibilă a Programului Interreg 
Next România-Ucraina 2021-2027 
(Programul Interreg NEXT RO-UA) 
acoperă o suprafață totală de 100.860 
km2, din care 32.760 km2 reprezintă 
teritoriul României (împărțit între cele 5 
județe: Suceava 8.553 km2). Botoșani 
4.986 km2, Satu-Mare 4.418 km2, 
Maramureș 6.304 km2, Tulcea 8.499 
km2), și 68.100 km2 reprezintă teritoriul 
ucrainean (împărțit între cele 4 oblaste: 
Zakarpattia 12.800 km2, Ivano-Frankivsk 
13.900 km2, Odesa 33.300 km2, 
Chernivtsi 8.100 km2). 
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Obiective de politică și obiective 
specifice Interreg 

 
Obiectivul de politică 2 - 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: 
 (iv) Promovarea adaptării la schimbările 

climatice, a prevenirii riscurilor de 
dezastre și a rezilienței, ținând seama 
de abordările ecosistemice 

(v) Promovarea accesului la apă și a 
gestionării durabile a apelor 

(vii) Intensificarea acțiunilor de protecție 
și conservare a naturii, a 
biodiversității și a infrastructurii 
verzi, inclusiv în zonele urbane, 
precum și reducerea tuturor formelor 
de poluare 

Obiectivul de politică 4 - O Europă mai 
socială și mai incluzivă: 
(i) Îmbunătățirea accesului egal la servicii 

de calitate și incluzive în educație, 
formare și învățarea pe tot parcursul 
vieții prin dezvoltarea infrastructurii 
accesibile, inclusiv prin promovarea 
rezilienței pentru educația și 
formarea la distanță și online 

(v) Asigurarea accesului egal la asistență 
medicală și asigurarea rezilienței 
sistemelor de sănătate, inclusiv în 
ceea ce privește asistența medicală 

primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea 
instituționalizată către îngrijirea în 
familie sau în comunitate 

(vi) Creșterea rolului culturii și al 
turismului durabil în dezvoltarea 
economică, incluziunea socială și 
inovarea socială 

Obiectivul specific Interreg 2 -     
Sporirea siguranței și securității 
Europei: 

a) Gestionarea trecerii frontierelor 
b) Alte acțiuni pentru o Europă mai 

sigură 

Rata de cofinanțare 

Rata cofinanțare UE: maxim 90% 

Priorități 

1. Accent pe mediu transfrontalier 
A. Obiectiv specific-Promovarea 
adaptării la schimbările climatice, a 
prevenirii riscurilor de dezastre și a 
rezilienței, ținând seama de abordările 
ecosistemice 
Tipuri de acțiuni: 

a) Infrastructură  (inclusiv 
infrastructura verde și albastră): 
Construcția/reabilitarea/moderni
zarea infrastructurii aferente 
sistemelor/structurilor care se 
ocupă de incendii, inundații, 
consolidarea malurilor râurilor, 
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canalelor, starea barajelor, 
împădurirea malurilor râurilor, 
conservarea, revitalizarea și 
renaturalizarea corpurilor de apă 
și a ecosistemelor, conservarea și 
refacerea râurilor mici; 

b) Echipament: dotarea cu 
echipamentul necesar pentru 
abordarea situațiilor de urgență 
(echipamente de stingere a 
incendiilor, inundații, etc), 
hardware, software, vehicule, etc; 

c) Strategii și instrumente comune 
pentru managementul pericolelor 
și prevenirea riscurilor, inclusiv 
planuri de acțiune comune, 
măsuri tehnice și operaționale 
menite să asigure acțiuni 
coordonate în timp real, planuri 
de risc, proceduri de intervenție, 
exerciții, campanii de 
conștientizare a publicului, 
elaborarea planurilor operaționale 
comune și a cadrului procedural 
actualizat pentru managementul 
și desfășurarea eficientă a 
intervențiilor comune, 
monitorizarea hidrologică a 
râurilor, temperatura apei, 
măsurarea precipitațiilor, regimul 
gheții; 

d) Instruiri: programe comune de 
formare, creare de rețele, schimb 
de experiență și cunoștințe, 

inclusiv creșterea gradului de 
conștientizare în domeniul 
prevenirii și gestionării eficiente a 
riscurilor în zona transfrontalieră. 

B. Obiectiv specific- Intensificarea 
acțiunilor de protecție și conservare a 
naturii, a biodiversității și a 
infrastructurii verzi, inclusiv în zonele 
urbane, precum și reducerea tuturor 
formelor de poluare. 

Tipuri de acțiuni: 

a) Proiecte comune pentru 
crearea/extinderea rezervațiilor 
naturale în context 
transfrontalier; 

b) Dotare: îmbunătățirea capacității 
umane și tehnice și modernizarea 
echipamentelor de monitorizare a 
ariilor protejate; 

c) Elaborarea de studii, cercetări, 
protocoale comune de 
implementare coordonată pe 
convenții europene, strategii și 
planuri comune, traininguri și 
campanii de conștientizare; 

d) Evaluarea, protecția și 
îmbunătățirea ecosistemelor 
existente (activități de cercetare, 
inventarierea resurselor, protecția 
speciilor pe cale de dispariție, 
eradicarea speciilor invazive, 
împăduriri etc.) 
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e) Infrastructură verde urbană. 
 

2. Dezvoltare socială 
transfrontalieră 

A. Obiectiv specific- Îmbunătățirea 
accesului egal la servicii de calitate și 
inclusive în educație, formare și învățarea 
pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și 
formarea la distanță și online 

Tipuri de acțiuni: 

a) Investiții în 
reabilitare/modernizare/extindere
/achiziție de echipamente pentru 
infrastructura educațională 
pentru a asigura precondițiile 
materiale necesare unui proces 
educațional de calitate și de 
creșterea participării la procesele 
educaționale, cu accent pe 
accesibilitatea persoanelor cu 
dizabilități; 

b) Investiții în hardware și software 
necesare dezvoltării 
competențelor digitale; 

c) Dezvoltarea de planuri și strategii 
educaționale și de învățare 
comune, programe de formare și 
mentorat; 

d) Dezvoltarea de parteneriate între 
instituțiile de formare și educație 
pentru a sprijini învățarea comună 

și schimbul de bune practici între 
cadrele didactice/profesioniști din 
educație de pe ambele părți ale 
graniței; 

e) Dezvoltarea de inițiative comune 
care sprijină educația și formarea 
adulților, inclusiv programe de 
mobilitate; 

B. Obiectiv specific- Asigurarea 
accesului egal la asistență medicală și 
asigurarea rezilienței sistemelor de 
sănătate, inclusiv în ceea ce privește 
asistența medicală primară, precum și 
promovarea tranziției de la îngrijirea 
instituționalizată către îngrijirea în 
familie sau în comunitate. 

Tipuri de acțiuni: 

a) Activități comune menite să 
sporească accesul la servicii de 
sănătate în zona de frontieră prin 
construirea/ reabilitarea/ 
modernizarea infrastructurii 
serviciilor de sănătate publică; 

b) Dezvoltarea de laboratoare și 
laboratoare mobile pentru 
screening/monitorizarea clinică a 
bolilor și prevenirea epidemiilor 
transfrontaliere; 

c) Dotarea infrastructurii specifice 
serviciilor medicale publice 
(ambulatoriu, dotări camere de 
urgență, centre medicale, 
intervenție socială integrată etc.); 
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d) Rulote mobile de depistare a stării 
de sănătate pentru monitorizarea 
stării de sănătate (sânge, diabet, 
investigații etc.) precum și 
asistență de îngrijire 
stomatologică acordată populației 
din mediul rural; 

e) Dotarea infrastructurii specifice 
serviciului public de urgență 
medicală; 

f) Programe comune de formare și 
schimb de experiență, creare de 
rețele pentru sprijinirea 
funcționării serviciilor medicale 
publice specifice, telemedicină; 

g) Schimb de experiență, activități 
comune pentru a asigura 
compatibilitatea ghidurilor de 
tratament, programe comune de 
diagnosticare; 

h) Campanii de conștientizare 
privind educația publică în 
domeniul sănătății, bolilor și 
prevenirea epidemiilor; 

i) Echipamente specifice pentru 
digitalizarea în sănătate. 
 

C. Obiectiv specific - Creșterea 
rolului culturii și al turismului durabil în 
dezvoltarea economică, incluziunea 
socială și inovarea socială. 
Tipuri de acțiuni: 

a) Restaurarea, conservarea, 
consolidarea, protecția, 

securitatea monumentelor 
culturale și istorice, siturilor 
arheologice (inclusiv căile de acces 
corespunzătoare), muzeelor, 
obiectelor și colecțiilor de artă și 
promovarea în comun a acestora 
pe baza strategiilor/conceptelor 
transfrontaliere relevante; 

b) Conservarea, securitatea și 
valorificarea în comun a 
monumentelor și obiectelor 
culturale și istorice; 

c) Sprijin pentru activități 
meșteșugărești specifice și 
tradiționale, importante pentru 
păstrarea culturii și identității 
locale. 

d) Promovarea activităților specifice 
și tradiționale în zona eligibilă 
(inclusiv evenimente culturale 
transfrontaliere); 

e) Construirea, modernizarea 
centrelor de vizitare a ariilor 
naturale protejate; dezvoltarea 
traseelor turistice ecologice 

f) Investiții în hardware și software 
necesare pentru digitalizarea site-
urilor și evenimentelor culturale. 
Reabilitarea/modernizarea și 
dotarea patrimoniului cultural; 

g) Promovarea platformelor digitale 
pentru turism; 

h) Promovarea siturilor de 
patrimoniu cultural și includerea 
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acestora în rețelele și lanțurile de 
turism transfrontalier; 

i) Campanii comune, publicații, 
studii, strategii de îmbunătățire a 
potențialului turistic 
transfrontalier; 

j) Înființarea de rețele comune în 
domeniul turismului și culturii. 
 

3. Cooperare transfrontalieră 
A. Obiectiv specific – Sporirea 
siguranței și securității Europei. 
Tipuri de acțiuni: 

a) Investiții în dotare cu echipamente 
specifice activității 
poliției/vamei/poliției de 
frontieră/jandarmerie 
(autovehicule de transport pentru 
unitățile K9, echipamente de 
înregistrare video, drone, 
echipamente de căutare, hardware 
și software, echipamente de 

instruire, echipamente pentru 
experți criminalistici și explozivi, 
etc); 

b) Instruiri comune de poliție, vamă, 
poliție de frontieră, jandarmerie, 
alte structuri implicate în 
managementul frontierelor, 
schimb de bune practici pe 
domenii specifice de activitate 
(analiza, ancheta penală, crima 
organizată, etc); 

c) Investiții în modernizarea, 
reabilitarea, perfecționarea, 
modernizarea poliției și a 
infrastructurii de trecere a 
frontierei și a clădirilor aferente; 

Investiții în politici, strategii, planuri și 
strategii comune de intervenție, campanii 
de conștientizare legate de traficul de 
persoane și alte probleme legate de 
gestionarea frontierei și trecerea 
frontierei, etc.  
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3. PROFILUL SOCIO-ECONOMIC AL 
ORAȘULUI SĂVENI  

 

 

  

 

3.1. Situație existentă și evoluție 
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3.4.4. Alte activități  economice 
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3.1. Situație existentă și evoluție 
 

3.1.1. Date privind evoluția în timp a 
unității teritorial - administrative 
Orașul Săveni aparține zonei de nord-est 
a Câmpiei Moldovei si este situat în 
partea central-estică  a județului 
Botoșani, pe malul stâng a râului Bașeu.  

Conform cercetărilor arheologice de pe 
Valea Prutului din zona Jijia și Prut arată 
că cele mai vechi urme de viață 
omenească datează de peste 33.000 ani 
î.d. Hr. Perfecționarea tehnicilor şi a 
uneltelor utilizate de către locuitori arată 
preocuparea acestora pentru cultivarea 
pământului şi creșterea animalelor.  

Toponimul Săveni apare menționat 
pentru prima dată într-un document 
domnesc din 11 aprilie 1546, prin care 
Petru Rareș dăruia mânăstirii Putna "un 
sat, pe Bașeu, anume Petricanii ... ". De la 
"gura Podagrăii", hotarul moșiei trecea 
peste Bașeu, "apoi pe Bașeu în jos, până 
mai jos de Săveni". Documentul nu ne 
oferă alte informații despre satul Săveni, 
ci doar îi atestă existența ca localitate, 
înconjurată de sate străvechi ca: Bozieni, 
Sârbi, Vlăsinești, Petricani, Știubieni, 
Drăgăşeni, Podriga ş.a., toate menționate 
în actele domnești de cancelarie din 
secolul al XV-lea. 

Versiunea potrivit căreia toponimul 
Săveni provine de la numele unui boier 
moldovean Sava, a fost menționată şi de 
Mihail Sadoveanu, care, cu ocazia 
vizitelor întreprinse la boierul Jorj 
Avrămeanu, de la Avrămeni, unde se 
organizau adevărate serbări vânătorești 
în pădurile din împrejurimi, a poposit de 
mai multe ori şi în târgul Săveni, despre 
care scrie: "Întâi a fost un sat ale cărui 
începuturi se pierd în noaptea timpurilor 
şi care se zice că-şi trage numele de la un 
boier al lui Ștefan cel Mare, numit Sava 
hatmanul".  

Dacă la începutul secolului al XVI-lea, 
moșia Săveni era stăpânită numai de doi 
boieri (Șeptilici şi Ghianghia), în secolul 
al XVII-lea se produce o fărâmițare a 
domeniilor. Pe harta din Descriptio 
Moldaviae, din 1716, Dimitrie Cantemir 
localizează satul Săveni pe locul unde se 
află şi în prezent şi nu face nicio referire 
la stăpânii lui.  

În cartografia întocmită din ordinul 
autorităților țariste între 1772-1774, 
satul Săveni din ținutul Dorohoi, ocolul 
Bașeu, este menționat în stăpânirea 
„jitniceresei Maria Macrioai, având toată 
suma caselor 97...”. 

Dezvoltarea pieței interne, dar şi a celei 
externe explică apariția la sfârșitul 
secuiului al XIXlea a târgurilor. În 1803 
erau numai trei târguri în Moldova, ca în 
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1832 să ajungă la 18, iar in 1859 numărul 
lor ajunsese la 59.  

Cu privire la data întemeierii târgului 
Săveni, documentele cunoscute 
evidențiază două opinii:  

- Târgul de la Săveni ar fi fost întemeiat 
în anul 1816, conform Dr. S. 
Schwarzweld,  

- conform iconomului D. Furtună 
hrisovul este datat cu 7- august 1818, 
iscălit fiindu-le ScarlatVodă 
Calimachi . 

Această ultimă dată este considerată cea 
corectă, 7 august 1818 fiind fără îndoială 
data de înființare a târgului Săveni. 
Localitatea se afirmase ca un centru 
polarizant pentru toate așezările din 
această zonă a câmpiei Moldovei şi s-a 
dezvoltat pe străvechea vatră a satului. 

Târgul era destinat negoțului, având o 
structură diversificată se făcea comerț cu 
vite, cereale, făină, legume, verdețuri, 
fân, cherestea, pielicele de miel, holercă, 
vin, bere, păcură şi dohot. La începutul 
secolului al XIX-lea populația satului 
Săveni, din ținutul Dorohoi, ocolul Bașeu 
era de 757 de locuitori, iar populația 
târgului Săveni era de 711 locuitori. 

În baza Constituției R.P.R din 1948, 
M.A.N. a votat legea 17/1949 cu privire la 
organizarea administrativ teritorială şi 
înființarea sfaturilor populare.  

Între 1950-1952 au fost 28 de regiuni, iar 
prin decretul 231/1952 au fost desființate 
10 regiuni, printre care şi Botoșani. 
Regiunea Suceava cuprindea 11 raioane: 
Botoșani, Câmpulung, Darabani, 
Dorohoi, Fălticeni, Gura-Humorului, 
Rădăuți, Săveni, Suceava, Trușești, Vatra 
Dornei, la care se adaugă în 1952 şi Siret. 
Raionul Săveni cuprindea aproximativ 
fosta plasă Bașeu. După desființarea 
raioanelor Darabani, Siret şi Trușești au 
trecut în componenta raionului Săveni 
comunele: Vişoara, Coțușca, 
Crasnaleuca, Miorcani, Rădăuți-Prut, în 
total având 23 de comune în 
componență. 

Săveni este recunoscut oraș după primul 
război mondial, trece în categoria 
localităților rurale în 1950, pentru a i se 
atribui din nou statutul de oraș după 
anul 1968.  

Unele localități aparținătoare, sunt 
atestate documentar chiar înaintea 
localității Săveni (Petricani la 24 
noiembrie 1492, Bozieni la 14 august 
1432), iar altele sunt atestate 
documentar după aceasta (Bodeasa la 30 
martie 1652, Chișcăreni la 20 decembrie 
1635). 

Situri arheologice descoperite pe 
teritoriul administrativ Săveni: 
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COD RAN  DENUMIRE  CATEGORIE  TIP  JUDEŢ  LOCALITATE  CRONOLOGIE  
36079.06 Situl arheologic de la 

Săveni - La Movila din 
Șes. Necropola este 
situată extravilan, în 
marginea de est a 
orașului, la 300 m 
nord-est de râul Bașeu.   

descoperire 
funerară   

necropolă   Botoșani   Săveni, com. 
Oraș Săveni   

Epoca migrațiilor, 
Eneolitic / sec. IV-V   

36079.13 Situl arheologic de la 
Săveni - Loturi. Situl se 
află intravilan, în 
partea de est a orașului, 
în jurul liceului din 
localitate.   

locuire   așezare   Botoșani   Săveni, com. 
Oraș Săveni   

Eneolitic, Epoca 
migrațiilor / sec. IV-
V   

36079.12 

Movila Sărături III de 
la Săveni. Movila este 
situată extravilan, la 
2050 m nord de Săveni, 
la 2550 m est-nord-est 
de Movila din Dealul 
Germania.   

descoperire 
funerară   

tumul   Botoșani   Săveni, com. 
Oraș Săveni   

Necunoscută   

36079.11 

Movila Sărături II de la 
Săveni. Movila este 
situată extravilan, la 
2150 m nord de Săveni, 
la 2600 m est-nord-est 
de Movila din Dealul 
Germania.   

descoperire 
funerară   

tumul   Botoșani   Săveni, com. 
Oraș Săveni   

Necunoscută   

36079.10 

Movila Sărături I de la 
Săveni. Movila este 
situată extravilan, la 
2200 m nord de Săveni, 
la 2600 m est-nord-est 
de Movila din Dealul 
Germania.   

descoperire 
funerară   

tumul   Botoșani   Săveni, com. 
Oraș Săveni   

Necunoscută   

36079.09 

Movila Sat Nou de la 
Săveni. Movila este 
situată intravilan, la 
nord-vest de orașul 
Săveni, la 400 m sud-
est de cartierul Sat 
Nou, pe partea dreaptă 
a pârâului Podriga.   

descoperire 
funerară   

tumul   Botoșani   Săveni, com. 
Oraș Săveni   

Necunoscută   

36079.08 

Movila din Dealul 
Germania de la Săveni. 
Movila este situată 
extravilan, la 2300 m 

descoperire 
funerară   

tumul   Botoșani   Săveni, com. 
Oraș Săveni   

Necunoscută   

http://ran.cimec.ro/sel.asp?com=1491&Lang=RO&crsl=2&csel=2&clst=1&lpag=100&campsel=com&Ocat=1
http://ran.cimec.ro/sel.asp?com=1491&Lang=RO&crsl=2&csel=2&clst=1&lpag=100&campsel=com&Otip=1
http://ran.cimec.ro/sel.asp?com=1491&Lang=RO&crsl=2&csel=2&clst=1&lpag=100&campsel=com&Ojud=1&Oloc=1
http://ran.cimec.ro/sel.asp?com=1491&Lang=RO&crsl=2&csel=2&clst=1&lpag=100&campsel=com&Oloc=1
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=saveni-oras-saveni-botosani-situl-arheologic-de-la-saveni-loturi-cod-sit-ran-36079.13
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=saveni-oras-saveni-botosani-movila-saraturi-iii-de-la-saveni-cod-sit-ran-36079.12
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=saveni-oras-saveni-botosani-movila-saraturi-ii-de-la-saveni-cod-sit-ran-36079.11
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=saveni-oras-saveni-botosani-movila-saraturi-i-de-la-saveni-cod-sit-ran-36079.10
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=saveni-oras-saveni-botosani-movila-sat-nou-de-la-saveni-cod-sit-ran-36079.09
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=saveni-oras-saveni-botosani-movila-din-dealul-germania-de-la-saveni-cod-sit-ran-36079.08
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nord-vest de orașul 
Săveni, la 3000 m sud-
vest de Movila din 
Dealul Podriga.   

36079.07 

Movila din Dealul 
Podriga de la Săveni. 
Movila este situată 
extravilan, la 3000 m 
nord de orașul Săveni, 
la 3000 m nord-est de 
Movila Dealul 
Germania.   

descoperire 
funerară   

tumul   Botoșani   Săveni, com. 
Oraș Săveni   

Necunoscută   

36079.05 

Așezarea de perioadă 
Hallstattiană de la 
Săveni - La Stadion. 
Așezarea este situată 
intravilan, în centrul 
orașului, în zona 
stadionului, la 350 m 
est de cursul râului 
Bașeu.   

locuire   așezare   Botoșani   Săveni, com. 
Oraș Săveni   

Hallstatt   

36079.04 

Așezarea Cucuteni de 
la Săveni - Sat Nou. 
Așezarea este situată 
intravilan, în marginea 
de nord-vest a 
cartierului Sat Nou, pe 
partea dreaptă a 
pârâului Podriga.   

locuire civilă   așezare   Botoșani   Săveni, com. 
Oraș Săveni   

Eneolitic   

36079.03 

Situl arheologic de la 
Săveni - Cotul 
Podrigei. Situl se află 
extravilan, la 700 m 
nord de oraș, pe 
pantele sudice ale 
Dealului Sărăturii, pe 
partea stângă a 
pârâului Podriga .   

locuire civilă   așezare   Botoșani   Săveni, com. 
Oraș Săveni   

Hallstatt, Latène / 
sec. II - III   

36079.02 

Situl arheologic de la 
Săveni - Valea Boului. 
Situl se află extravilan, 
la 1800 m nord de oraș, 
de o parte şi alta a 
șoselei Săveni-
Drăgușeni, la 1600 m 
est de Movila 
Germania.   

locuire civilă   așezare şi 
necropolă   

Botoșani   Săveni, com. 
Oraș Săveni   

Epoca migrațiilor, 
Epoca bronzului / 
sec. IV - V, aprox. 
1500/1400-1150 ani   

36079.01 

Situl arheologic de la 
Săveni - La Grădini. 

locuire civilă   așezare şi 
necropolă   

Botoșani   Săveni, com. 
Oraș Săveni   

Epoca bronzului, 
Epoca migrațiilor, 

http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=saveni-oras-saveni-botosani-movila-din-dealul-podriga-de-la-saveni-cod-sit-ran-36079.07
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=saveni-oras-saveni-botosani-asezarea-de-perioada-hallstattiana-de-la-saveni-la-stadion-cod-sit-ran-36079.05
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=saveni-oras-saveni-botosani-asezarea-cucuteni-de-la-saveni-sat-nou-cod-sit-ran-36079.04
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=saveni-oras-saveni-botosani-situl-arheologic-de-la-saveni-cotul-podrigei-cod-sit-ran-36079.03
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=saveni-oras-saveni-botosani-situl-arheologic-de-la-saveni-valea-boului-cod-sit-ran-36079.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=saveni-oras-saveni-botosani-situl-arheologic-de-la-saveni-la-gradini-cod-sit-ran-36079.01
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Situl se află intravilan, 
în partea de sud-est a 
oraşului, la vest de râul 
Başeu.   

Eneolitic / aprox. 
1500/1400-1150 ani, 
sec. IV - V   

36088.02 Situl arheologic de la 
Bodeasa - La Holm. 
Situl se află extravilan, 
la nord de satul 
Bodeasa, pe pantele 
sud-estice ale Dealului 
Șerpăriei, între 
pâraiele Bodeasa la est 
şi Glăvăneasa la sud-
vest.   

locuire civilă   așezare   Botoșani   Bodeasa, com. 
Oraș Săveni   

Eneolitic, Epoca 
bronzului / aprox. 
4.500- 3.500 ani, 
aprox. 1500/1400-
1150 ani   

36088.01  Situl arheologic de la 
Bodeasa - Fundul 
Bodesei. Situl se află 
extravilan, la 550 m 
sud de satul Bodeasa, 
pe pantele sud-estice 
ale Dealului Grindului, 
pe partea dreaptă a 
pârâului Bodeasa.   

locuire civilă   așezare   Botoșani   Bodeasa, com. 
Oraș Săveni   

Paleolitic, Eneolitic, 
Epoca bronzului, 
Epoca medievală / 
aprox. 65.000-
38.000/40.000-
35.000 ani, aprox. 
4.500- 3.500 ani, 
aprox. 1500/1400-
1150 ani, sec. XVII - 
XVIII   

36088.03 Situl arheologic de la 
Bodeasa - La Movile. 
Situl se află extravilan, 
la 1400 m vest de satul 
Bodeasa, la sud-est de 
un grup de trei movile.   

locuire civilă   așezare   Botoșani   Bodeasa, com. 
Oraș Săveni   

Epoca migrațiilor, 
Paleolitic / sec. IV - 
V, aprox. 
28.000/27.000-
20.000 ani  

36088.09 Movila din Dealul 
Glăvăneasa II de la 
Bodeasa. Movila este 
situată extravilan, la 
3600 m nord-vest de 
biserica satului, pe 
partea dreaptă a șoselei 
Săveni-Avrămeni.   

descoperire 
funerară   

tumul   Botoșani   Bodeasa, com. 
Oraș Săveni   

Necunoscută   

36088.08 Movila din Dealul 
Glăvăneasa I de la 
Bodeasa. Movila este 
situată extravilan, la 
3900 m nord-vest de 
biserica satului, pe 
partea dreaptă a șoselei 
Săveni-Avrămeni.   

descoperire 
funerară   

tumul   Botoșani   Bodeasa, com. 
Oraș Săveni   

Necunoscută   

36088.07 Movila din Dealul 
Bodeasa de la Bodeasa. 
Movila este situată 

descoperire 
funerară   

tumul   Botoșani   Bodeasa, com. 
Oraș Săveni   

Necunoscută   
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extravilan, la 1600 m 
nord-est de biserica 
satului, la 800 m est de 
valea Bodeasa.   

36088.06 Movila Rot III de la 
Bodeasa. Movila este 
situată extravilan, pe 
culmea Dealului 
Boului, la 2220 m vest-
nord-vest de biserica 
satului.   

descoperire 
funerară   

tumul   Botoșani   Bodeasa, com. 
Oraș Săveni   

Necunoscută   

36088.05 Movila Rot II de la 
Bodeasa. Movila este 
situată extravilan, pe 
culmea Dealului 
Boului, la 2350 m vest-
nord-vest de biserica 
satului.   

descoperire 
funerară   

tumul   Botoșani   Bodeasa, com. 
Oraș Săveni   

Necunoscută 

36088.04 Movila Rot I de la 
Bodeasa. Movila este 
situată extravilan, 
situată pe culmea 
Dealului Boului, la 
2500 m vest-nord-vest 
de biserica satului.   

descoperire 
funerară   

tumul   Botoșani   Bodeasa, com. 
Oraș Săveni   

Necunoscută  

36097.04 Movila din Dealul 
Movilelor IV de la 
Bozieni. Movila este 
situată extravilan, la 
950 m nord-nord-est 
de școala din sat, la 500 
m sud-est de Movila 
din Dealul Movilelor 
III.   

descoperire 
funerară   

tumul   Botoșani   Bozieni, com. 
Oraș Săveni   

36097.04 

36097.03 Movila din Dealul 
Movilelor III de la 
Bozieni. Movila este 
situată extravilan, la 
1800 m nord-nord-est 
de școala din sat, la 150 
m sud-est de Movila 
din Dealul Movilelor 
II.   

descoperire 
funerară   

tumul   Botoșani   Bozieni, com. 
Oraş Săveni   

Necunoscută  

36097.02 Movila din Dealul 
Movilelor II de la 
Bozieni. Movila este 
situată extravilan, la 
1300 m nord de școala 
din sat, la 1450 m sud-

descoperire 
funerară   

tumul   Botoșani   Bozieni, com. 
Oraș Săveni   

Necunoscută  
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Sursa: Repertoriul Arheologic Național 

est de Movila din 
Dealul Movilelor I.   

36097.01 Movila din Dealul 
Movilelor I de la 
Bozieni. Movila este 
situată extravilan, la 
2450 m nord-nord-
vest de școala din satul 
Bozieni, la 500 m sud-
est de șoseaua Săveni-
Avrămeni.   

descoperire 
funerară   

tumul   Botoșani   Bozieni, com. 
Oraș Săveni   

Necunoscută  

36113.02 Movila Săveni Sud-
Vest de la Petricani. 
Movila este situată 
extravilan, la 2300 m 
sud de biserica satului, 
la 150 nord-vest de 
Releul TV.   

descoperire 
funerară   

tumul   Botoșani   Petricani, com. 
Oraș Săveni   

Necunoscută 

36113.01 Situl arheologic de la 
Petricani - Vatra 
satului. Situl se află 
extravilan, la sud de 
satul Petricani, pe 
partea stângă a 
drumului Săveni-
Știubieni.   

locuire civilă   așezare şi 
necropolă   

Botoșani   Petricani, com. 
Oraș Săveni   

Epoca migrațiilor, 
Epoca medievală / 
sec. IV - V, sec. XVII 
- XVIII   

36122.01  Așezarea de Epoca 
bronzului de la Săveni-
Sat Nou - La Lotul 
Școlii. Așezarea este 
situată atât intravilan 
cât şi extravilan, în 
partea de est a satului, 
la vest de râul Bașeu.   

locuire civilă   așezare   Botoșani   Sat Nou, com. 
Oraș Săveni   

Epoca bronzului / 
aprox. 1500/1400-
1150 ani   

 

Paleoliticul este ilustrat prin 
descoperirile de la Bodeasa. La locul 
numit „Fundul Bodesei” s-a descoperit o 
întinsă așezare de pe cuprinsul căreia s-
au recoltat așchii şi lame de silex, iar „La 
Movile”, în partea de vest a satului s-au 
descoperit piese de silex, dintre care 
unele aparținând paleoliticului final. 

 În neolitic numărul așezărilor din 
această zonă sunt mai numeroase şi mai 
intens populate. Fragmente de unelte şi 
resturi ceramice au fost descoperite la 
Bodeasa, la locul numit „La Holm”, în 
vatra orașului Săveni, în fața școlii din 
Sat - Nou, etc. 
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Epoca bronzului este prezentă prin 
descoperirea mai multor așezări 
aparținând culturilor Costișa şi Noua. 

Epoca fierului, mai puțin cunoscută în 
împrejurimile orașului, a fost atestată la 
„Cotul Podgoriei”, în partea nordică a 
orașului, prin descoperirea unor 
fragmente ceramice atribuite culturii 
Carpice. 

Epoca marilor migrații este mai bine 
ilustrată prin descoperirile făcute în 
câteva așezări din preajma orașului. 

Din cele prezentate reiese că teritoriul 
orașului Săveni şi a localităților 
aparținătoare a fost populat, cu 
intensitate diferită, în toate etapele 
istoriei străvechi şi vechi a poporului 
român. 

Satul Bodeasa se află în partea de nord a 
județului, în Câmpia Moldovei și este 
component al orașului Săveni din 1968 . 
Localitatea nu este traversată de șosele 
naționale, ci doar de un drum comunal, 
DC13, ce face legătura cu Săveni, 
localitatea de reședință a orașului, aflată 
la aproximativ 6 km distanță. 

La nord se învecinează cu satul Aurel 
Vlaicu – aproximativ 2 km, la est cu 
orașul Săveni, la sud cu satul Sârbi, circa 
3 km, iar la vest cu satul Tudor 
Vladimirescu. 

Sat nou, înființat după împroprietărirea 
din 1919-1922 cu locuitori din 
localitățile Adâncata, Zamostea şi 
Zvorâştea, atunci în județul Dorohoi, 
îndreptățiți a primi pământ în stăpânire, 
dar nefiind suficient în moșiile din satele 
lor, au acceptat să primească pământ 
aici, din vechea moșie Sârbi. 

O parte dintre familiile care au primit 
aici pământ au venit aici, şi-au construit 
bordeie în marginea lotului şi au rămas 
aici în permanență. Alte familii veneau 
aici primăvara, îşi lucrau pământul, iar 
toamna se reîntorceau în satul natal. 
Vatra satului a fost delimitată în anul 
1925, când au început să se construiască 
primele case. 

Inițial, satul s-a întemeiat în stânga 
Pârâului Bodeasa, la nord-est de 
perimetrul actualului sat, dar din cauza 
apei pietroase de pe vatra vechiului 
amplasament, unde prima fântână a fost 
construită de Nicuță Crețu, gospodăriile 
s-au mutat pe malul drept al pârâului, 
unde s-au găsit izvoare cu apă bună. 

Dezvoltarea localității este favorizată de 
factorii pedoclimatici ce permit creșterea 
animalelor și dezvoltarea culturilor 
vegetale, aceste activități determinând 
de altfel și caracteristica dominantă a 
localității. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpia_Moldovei
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Satul este situat în zona de frontieră, 
fiind cuprins în cadrul Convenției dintre 
România și Republica Moldova privind 
micul trafic de frontieră. Localitatea este 
străbătută de pârâul Bodeasa (lungime - 
26 km). 

Bozieni, sat component al orașului 
Săveni, este situat la doi km jumătate 
sud-est de orașul Săveni, 700 m nord-
vest de satul Vlăsinești, alipit în partea de 
est de satul Sârbi, pe stânga pârâului 
Bașeu. 

Se crede că satul Bozieni s-a întemeiat pe 
marginea de vest a moșiei Sârbi, unde la 
12 mai 1603 marele spătar Bosiioc   
cumpăra de la Toader Turcea cu 
jupâneasa lui, Nastasia, fiica lui Grigore 
Udrea, „… a șasea parte din Sârbi, pe 
Bașeu, cu 200 taleri…”. 

Chiar dacă Bosiioc iese din moșia Sârbi 
la scurt timp, căci la 3 septembrie 1603 
Ieremia Movilă întărește răscumpărarea 
ocinii din Sârbi de către Teodosia, 
jupâneasa lui Grigore Udrea, de la Bocioc 
vel spătar…, se pare că numele acestui 
Bosiioc s-a păstrat în numele așezării 
întemeiate, probabil de la acesta 
ajungându-se, aici, prin modificări 
fonetice, de la Bosiioc, la Bosieni şi apoi 
Bozieni. 

Satul Bozieni a avut inițial caracter 
boieresc, apoi a trecut în stăpânire 
răzeșească, pentru o perioadă scurtă, căci 
tot în prima jumătate a secolului al XVII-
lea a ajuns în stăpânirea vornicului 
Toma Cantacuzino, prin cumpărare, iar 
la 30 iunie 1668 Velicico Costin, căsătorit 
cu Catrina, fiica lui Toma Cantacuzino, 
moștenește din averea socrului său 13 
sate, între care şi Bozianii pe Bașeu. 
După moartea lui Velicico Costin, moșia 
şi satul Bozieni ajung în proprietatea 
personală a voievodului Constantin 
Mihai Cehan Racoviţă, rudenie cu Toma 
Cantacuzino, de la care trece, prin danie, 
în stăpânire mănăstirească şi apoi în 
stăpânirea Epitropiei spitalului Sf. 
Spiridon din Iași. 

Se pare că cea mai mare parte din moșia 
Bozieni a rămas în stăpânire răzeșească, 
situație în care se afla în 1737 şi 1782. 
După această dată, documentele nu ne 
ajută, dar moșia a trecut, probabil prin 
cumpărări, în stăpânire boierească, căci 
în 1816 aga Alexandru Greceanu 
stăpânea trei părți din moșia Bozieni, de 
la ținutul Dorohoi, ce au cumpărat prin 
mezat, de la vornicul Necula Stratulat 
(stăpân în moșia Săveni), pentru ca în 
1855 şi 1859 cea mai mare parte din 
moșia Bozieni să fie unită cu moșia 
Săveni, în stăpânirea familiei Negre, 
având în continuare același destin cu 
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moșia Săveni, până la marile reforme 
agrare. 

Chișcăreni, sat component al orașului 
Săveni, din 1968, este situat în 
vecinătatea vestică, nord-vestică de 
Petricani şi la est de satul Știubieni, la 
circa doi km vest de Săveni, pe dreapta 
Pârâului Bașeu și este străbătut de DJ 
292. 

Cea dintâi așezare cu numele Chișcăreni 
a fost întemeiată la est de actualul sat 
Negreni şi la vest, nord-vest de satul 
Știubieni, la locul numit La Movilă, pe 
moșia Știubieni, atunci în stăpânirea 
familiei Neculai şi fiul său Iordache 
Rosetti Roznovanu. Moșia cu numele 
Chișcăreni este menționată în 1850, 
probabil era şi un sat mic sau o odaie, 
care şi-a luat numele de la mulțimea 
chișcarilor (soi de pește) din iazul situat 
la sud-vest, pe Pârâul Bașeu. 

În perioada aplicării Legii rurale din 
1864, stăpânul moșiei Știubieni a cedat 
teren pentru împroprietărirea clăcașilor 
din Chișcăreni în partea de est a satului 
Știubieni şi la vest de satul Petricani, 
teren puternic denivelat şi mai slab 
pentru agricultură. Pentru strămutarea 
locuințelor sătenilor, stăpânul moșiei a 
dat fiecărui locuitori, ca ajutor, câte cinci 
galbeni. 

Petricani este situat la un km  vest de 
oraș, pe partea dreaptă a pârâului Bașeu. 

Unul dintre satele foarte vechi din zonă 
despre care se crede că a fost întemeiat 
de Petrică, fratele lui Brae, boier în 
divanul domnesc al lui Iuga voievod, 2 
iulie 1398 - 28 noiembrie 1399, care 
întărea lui Brae un loc pe Strahotin. Satul 
exista, astfel, la sfârșitul secolului al XIV-
lea. Numele său este derivat de la 
patronimicul Petrică, cu ajutorul 
sufixului „-ani”. 

Cea dintâi mențiune documentară a 
toponimului Petricani datează din 24 
noiembrie 1492, în hotarnica satului 
Știubeiul (Știubieni), pe Bașeu, cumpărat 
de Ștefan, voievodul Moldovei, de la 
nepoții lui Hodco Costici şi Lev. 

Uricul dat de Ștefan cel Mare la 25 aprilie 
1501 lui Paşină, prin care i se întărește 
satul Petricani, pe Bașeu, oferă mai 
multe informații: „… că acest adevărat 
nepot de soră al nostru, răposatul pan 
Dumşa postelnic, când i-a venit moartea, 
…, a dat cu limba lui, cu voia lui, slugii 
sale anume Paşină, …, un sat, anume 
Petricanii, pe Bașeu…”. 

Până la începutul anului 1542 satul 
Petricani rămâne în stăpânirea lui Paşină 
şi apoi a fiilor acestuia, Sima şi Olena. La 
24 aprilie 1542, Petru Rareș voievod 
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dăruiește Mănăstirii Putna „… un sat pe 
Bașeu, cu tot venitul şi cu heleșteu, 
anume Petricanii, care acel sat este al 
domniei mele, de cumpărătură…”. 
Credem că la acea dată voievodul a 
întărit Mănăstirii Putna numai jumătate 
de sat, fără a putea preciza care, căci 
același voievod, la 11 aprilie 1546 dă uric 
Mănăstirii Putna „…satul Petricani pe 
Bașeu, luat jumătate prin schimb de la 
Sima, fiul lui Paşin, pentru satul 
domnesc Hănești, pe Bașeu, iar jumătate 
cumpărat de la Olena, sora lui Sima…”. 
Hotarnica menționată încredințează că 
satul era întărit mănăstirii cu întreaga 
moșie, rămânând în stăpânirea acesteia 
până în anul 1785. 

La 6 aprilie 1792 moșiile Știubieni, 
Petricani şi Pustiul trec în stăpânirea 
marelui logofăt Neculai Roset. 

Satul Petricani a avut caracter boieresc, 
de la întemeiere până la 1542, apoi a fost 
în stăpânire mănăstirească, până în 
1785, când trece iarăși în stăpânire 
boierească, până la reformele agrare din 
secolele XIX şi XX. 

Satul a fost depopulat până în preajma 
anului 1820, când sunt menționați aici 
locuitori. 

Sat Nou, cel mai tânăr sat din zonă, 
considerat suburbie a orașului Săveni, 

este situat la 500 m nord-vest de orașul 
Săveni, 700 m nord de satul Petricani și 
700 m nord-est de satul Chișcăreni, pe 
dreapta Pârâului Podriga și pe stânga 
Pârâului Bașeu. 

Acest sat s-a întemeiat începând din vara 
anului 1940, când aici au venit și s-au 
stabilit câteva familii, care au părăsit 
satul Bahrinești din ținutul Cernăuți 
după ultimatumul din 26-28 iunie 1940, 
prin care Basarabia, Bucovina de Nord și 
Ținutul Herței erau ocupate de Uniunea 
Sovietică. Primele familii care au venit 
aici, după ce și-au părăsit definitiv satul 
natal, și-au cumpărat locuri pentru case 
de la săteni din Petricani și apoi mici 
suprafețe de pământ pentru a-și asigura 
condiții minime de viață.  

De la înființare această așezare a avut 
caracterul unui cătun al satului 
Petricani, pe teritoriul căruia s-a 
constituit. Ca așezare distinctă, satul este 
menționat oficial în 1956.  

Caracteristici semnificative ale 
teritoriului și localităților, repere 
în evoluția spațială a localităților 

Măsurile propuse prin studiu au în 
vedere asigurarea dezideratelor de 
dezvoltare locală şi incluziune propuse 
de documentele europene, ținând cont 
de dezvoltarea istorică şi funcțională a 
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teritoriului şi de specificul localității. 

Dezvoltarea tehnologiei comunicațiilor 
și a infrastructurii de transport a dus la 
popularea zonelor adiacente centrelor 
urbane și căilor de comunicație de 
proximitate ale acestora. Astfel au apărut 
zone urbane bazate pe migrația bi-
direcțională, formate dintr-un centru 
urban și localitățile înconjurătoare. 

Această relație strânsă între centrele 
urbane și teritoriile adiacente, bazată pe 
oferta de locuri de muncă, oportunități 
legate de educație și oferta serviciilor 
(publice sau private). 

Datorită modului de formare și a 
relațiilor care le definesc, aceste zone au 
abilitatea de a depăși limitele 
administrative existente ale orașelor cu 
rol polarizator, în vederea atingerii 
obiectivelor de interes comun. 

O strategie de dezvoltare bazată pe 
policentricitate poate fi în contextul 
prezent o oportunitate pentru localitățile 
adiacente de a-și integra obiectivele și 
prioritățile în strategii de dimensiuni 
mai mari și la un nivel relevant. Astfel, 
îmbunătățirea infrastructurii de 
transport și comunicații, dezvoltarea 
rețelelor de energie și creșterea 
numărului și varietății serviciilor la 
nivelul orașului Săveni, pot deveni 

elemente integrante ale dezvoltării la 
nivel intra- și inter-regional. 

3.1.2. Obiectivele strategice 
implementate în perioada 2014-2020 

Strategia de Dezvoltare Locală reprezintă 
un document legal de lucru al Consiliului 
Local Săveni. Documentul are un 
caracter normativ şi prospectiv şi este 
supus la o permanentă reevaluare şi 
optimizare a opțiunilor de dezvoltare a 
comunității pentru a fi în concordanță cu 
realitățile economice şi sociale astfel  că, 
la nivelul  Orașului Săveni, o serie de 
obiective au fost implementate iar altele 
sunt în curs de realizare. 

Realizarea obiectivelor SDL reprezintă o 
garanție a finalizării acesteia ca 
instrument motor, de construcție, de 
convergență internă și de  coerență în 
dezvoltarea orașului Săveni. Printre 
obiectivele  implementate în perioada  
2014-2020 menționăm: 

1. Consolidarea infrastructurii urbane 
in coroborare  cu protecția mediului: 

c. Dezvoltarea, reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de 
transport 

c.1.2. Modernizare străzi 
orășenești – etapa a-2-a (Stadiul 
lucrărilor – finalizat)  
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c.1.3. Amenajare alei acces şi 
parcări în : -ansamblurile de locuințe A. 
I. Cuza și  Independenței (Stadiul 
lucrărilor – finalizat) 

d. Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de mediu 

d.2.1. Amenajare parc fotovoltaic 
(Stadiul lucrărilor – finalizat)  

d.2.2. Eficientizarea energetică a 
sistemului de iluminat public (Stadiul 
lucrărilor – finalizat) 

3. Educare și formare continuă 

III. Realizarea, modernizarea şi dotarea 
structurilor de sport şi agrement 

III.a.1.2 Construire teren de sport 
multifuncțional tribune, împrejmuire, 
drumuri de acces și parcare în oraș 
Săveni, județul Botoșani (Stadiul 
lucrărilor – finalizat) 

4. Realizarea unei administrații 
publice locale eficiente și certificate 
calitativ        

1.2. Crearea infrastructurii 
necesare pentru gestiunea electronică a 
Registrului Agricol şi a altor activități 
specifice administrației publice locale 

3.1. Inițierea unor parteneriate 
transfrontaliere cu scop de promovare de 

proiecte şi programe de dezvoltare 
comune 

Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor 
din orașul Săveni este o preocupare 
continuă la nivelul administrației locale, 
astfel în această perioadă au mai fost 
demarate și alte proiecte precum: 

1.Consolidarea infrastructurii urbane 
in coroborare  cu protecția mediului 

a. Reabilitare urbană 

a.1.3 eficientizare energetică a 
instituțiilor publice (Stadiul lucrărilor – 
în implementare) 

a.2.1 amenajarea si construirea 
unor spatii comerciale, cu aspect 
uniform şi integrat, din punct de vedere 
estetic, în care să funcționeze Piața 
agroalimentară Săveni şi Bazarul 
orășenesc, prin zonarea spațiilor de 
vânzare pe tipuri de produse; (Stadiul 
lucrărilor – în implementare) 

c. Dezvoltarea, reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de 
transport 

c.1.7. Extindere şi modernizare 
trotuare (Stadiul lucrărilor – în 
implementare) 

c.1.5 Extinderea zonei pietonale 
din orașul Săveni, amenajare parcări şi 
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reabilitare alei şi  trotuare; (Stadiul 
lucrărilor – în implementare) 

c.1.6. Construire de locuri de joacă, 
spații verzi şi căi de acces  în satul 
Petricani, Chișcăreni; Bozieni, Bodeasa 
şi orașul Săveni; (Stadiul lucrărilor – în 
implementare) 

2. I. Educare și formare continuă 

I.a.1 Sprijinirea instituțiilor de 
învățământ în promovarea de proiecte 

I.a.1.2 Construire școala Bozieni 
(Stadiul lucrărilor – în implementare) 

I.a.1.3 Reabilitare, modernizare, 
extindere și dotare Liceul Teoretic Mihai 
Ciucă Săveni (Stadiul lucrărilor – în 
implementare) 

I.a.1.4 Dotări unități de învățământ 

I.a.1.5 Reabilitare, modernizare şi 
dotare Școala Gimnazială nr. 1, Școala 
gimnaziala nr.2 Săveni și construcție sală 
de sport (Stadiul lucrărilor – în 
implementare) 

II. Dezvoltarea infrastructurii de 
sănătate şi asistență socială 

II.a.1.3  Construirea şi dotarea  
locuințelor sociale tip duplex în orașul 
Săveni; (Stadiul lucrărilor – în 
implementare) 

III.a.1.3 Realizarea unui complex 
sportiv modern pentru practica sportivă 
competițională locală (Stadiul lucrărilor 
– în implementare) 

 

3.2. Cadrul natural 

Așezarea geografică 

Așezat la întretăierea unor vechi artere 
de circulație - drumul de pe Valea 
Bașeului și cel ce leagă târgul Botoșani cu 
Valea Prutului, orașul Săveni aparține 
zonei de nord-est a Câmpiei Moldovei. 
În cadrul județului are o poziție estică în 
Câmpia Jijiei Superioare, în apropiere de 
confluența râului Bașeu cu Podriga, la 
100m altitudine, la o distanță de 35 km 
de municipiul Botoșani, 43 km de 
municipiul Dorohoi, 41 km de orașul 
Darabani și la 25 km de cursul râului 
Prut. Se mărginește cu comunele: 
Drăgușeni la nord-vest, Avrămeni la 
nord-est, Știubieni la vest, Ungureni la 
sud-vest și Vlăsinești la sud și sud-est. 
Orașul, împreună cu satele componente 
- Bodeasa, Bozieni, Chișcăreni, Petricani 
și Sat-Nou, se întinde pe o suprafață de 
5867 ha. 

Caracteristicile reliefului 

Relieful zonei are un aspect larg vălurat, 
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cu interfluvii colinare, deluroase sub 
forma unor platouri mici și joase. 
Altitudinea medie este cuprinsă între 
150-180 m (maxima fiind 271m-dealul 
Bodron la Adășeni). 

Din punct de vedere geomorfologic zona 
studiată se încadrează în: 

- unitatea Platforma Moldovenească, 

- subunitatea Câmpia Moldovei, 
diviziunea Dealurile Bașeului, 

- în bazinul hidrografic al râului Prut 
(la 25 km), de-a lungul râului Başeu 

Din punct de vedere morfologic zona se 
caracterizează printr-un relief colinar, 
brăzdat de o rețea de văi înguste, cu 
profil în formă de „V”, unde râul Bașeu 
se constituie ca emisar al tuturor apelor 
din zonă. 

În cea mai mare parte, relieful 
teritoriului orașului Săveni este unul de 
dealuri asimetrice cu diferențe mici de 
altitudine. Cea mai mare altitudine se 
află pe Dealul Săvenilor (Naftuli) - 
236,6m situat în partea de sud a orașului. 
În continuarea lui, la extremitatea 
vestică  a teritoriului se află Dealul 
Glodul Alb (223,3 m) în nord-estul 
teritoriului se află Dealul Rotului 
(218m); în partea de nord  se află Dealul 
Boului (201 m) și Dealul Șerpăria (206 

m); între Săveni și satul Bodeasa se află 
Dealul Bodesei (173,4m); între Bozieni și 
Bodeasa se află  D. Movilelor (183m) și 
D. Grindului (175 m), iar la vest de 
Săveni - D. Germania (178,9m). 

În general, toate dealurile menționate, ca 
și cele mai mici, nemenționate, sunt 
practicabile pentru agricultură, unele 
dintre ele având soluri cu fertilitate 
ridicată. Sunt, însă, în perimetrul 
teritoriului săvinean și unele terenuri cu 
pantă mare, care, datorită proceselor de 
eroziune, spălări și alunecări, oferă o 
priveliște dezolantă, reducând 
suprafețele de cultură și diminuând 
fertilitatea pășunilor.  

Pe teritoriul orașului Săveni, cele mai 
multe sunt văile resecvente, care au un 
profil longitudinal, cu înclinări cuprinse 
între 1% și 2% cu versanți simetrici, larg 
deschiși, în forme concave, convexe sau 
liniare.    

Cea mai mare parte a teritoriului cuprins 
de orașul Săveni și satele aparținătoare 
are un relief sculptural. Acest tip de relief 
este rezultatul factorilor exogeni și 
eroziunii care au modelat teritoriul 
alcătuit din roci argilo-marnoase.  

Această formă de relief este prezentă la 
Săveni prin  dealurile  menționate, ai 
căror versanți au fost supuși  acțiunii 
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unor procese distructive, cu intensități 
diferite, rezultând un relief specific, cu 
abrupturi de desprindere, râpe torențiale 
și alunecări de teren. 

Efectele negative ale proceselor 
geomorfologice din aceasta zonă au fost 
semnalate încă de la mijlocul  secolului 
trecut : ,,rupturi de dealuri”, ,,hârtoape”, 
,,sărături”, ,,pământuri obosite de 
reproducere.” 

Resursele naturale 

Studiul geologic al depozitelor din acest 
areal arată o alcătuire puțin 
încurajatoare pentru punerea în valoare 
a unor resurse de natură minerală în 
accepțiunea tehnologiilor actuale. 
Teritoriul studiat nu dispune de cariere 
de piatră, nici de zăcăminte subterane şi 
nici de un fond forestier însemnat. 
Suprafața de pădure este de 27ha, situată 
pe versantul nordic al dealului Naftuli. 
Pădurea a fost plantată acum 40 de ani în 
scopul stabilizării frecventelor alunecări 
de teren din această zonă. La această 
suprafață se adaugă 25 de ha de pădure, 
plantată după 2004, sub jurisdicția 
Direcției Silvice Botoșani şi a Ocolului 
Silvic Darabani. 

Putem astfel considera că suprafața 
împădurită a orașului Săveni este de 52 
ha. 

Rezervele solului sunt constituite în 
principal din resursele propriu-zise de 
sol, care oferă condiții bune pentru o 
gamă variată a activităților agricole. 

Solurile  

Formarea solurilor din orașul Săveni a 
avut loc sub influența unui ansamblu de 
factori pedogenetici (de solificare) din 
care cei mai importanți sunt: 
- clima; 
- relieful; 
- apa freatică şi pedofreatică; 
- rocile de solificare; 
- vegetația; 
- eluvierea - iluvierea; 
- sărăturarea (salinizarea şi 
alcalinizarea). 

Se diferențiază următoarele clase de sol: 
clasa cernisolurilor (soluri molice, cf. 
SRCS 1980), soluri hidromorfe lăcoviști, 
clasa vertisoluri (soluri argiloase) cărora 
li se adaugă solurile intrazonale: clasa 
Protisolurilor (soluri neevoluate, 
trunchiate sau desfundate cf. SRCS 
1980), clasa antrisolurilor (soluri 
neevoluate), clasa Hidrisolurilor (soluri 
hidromorfe, cf. SRCS 1980), cu o 
dezvoltare mai redusă în suprafață şi 
soluri halomorfe (sărăturile). 

Predominante sunt molisolurile  
reprezentate prin cernoziomurile tipice 
și cernoziomurile levigate. Ocupând cea 
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mai mare suprafață a teritoriului 
orașului, cernoziomurile se găsesc pe 
platouri, pe versanții slab inclinați,  pe 
culmile interfluviale. Aceste soluri au o 
fertilitate ridicată  cu condiția să fie 
îngrijite corespunzător prin aplicarea de 
îngrășăminte organice. În cea mai mare 
parte, solurile orașului au o fertilitate 
ridicată,  fiind excelente pentru creșterea 
plantelor. 

Rețeaua hidrografică 

Teritoriul Orașului Săveni este situat în 
bazinul hidrografic al râului Prut, pe 
terasa râului Bașeu, la circa 50-60m de 
albia minoră a acestuia. 

Apele subterane sunt reprezentate de 
ape freatice cuprinse în depozite 
acumulative de șes, în șesurile râurilor 
Bașeu, Podriga și Bodeasa. 

Apele freatice sunt întâlnite la baza 
formațiunile loessoide (cc 5 m 
adâncime), cu debite reduse, uneori în 
depozite deluviale de versant, mai bogate 
dar variabile ca adâncime (0-10m). 

Apele de suprafață ce străbat  teritoriul 
orașului Săveni sunt: râul Bașeu cu 
afluenții săi Podriga și Bodeasa și o serie 
de pârâie cu caracter temporar. 

Râul Bașeu, al doilea ca lungime din 
Câmpia Moldovei, după Jijia, are o 

importanță  deosebită pentru întreaga 
viață economică a orașului și a 
împrejurimilor sale. Apele râului sunt 
utilizate de industrie, la evacuarea 
reziduurilor  menajere și la alimentarea 
iazurilor din amonte sau  aval de Săveni. 

Raul izvorăște din dealul Ibănești-Herta, 
de la altitudinea de 330 m, îndreptându-
se spre sud-est, șerpuind apoi spre nord-
est, după care trece prin dreptul satului 
Bașeu, de unde îşi ia numele. Are un 
bazin cu o suprafață de 961km2 și o 
lungime de 107 km, din care aproximativ 
8,92 îi străbate pe teritoriul orașului 
Săveni. În amonte de Săveni, s-au format 
pe Valea Bașeului numeroase lacuri, 
dintre care cele mai numeroase sunt 
Havârna, Tătărășeni și Negreni, iar in 
aval- lacul Hănești. În partea de nord-
vest a orașului Săveni, râul Bașeu 
primește pe partea stângă  cel mai mare 
afluent: pârâul Podriga. În perioadele cu   
precipitații  multe,  Bașeul revarsă, 
acoperind cu apă terasele de pe malul 
său. 

Pârâul  Podriga, cunoscut în izvoarele 
istorice și sub numele de ,,Podagra”, 
izvorăște din marginea pădurii Podriga, 
la sud-vest de orașul Darabani și curge 
spre sud-est, străbătând pană la vărsare, 
teritoriul comunelor Mileanca și 
Drăgușeni. Spre vărsare, primește un 
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sigur afluent-pârâul Valea Boului, care 
drenează valea cu același nume. Podriga 
are o lungime de 36 km, din care 5,25 km 
se află pe teritoriul orașului. Bazinul 
hidrografic are o suprafață de 239 km2 
din care numai jumătate provine din 
debitul anual al acestuia. Pârâul are un 
debit mediu multianual de 0,398 m³/s. În 
1981 cursul de apă a fost regularizat și 
decolmatat. 

Pârâul  Bodeasa izvorăște din comuna 
Coțușca, străbate iazul de la Ichimeni și 
își continuă drumul prin marginea 
satului Bodeasa (căruia i-a dat și 
numele). Are o lungime de 26 km și se 
varsă in Bașeu, la intrarea lui în iazul de 
la Hănești. Pe teritoriul orașului Săveni 
pârâul Bodeasa parcurge 3,37 km. 

Toate cursurile de apă din zonă au debite 
mici: Podriga are un debit mediu anual 
de 0.398m3/s, iar Bașeul un debit de 
0.513m3/s . 

În amonte de Săveni s-a format pe valea 
Bașeului o întreagă salbă de lacuri, dintre 
care cele mai mari sunt Havârna, 
Tătărășeni şi Negreni, iar în aval de 
Săveni lacul Hănești. 

Clima 

Arealul orașului Săveni, situat în partea 
de nord-est a Podișului Moldovei are o 

climă temperat continentală datorită 
predominării influenței directe a 
maselor de aer continental, de origine 
asiatică, care iarna sunt uscate și reci, iar 
vara sunt calde, sau chiar foarte calde și 
uscate. 

Temperatura 

Zona Săveniului se încadrează între 
limitele caracteristice climatului 
temperat-continental cu nuanță 
excesivă.  

Temperatura medie anuală a aerului 
oscilează între 8,30C la Dorohoi (stația 
meteorologică Dorohoi aflată la 25 km de 
Săveni) și 8,40C la Avrămeni (stația 
meteorologică Avrămeni aflată la 10 km 
de Săveni). 

Numărul zilelor de vară cu temperaturi 
peste 250C este în medie de 75 la 
Avrămeni şi 72 la Dorohoi. 

Numărul zilelor de iarnă cu temperatura 
maximă de 00 C este de 43. Cele mai 
multe zile cu îngheț au fost înregistrate 
în anul 1942 – 164 zile, iar cele mai 
puține în 1946 și 1984 – câte 93 de zile. 

Vânturile 

Orientarea culmilor deluroase şi a 
principalelor văi: (Bașeu, Podriga şi 
Bodeasa) de la NE către SE înlesnește 
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deplasarea maselor de aer în aceeași 
direcție. Cele mai frecvente în timpul 
anului sunt vânturile din NV, cu o viteză 
medie de 4,6m/s. 

Vânturile din SE sunt mai frecvente în 
anotimpurile de tranziție, precum şi 
iarna. Ele au o frecvență de 16,5% şi o 
viteză de 4,3m/s. 

Faptul că teritoriul orașului Săveni se 
află la o distanță mare de munții Carpați 
şi este complet lipsit de păduri, îl lasă 
fără apărare în fața unor puternice 
furtuni care de multe ori produc 
distrugeri. 

Precipitații 

În această zonă s-au înregistrat variații 
însemnate între anii ploioși şi cei 
deficitare în precipitații. În zonă au căzut 
884mm/mp în 1988, pe când în 1967 s-
au înregistrat doar 329,9mm/mp. 
Caracteristice zonei sunt ploile în averse 
care provoacă inundații cu mari efecte 
distructive (inundațiile din 1932,1937, 
1947, 1955, 1965, 1970, 1975). 

O altă caracteristică a zonei o reprezintă 
fenomenul invers, al apariției 
perioadelor de secetă (seceta din anii 
1945-1946). 

Alte fenomene hidrometeorologice care 
caracterizează clima acestei zone şi 

influențează negativ activitatea 
economică sunt: ceața, bruma, chiciura, 
poleiul, grindina, care se produc cu 
intensitate şi durată mai mare pe văile 
largi. 

Ceața are o frecvență mare în sezonul 
rece, în perioada decembrie-ianuarie, iar 
anual, numărul zilelor cu ceață este în 
medie de 35-40 şi are o frecvență mai 
mare pe văile Podriga, Bodeasa şi Bașeu. 

Bruma este un fenomen specific 
sezonului rece; când se produce toamna 
şi primăvara, are efecte negative asupra 
vegetației. În anotimpurile de tranziție, 
bruma are o frecvență lunară maximă în 
octombrie (5-6 zile) şi în aprilie, mai. 

Grindina este un fenomen caracteristic 
lunilor iunie-iulie, asociat ploilor sub 
formă de averse, cu puternice descărcări 
electrice. 

Vegetația  

Vegetația este caracteristică zonei de 
silvostepă, la care se asociază vegetația 
palustră ( de mlaștină).  

Peisajul natural este puternic antropizat 
și afectat într-o mare măsură de 
despăduriri. În prezent, cele mai 
apropiate păduri se află la o distanță de 
10-12 km față de Săveni,  la Hănești, 
Avrămeni, Liveni. 
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Pe teritoriul orașului se mai află doar o  
pădure  de circa 27 ha pe versantul 
nordic al Dealului Naftuli. Aceasta a fost 
plantată cu scopul de a stabiliza 
frecvența alunecărilor de teren. La 
început a predominat salcâmul (Robinia 
pseudacacia), plantându-se apoi arțar 
(Acer platanoides), cireș sălbatic 
(Cerasus avilum), tei (Tilia cordata) și 
mesteacăn (Betula verrucosa). Stratul 
ierbos este format din obsigă, urzică, 
păiușul de pădure, etc. 

În zona Dealului Boului s-au plantat 
păduri de salcâmi pentru a  preveni 
degradarea solurilor prin  eroziune. 
Primăvara apar flori : ghiocei (Galanthus 
nivalis), ceapa ciorii  (Gagea pratensis), 
toporași (Scilla bifolia) și viorele (Viola 
odorata). Pe solul pădurii cresc în 
perioada de vară și toamna mai multe 
varietăți de ciuperci : zbârciogi 
(Marchella esculanta), bureți galbeni 
(Chantaacrelus), vinețica (Russula 
xerampelina), specii comestibile. 

În pajiști predomină ierburi din familia 
Gramineelor: păiușul (Festuca silvatica), 
firuța (Poa pratensis), pelinița (Artemisa 
austriaca), colilia (Stipa lessingiana), etc. 
Acestea sunt însoțite de mai multe soiuri 
de trifoi (Trifolium hibridum, Trifolium 
repens, Trifolium frigiferum),  lucernă 
sălbatice (Medicago savita) și sulfina 
(Melioturs officinalis).. 

Pe terenurile cultivate apar asociații de 
plante ruderale: macul de câmp, nalba 
(Althaca officinalis),  neghina,  scaiul.  

 În oraș, în parcuri au fost plantate specii 
ornamentale de salcâm (Laburnum 
anagyroides), tei (Tilia cordata), arțar 
(Acer platanoides), cireș  japonez 

(Cerasus serrulata). Se mai întâlnesc și 
specii de tuia (Thuja occidentalis). 

Fauna 

Evoluția faunei este strâns legată de 
restul componentelor geografice, dar 
mai ales de vegetație, care îi asigură 
suportul de viață dar și adăpost. 

Corespunzătoare silvostepei, este relativ 
săracă, în principal din cauza lipsei 
pădurilor dar și din cauza influenței 
activității umane, dar și datorită  lipsei 
pădurilor. Din zonă au dispărut lupul, 
vulpea. Din ce în ce mai rar apar porcii 
mistreți și căprioara. În lipsa unor 
prădători naturali, se observă o 
înmulțire a iepurilor de câmp. 

Rozătoarele întâlnite sunt: șoarecele de 
câmp, hârciogul, șoarecele de stepă, 
șobolanul de câmp, etc. 

În perimetrul satelor este răspândit 
șoarecele de casă, dihorul şi șobolanul de 
casă. 



Pagina 94 din 340 
 

Păsările mai frecvente sunt reprezentate 
de: graur, cuc, porumbel, guguștiuc, 
vrabie, ciocârlan, cioară, rândunică, 
barza albă, etc. 

În apă viețuiesc carasul argintiu, 
porcușorul, zvârluga şi mai rar crapul. 

Tectonica zonei 

Sub raport tectonic, zona Săveni este 
afectată de seisme cu focare în zona 
Vrancei, la adâncimi de 90÷150km, dar 
aflându-se la distanță relativ mare, se  
încadrează într-o seismicitate cuprinsă 
între 50-60 pe scara Richter, evident mai 
redusă decât zona Vrancei. 

Zone cu riscuri naturale 

Relieful orașului şi satelor aparținătoare 
are un caracter sculptural, rezultat al 
factorilor exogeni şi, în special a 
eroziunii şi proceselor deluviale care au 
modelat teritoriul alcătuit din roci argilo 
- marnoase. 

Versanții văilor care fragmentează atât 
interfluviile cât şi terasele cu valori 
accentuate sunt afectați de intense 
procese de degradare, sub formă de 
eroziuni torențiale sau alunecări de 
teren. 

Pe teritoriul orașului Săveni sunt vizibile 
efecte ale eroziunii torențiale prin forme 

minore (rigole, făgașe, ogașe), cu 
adâncimi de până la 2m. Uneori, acestea 
se instalează în lungul brazdelor, a 
cărărilor şi a drumurilor nepietruite, 
alteori se adâncesc, se lărgesc şi se 
ramifică degradând tot drumul şi 
făcându-l impracticabil. Acestea se pot 
vedea pe versanții Bașeului, de la sud de 
Săveni, pe versanții estici ai dealului 
Rotului, de-a lungul Văii Glodului Alb şi 
pe versanții dealului cu același nume. 

La vest de oraș, în partea sudică a satului 
Petricani, se manifestă una din cele mai 
avansate forme de degradare a terenului 
în pantă, numită de localnici „ Hârtopul 
Petricanilor” şi care din punct de vedere 
geomorfologic este un torent tipic, în 
evoluție, determinând înclinarea contrar 
pantelor povârnișului. 

Surpările fac parte din categoria 
deplasărilor de teren bruște şi constau în 
deplasarea pe verticală a unor pachete 
întregi de roci, iar cele mai frecvente s-au 
produs în albia minoră a râului Podriga, 
pe versantul estic al Dealului Sărături, pe 
versantul estic al Dealului Movila 
Rotului, precum şi pe versantul estic al 
Dealului Glodul Alb. 

În ultimii ani au devenit tot mai 
frecvente alunecările de teren. 

Cauzele declanșării sunt: circulația 
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descendentă a apelor de precipitații, 
variația de temperatură, apele subterane 
şi eroziunea fluviatilă, frecvente 
primăvara după topirea zăpezilor şi vara 
după viituri. 

Pe teritoriul orașului cele mai puternice 
alunecări de teren s-au produs în anul 
1940, în partea de nord a satului 
Petricani, la ieșirea spre Chișcăreni, 
alunecări ce au provocat avarierea 
clădirii școlii şi a mai multor gospodării 
din zonă. Terenul continuă să alunece, 
provocând degradarea drumului 
județean Săveni-Dorohoi, în zona care 
face legătura între Petricani şi 
Chișcăreni. 

O altă zonă cu puternice alunecări de 
teren este în partea de nord-vest a 
teritoriului, alunecările provocând 
degradarea drumului ce face legătura cu 
satul Podriga, la ieșirea din oraș, acesta 
devenind impracticabil. 

În perioadele cu precipitații abundente 
apare riscul de inundabilitate de-a 
lungul cursurilor de apă cu scurgere 
permanentă (râul Bașeu). Lipsa unor 
canale de scurgere duce la formarea unor 
bălți în zona dintre gară şi obor, la 
extremitatea sud-vestică a orașului 
extinzându-se stufărișul. 

Pe măsura extinderii şi intensificării 

agriculturii, omul a influențat, împreună 
cu factorii naturali, evoluția proceselor 
de solificare şi starea de conservare a 
învelișului de sol. Practicarea unei 
agriculturi neraționale declanșează şi 
intensifică diverse fenomene de 
distrugere a solului, cum este eroziunea, 
iar realizarea recoltelor pe baza unui 
bilanț trofic negativ al solului este cauza 
esențială a dereglării şi distrugerii 
agroecosistemului. 

Influența antropică negativă în 
accelerarea eroziunii solurilor decurge 
din nerespectarea regulilor agro - 
tehnice, antierozionale, îndepărtarea 
abuzivă a vegetației ierboase şi lemnoase 
cu rol de protecție şi conservare a solului, 
pășunat nerațional etc. 

Datorită trecerii repetate cu mijloace 
mecanice, pe timp umed în special, s-a 
produs un proces de tasare a solurilor, 
urmată de scăderea porozității şi 
permeabilității. 

Deficiențele în depozitarea şi aplicarea 
îngrășămintelor chimice au creat 
dezechilibre de nutriție iar levigarea lor 
în subsol şi trecerea în apele subterane a 
dus la poluarea cu nitrați a acestora. 
Folosirea exagerată, nerațională a 
pesticidelor, substanțe chimice străine 
naturii solului, a produs o serie de efecte 
grave pentru activitatea microflorei şi 
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microfaunei din sol. 

Lucrări permanente/prioritare 

 Lucrări pentru ameliorarea și 
regularizarea cursurilor de apă 
teritoriul orașului Săveni și a 
localităților aparținătoare, 
amenajarea şi întreținerea albiilor şi 
malurilor pâraielor; 

 Lucrări pentru irigarea suprafețelor 
afectate de umiditate excesivă; 

 Utilizarea terenurilor degradate şi 
neproductive pentru împădurire; 

 Împădurirea unei suprafețe de 
minim 80 ha pe terenurile afectate. 

3.3. Cadrul socio-economic 
 

3.3.1. Încadrarea în teritoriu 

Orașul Săveni, cu o suprafață totală de 
5867 ha, este localizat geografic în partea 
de est a județului Botoșani, la o distanță 
de 35 km de Municipiul Botoșani, 43 km 
de Municipiul Dorohoi, 41 km de orașul 
Darabani şi la 25 km de cursul Râului 
Prut.  

Teritoriul administrativ al orașului 
Săveni, împreună cu satele componente, 
se află situat din punct de vedere fizico-
geografic în partea de nord-est a Câmpiei 
Moldovei. 

Coordonatele geografice ale spațiului 

administrativ al orașului sunt: paralela 
de 47°56' latitudine nordică şi 
meridianul de 26°52' longitudine estică. 

Sistemul de localități cuprinde orașul 
Săveni şi localitățile aparținătoare 
Petricani, Chișcăreni, Bozieni, Bodeasa 
şi Sat-Nou. 

Din totalul suprafeței administrative,  
5325 ha reprezintă terenul agricol iar 542 
ha terenul neagricol. 

După forma de proprietate, terenul 
agricol este deținut în proporție de peste 
85% de proprietari privați, în timp ce 
terenul neagricol este deținut într-o 
proporție de peste 75% de stat. 

Centrul administrativ al teritoriului este 
orașul Săveni. 

Orașul Săveni se învecinează cu: 

 La nord-vest - comuna Drăgușeni; 

 La nord-est - comuna Avrămeni; 

 La vest - comuna Știubieni; 

 La sud-vest - comuna Ungureni; 

 La sud şi sud-est - comuna 
Vlăsinești. 

Orașul Săveni este așezat la întretăierea 
unor vechi artere de circulație - drumul 
de pe Valea Bașeului şi cel ce leagă 
Botoșani de Valea Prutului, în zona de 
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nord-est a Câmpiei Moldovei, teritoriul 
intravilan existent fiind de 631,89 ha. 

În localitățile aparținătoare vetrele de sat 
sunt dezvoltate de-a lungul principalelor 
căi de comunicație rutieră. 

Centrul de polarizare îl constituie orașul 
Săveni, deoarece reprezintă așezarea cea 
mai mare şi în același timp are o poziție 
geografică favorabilă dată de situarea 
acestei așezări într-un punct de 
convergență de căi rutiere (la intersecția 
DN 29 cu DJ 282), de prezența râului 
Bașeu şi Bodeasa în imediata sa 
apropiere. 

Față de zona centrală localitatea se 
desfășoară aureolar, iar în zonele 
periferice prezintă fâșii tentaculare – 
liniare, de-a lungul drumurilor spre 
Drăgușeni, Vlăsinești, Avrămeni. 

Localitatea Săveni are rol de coordonare 
administrativă şi socio-culturală. 

Sub raport teritorial administrativ, 
orașul reunește următoarele sate 
componente: Petricani, Chișcăreni, Sat 
Nou, Bodeasa, Bozieni. 

Din punct de vedere funcțional nu există 
diferențieri prea mari în cadrul 
așezărilor, funcția predominantă fiind 
cea agricolă. 

Densitățile de populație în sate sunt mici 

iar satele au o structură răsfirată. 

Petricani (a purtat denumirea și de 
Urlați). Este una din cele mai vechi 
așezări din zonă ce se continuă la vest de 
orașul Săveni, pe dreapta pârâului Bașeu.  

Prima atestare documentară din 2 iulie 
1398, este aflată dintr-un document prin 
care: „Petrică, fratele lui Brae...întărește 
lui Brae un loc pe Strahotin”. (D.R.H., A 
Moldova, vol. I, București, 1975, pag. 10-
11) 

Numele satului este un derivat de la 
patronimicul „Petrică”, cu ajutorul 
sufixului „-ani”. Un document din 24 
noiembrie 1492, atestă o cumpărătură 
făcută de Ștefan voievod de la nepoții lui 
Hodco, Costici şi Lev: „.…şi satul 
Petricani, în hotarnica satului 
Ştiubeiul…”.(D.R.H., A , Moldova, vol. I, 
București, 1975, pag. 230-233) 

Satul se află la intersecția paralelei de 
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47°57'18" latitudine N cu meridianul de 
26°50'27" longitudine E. Teritoriu 
intravilan existent este de 78,34 ha. Satul 
se desfășoară deoparte și alta a Drumului 
județean 292 ce leagă orașul Săveni cu 
comuna Știubieni. În raport cu relieful, 
partea nordică a satului Petricani 
(dinspre luncă) este amplasat pe terasa 
de 20 - 30 m a Bașeului, înscriindu-se 
între curbele de nivel de 85-90 m. Este 
zona cea mai vulnerabilă inundațiilor. 
Partea sudică a intravilanului urcă pe 
versanții Dealului Naftuli înscriindu-se 
între curbele de nivel de 140-145 m. 
Limita estică a satului este dată de 
torentul Petricani, mai exact până la 
Fabrica de confecții situată în 
intravilanul orașului Săveni. Se remarcă 
în relief conul de dejecție al torentului 
Petricani la contactul cu șesul Bașeului, 
suprafață pe care s-a amplasat Depozitul 
de materiale de construcții Metaxa. La 
vest satul intră în contact direct cu satul 
Chișcăreni, pe partea dreaptă a 
Drumului județean 292. 

Chișcăreni. Sat suburban al orașului 
Săveni, la 2 km. vest de Săveni, pe 
dreapta râului Bașeu.  

Satul a fost întemeiat pe moșia 
Chișcăreni, ce se afla în stăpânirea 
familiei Iordache Rosetti Roznovanu în 
anul 1850. (Arhivele Statului Iași, Foaia 
sătească a principatului Moldovei, Iași, 

1850, pag. 144) 

 

 

Pe planul director din anul 1939 este 
marcată odaia Chișcăreni Vechi pe Valea 
Ghiholeanu (un torent), situată între 
Iazul Chișcăreni Vechi (actualul Iaz 
Negreni) și Iazul Știubieni, la vest de 
Știubieni, fiind limitată de Dealul 
Chișcăreni Vechi la sud și Dealul 
Ghiholeanu la nord. 

Numele satului este un derivat zoonim și 
probabil a fost luat de la mulțimea 
„chișcarilor” din iazul amintit, situat pe 
pârâul Başeu. 

Satul actual Chișcăreni își stabilește 
intravilanul la vest de Petricani, după 
aplicarea Legii Rurale din anul 1864, 
când stăpânul moșiei, Iordache Rosetti 
Roznovanu, a cedat din moșie, un teren 
afectat de eroziune pe versanții estici ai 
Dealului Glodu Alb, pentru 
împroprietărirea clăcașilor care lucrau 
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pământul. 

Satul se desfășoară deoparte și alta a 
Drumului județean 292 ce leagă orașul 
Săveni cu comuna Știubieni. Teritoriu 
intravilan existent este de 60,67 ha., 
centrul satului fiind la intersecția 
paralelei de 47°57′41″latitudine N cu 
meridianul de 26°49′53″longitudine E. 

Partea nordică a satului Chișcăreni 
coboară în lunca Bașeului înscriindu-se 
între curbele de nivel de 80-90 m. În 
partea de NV a satului Chișcăreni șesul 
este îngust (500 m) și îşi lărgește 
deschiderea la intrarea pe teritoriul 
orașului, între Săveni şi Petricani (1200 
m), la confluența lui cu râul Podriga, 
după care se îngustează în dreptul zonei 
centrale a orașului, iar după pod îşi 
lărgește din nou deschiderea până după 
satul Bozieni şi mai departe. Este zona 
cea mai vulnerabilă inundațiilor. 

Partea sud-vestică a intravilanului urcă 
pe versanții Dealului Deasupra Glodului 
Alb înscriindu-se între curbele de nivel 
de 145-150 m. Limita estică a satului este 
dată de contactul direct cu satul 
Petricani, zonă în care terenul continuă 
să alunece provocând degradarea 
drumului județean, iar limita vestică a 
satului intră în contact direct cu satul 
Știubieni, pe partea stângă a Drumului 
județean 292 dinspre Săveni. 

Bozieni. Așezarea este situată la 2 km. 
sud-est de orașul Săveni, pe stânga 
pârâului Bașeu.  

 

Este o așezare veche, întemeiată pe 
moșia Sârbi, în partea ei de vest. Prima 
atestare documentară este din 12 mai 
1603, într-un document prin 
care:…„marele spătar Bosiioc cumpără 
de la Toader Turcea cu jupâneasa lui, 
Nastasia, fiica lui Grigore Udrea....a 
șasea parte din Sârbi, pe Bașeu, cu 200 de 
taleri...”. (D.I.R., A. Moldova, veacul 
XVII, vol. I, București, 1953, pg. 90) 

Numele satului este un derivat al 
antroponimului ,,Bossioc”, prin 
modificări fonetice, de la „Bossioc”, la 
„Bosieni” şi apoi „Bozieni”. 

Evoluția teritorial-administrativă îl 
menționează ca sat în ocolul Prutului în 
anul 1772, sat inclus în târgul Săveni 
între anii 1838/1859, sat în ocolul 
Bașeului între anii 1859/1925, sat 
înglobat de orașul Săveni între anii 
1925/1968 și sat suburban al orașului 
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Săveni din anul 1968. 

Teritoriu intravilan existent este de 38,71 
ha., satul desfășurându-se deoparte și 
alta a drumului comunal DC 14 ce îl 
leagă cu orașul Săveni spre vest și cu 
satul Sârbi spre est. Centrul satului se 
află la intersecția paralelei de 
47°56′40″latitudine N cu meridianul de 
26°54′05″longitudine E. 

Partea sudică a satului Bozieni, formată 
dintr-un singur șir de gospodării, 
coboară în lunca Bașeului înscriindu-se 
între curbele de nivel de 85-90 m, la 
contactul torentului Valea Adâncă cu 
șesul înregistrându-se altitudinea 
minimă 85,9 m., de pe teritoriul orașului 
Săveni. 

Partea nordică a satului urcă pe versanții 
Dealului Movilelor încadrându-se între 
curbele de nivel de 120-125 m în partea 
centrală a satului. Limita estică a satului 
este dată de contactul direct cu satul 
Sârbi (zona Lutărie, Drumul de la hotar), 
iar cea vestică a satului este zona de la 
Grajduri, numită și de la Fierărie, 
marcată pe harta din 1986, ce se continuă 
cu viile CAP-ului Săveni, transformate în 
pârloagă după anul 1989. 

Bodeasa. Sat suburban al orașului din 
anul 1968, se află la 6 km. nord-est de 
Săveni.  

 

Este o așezare tânără, înființată ca 
urmare a aplicării Legii Rurale din anii 
1919/1922. Au fost împroprietăriți din 
vechea moșie Sârbi şi s-au stabilit, 
întemeind satul, locuitori din comunele 
județului Dorohoi - Adâncata, Zvoriștea 
şi Zamostea (azi jud. Suceava). Vatra 
satului a fost delimitată în anul 1925, 
inițial pe partea stângă a pârâului și 
ulterior pe dreaptă deoarece apa 
fântânilor era pietroasă. 

Numele satului fiind un hidronim 
,,Bodeasa”, nume derivat de la 
antroponimul „Bodea”, proprietar al 
moșiei la începuturi. 

Teritoriu intravilan existent este de 65,26 
ha., satul desfășurându-se pe partea 
dreaptă a pârâului Bodeasa, centrul 
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satului aflându-se la intersecția paralelei 
de 47°58′19″ latitudine N cu meridianul 
de 26°55′20″ longitudine E. Partea 
vestică a satului urcă pe versanții 
Dealului Grindului încadrându-se între 
curbele de nivel de 130-135 m iar la est 
intră în contact cu șesul pârâului 
Bodeasa, coborând până la 91 m., 
altitudine. La nord de DC 13 se remarcă 
torentul Glăvăneasa cu obârșia în Dealul 
Șerpăriei care provoacă pagube în timpul 
ploilor de vară. 

Sat Nou. Este cea mai tânără așezare, 
suburbie a orașului Săveni, aflată la 500 
m. nord-vest de orașul Săveni, pe 
dreapta pârâului Podriga şi pe stânga 
pârâului Bașeu.  

 

Satul a fost întemeiat în vara anului 
1940, prin stabilirea pe moșie a câtorva 
familii care au părăsit satul Bahrineşti 
din ținutul Cernăuți după ultimatumul 

din 26/28 iunie 1940. Locurile de case au 
fost cumpărate de la locuitori din 
Petricani. Ca așezare distinctă este 
menționată din anul 1956. 

Evoluția teritorial - administrativă îl 
menționează sat în com. urbană Săveni 
între anii 1956/1968 și sat suburban al 
orașului Săveni din anul 1968. 

Teritoriu intravilan existent este de 44,09 
ha., centrul satului aflându-se la 
intersecția paralelei de 
47°58′8″latitudine N cu meridianul de 
26°50′30″longitudine E. Partea nord-
vestică a satului urcă pe versanții 
Dealului Germania până la 110 m iar la 
sud și est intră în contact cu șesul 
Bașeului și al Podrigăi. 

3.3.2. Relații în teritoriu 

Din punct de vedere al potențialului de 
atracție, orașul Săveni se înscrie în 
categoria polarizărilor de tip regional, 
fiind situat la limita între spațiile de 
intensă concurență interurbană, în care 
deplasările se fac doar pentru serviciile 
foarte specializate (universități, mari 
spitale) şi spațiile puțin polarizate, în 
care deplasările se efectuează în funcție 
de poziția geografică a celor mai 
apropiați poli; celelalte deplasări se 
efectuează în funcție de reprezentările 
teritoriului ori de avantajele 
conjuncturale. 
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Aria de influență a orașului se extinde 
asupra satelor aparținătoare şi a 
comunelor învecinate: Drăgușeni, 
Vlăsinești, Avrămeni, Știubieni. 

Relațiile în teritoriu ale Orașului Săveni 
se realizează cu: 

 satele aparținătoare: între orașul 
Săveni şi satele aparținătoare există 
un sistem de relații, care are ca scop 
cooperarea, deservirea şi 
coordonarea în comun a unităților 
agricole şi industriale; 

 comunele învecinate: între Orașul 
Săveni și comunele învecinate se 
conturează un sistem de relații de 
cooperare, colaborare și coordonare 
în vederea implementării strategiilor 
locale de dezvoltare, pentru 
conservarea patrimoniului cultural, 
în scopul dezvoltării mediului 
economic, dezvoltării edilitare și a 
infrastructurii de transport, 
îmbunătățirea abilităților 
organizatorice ale comunităților 
locale etc.; 

 cu Municipiul Botoșani: relațiile 
sunt constituite în principal din 
deplasările pentru învățământ 
preuniversitar şi universitar, muncă, 
servicii specializate din domeniul 
sănătății. Aceste relații sunt facilitate 

de un transport în comun organizat 
printr-o rețea de maxi – taxi şi 
microbuze aparținând unor firme de 
transport călători private pe DN 29. 

  cu Consiliul Județean Botoșani și 
primăriile Dorohoi, Pașcani, Târgu 
Frumos, Darabani, Vorona, Mihai 
Eminescu, Hilișeu Horia, Dolhasca, 
Siret și Dumbrăveni au identificat o 
serie de obiective comune prin care 
s-a constituit Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară - Dezvoltare 
Sustenabilă și Integrată în Țara de 
Sus pentru județele Suceava, 
Botoșani și Iași și are în vedere 
acțiuni pe domenii de 
responsabilitate multiplă 
(multisectoriale și multifond), drept 
pentru care se continuă 
demersurilor legale pentru atragerea 
fondurilor europene, prin 
Programul național pilot de 
descentralizare - Investiții 
Teritoriale Integrate. 

Între oraș şi satele aparținătoare s-a 
stabilit un sistem complex de relații de 
complementaritate, care include relații 
demografice, relații economice, social - 
culturale şi relații administrative. 

Aceste relații sunt facilitate de un 
transport în comun organizat printr-o 
rețea de maxi – taxi şi microbuze 
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aparținând unor firme de transport 
călători private, atât interjudețene, pe 
traseul Iași – Săveni, cât şi intrajudețene. 

Poziția geografică a orașului Săveni este 
favorabilă sub aspectul posibilităților de 
legătură, gradul ridicat de accesibilitate 
al orașului Săveni, este dat de amplasarea 
așezării pe o arteră importantă, intens 
circulată, care asigură legătura cu Valea 
Prutului, străbătând județul Botoșani pe 
direcția nord-est – sud-vest. 

3.3.3. Fondul funciar  

Suprafața fondului funciar al orașului 
Săveni  este de 5867 hectare ( 1,18% din 
suprafața totală a Județului Botoșani). 

Terenul agricol, cu suprafața de 5325 ha, 
reprezintă 90,76 % din totalul 
teritoriului administrativ. 

Terenul neagricol, în suprafață de 542 
ha, reprezintă 9,24 % din totalul 
teritoriului administrativ. 

 

 
Sursa: Compartimentul pentru cadastru, agricultură și probleme de mediu, Primăria Orașului Săveni, 2021 
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Sursa: Compartimentul pentru cadastru, agricultură și probleme de mediu, Primăria Orașului Săveni, 2021 

3.3.4. Populație  

Creșterea sau descreșterea populației 
este unul din indicatori care relevă 
situația unei comunități, dinamica 

populației indicând evoluția economică 
a unei localități. 

Dinamica populației Orașului Săveni, 
potrivit datelor statistice înregistrate în 
perioada 2014-2020, se prezintă astfel: 
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DINAMICA POPULAȚIEI PE LOCALITĂȚI COMPONENTE 
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Sursa: Compartimentul pentru cadastru, agricultură și probleme de mediu, Primăria Orașului Săveni, 2021 

Sursa: Baza de date statistice TEMPO – Online, la 1 ianuarie 2021 

 
 

 

Potrivit acestor date se constată că 
populația orașului a avut o scădere 
continuă a numărului populației în 
perioada 2014-2020, de la 6820 la 6740 
(cca 1,17 % din populația orașului). 

Raportat la numărul locuitorilor, orașul 
face parte din categoria localităților 

urbane foarte mici (sub 10.000 
locuitori). 

Structura pe sexe a populației orașului 
Săveni, conform bazei de date statistice 
Tempo -Online, la 1 ianuarie 2021, este 
echilibrată prezentându-se astfel: 
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Sursa: Recensământ 2011 

 

Mișcarea naturală și migratorie a 
populației orașului Săveni la nivelul 
anului 2020, conform bazei de date 

statistice TEMPO -Online se prezenta 
astfel: 

Născuți vii Decedați Spor Natural 

59 99 -40 

Stabiliți cu domiciliul Plecări cu domiciliul Spor Migrator 

81 144 -63 

Componența etică 

Structura etnică a populației Orașului 
Săveni conform datelor statistice ca 

urmare a ultimului recensământ, era 
ușor mozaicată, locuitorii fiind români, 
rromi sau de altă etnie, în proporții 
diferite: 
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Structura confesională 

În Orașul Săveni, conform 
recensământului din 2011, ponderea cea 
mai mare, raportată la totalul populației, 

era deținută de confesiunea ortodoxă 
(92,94%). Pentru 5,57% din populație, 
nu este cunoscută apartenența 
confesională iar 1,48% sunt de altă 
religie. 

 
În prezent, în Orașul Săveni funcționează următoarele lăcașe de cult: 

∗ Biserica Sfinții Împărați Constantin 
și Elena- Chișcăreni  

∗ Casa de rugăciune Evanghelică - 
Chișcăreni 

∗ Biserica Sfântul Dumitru – Petricani 
∗ Biserica Adventistă de ziua 7 

Conferința Moldova 
∗ Biserica Creștin Evanghelică 

Baptistă Isus Salvatorul 

∗ Biserica Sfânta Cuvioasă Paraschiva 
Bodeasa 

∗ Biserica Sfântul Gheorghe 
∗ Biserica Sfântul Nicolae 
∗ Biserica Apostolica Penticostală 
∗ Parohia Nașterea Maicii Domnului 

Bozieni

Sursa: Recensământ 2011 
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Fondul locativ 

Habitatul Orașului Săveni este constituit 
din totalitatea încăperilor locative, 
indiferent de forma de proprietate, 
inclusiv case de locuit, case specializate ( 
cămine, case-internat pentru invalizi, 
veterani, case speciale pentru bătrâni și 
altele), apartamente, încăperi de serviciu 
și alte încăperi locative în alte construcții 
utile pentru locuit. 

Fondul locativ pe forme de proprietate se 
divizează astfel: 

- Fondul locativ public – fondul locativ 
care se află în proprietatea statului în 
deplină administrare gospodărească a 
întreprinderilor de stat; fondul locativ 
municipal care se află în proprietatea  
orașului, municipiului, precum și 
fondul care se află în administrarea 
gospodărească a întreprinderilor 
municipale sau în administrarea 
operativă a instituțiilor municipale; 

- Fondul locativ privat – fondul care se 
află în proprietatea cetățenilor (case de 
locuit individuale, apartamente și case 
de locuit privatizate și procurate, 
apartamente, în casele cooperativelor 
de construcție a locuințelor) și fondul 
care se află în proprietatea persoanelor 
juridice (create în baza proprietarilor 
privați), construit sau procurat din 
contul mijloacelor proprii; 

- Fondul locativ cu formă de proprietate 
mixtă – fondul care se află în 
proprietatea personală, în proprietatea 
comună sau în cote-părți ale diferitelor 
subiecți ai proprietății publice și 
private; 

- Proprietatea întreprinderilor mixte – 
fondul locativ care se află în 
proprietatea întreprinderilor mixte cu 
participare străină. 

 
Evoluția fondului locativ din Orașul Săveni în perioada 2015-2020 

An Total locuințe 
(număr) 

Total suprafață 
locuibilă (mp) 

Proprietate 
publică (număr) 

Proprietate 
privată 

(număr) 

2015 3.010 138.505 46 2.964 

2016 3.047 140.259 65 2.982 
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Sursa: Baza de date statistice TEMPO – Online, la nivelul anilor 2015-2020 

 

Sursa: Baza de date statistice TEMPO – Online, la nivelul anilor 2014-2020 

 

2017 3.061 141.223 65 2.996 

2018 3.062 141.258 65 2.997 

2019 3.067 141.715 65 3.002 

2020 3.071 142.008 65 3.006 

 

 

 
 

 

Comparativ cu anul 2014, numărul 
locuințelor a crescut de la 3001 la 3071. 
În acest moment, la Săveni, sunt în 
construcție 71 de apartamente și case 
sociale. Dintre acestea, pentru un bloc de 
24 de apartamente, în anul 2020 s-a 
obținut finanțare în valoare de 4.660.902 
lei prin Programul de construcție 
locuințe sociale pentru realizarea 
obiectivului de investiție  „Construire 
locuințe sociale în orașul Săveni. Un alt 

bloc social de 12 locuințe va fi ridicat cu 
fonduri europene căruia i se adaugă un 
ansamblu de case, tot cu destinație 
socială.  

Primăria urmează să construiască case 
cu etaj pentru familiile cu mulți copii, în 
așa fel încât fiecare membru al familiei să 
se bucure de un spațiu adecvat. 
Finanțarea va fi asigurată prin fonduri 
europene. Pe lângă toate aceste 
construcții de locuințe sociale, 
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autoritățile locale oferă deja locuri 
gratuite de casă  tinerilor care vor să-și 
construiască o locuință în Săveni cu o 
suprafață de 500 metri pătrați/familie. 
Fiecare lot are asigurate toate utilitățile 
dar și calea de acces. 

Pe lângă cazurile sociale și tineri, din 
bugetul local Primăria se pregătește să 
ridice și un bloc de 12 locuințe pentru 
profesori și medici. Lucrările se 
preconizează a fi finalizate la jumătatea 
anului 2022. 

  

3.3.5. Infrastructura edilitară 

Rețeaua de alimentare cu apă 

Serviciul de apă-canal, este asigurat de 
către SC Nova Apa Serv SA Botoșani. 
Orașul Săveni este alimentat cu apă din 

Locuințe sociale- Săveni 
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sistemul regional de alimentare cu apă  al 
județului Botoșani, din sursa de 
suprafață, râul Prut. Rețeaua de 
distribuție a apei  potabile se dezvoltă 
mai ales  ca urmare a promovării 
obiectivelor de investiții majore ale 
orașului, cu trasee de regulă în zona 
centrală și pe arterele principale.  

Rețeaua  de alimentare cu apă  are o 
lungime totală de 17,6 km.  

Alimentarea cu apă a populației care nu 
beneficiază de sistemul centralizat este 
asigurată din surse proprii, puțuri săpate 
de tip fântâni alimentate din pânzele 
freatice.  

Rețeaua de canalizare 

Rețeaua de canalizare a orașului Săveni 
are o dezvoltare radială și preia apele 
uzate și meteorice și le transportă la 
stația de epurare prevăzută cu trepte de 
tratare mecanică și biologică, apele 
epurate fiind evacuate în râul Bașeu. 

Lungimea totală a rețelei de canalizare 
este de 11,8 km. 

Prețuri și tarife practicate 

Potrivit prevederilor Hotărârii AGA ADI 
AQUA Botoșani privind modificarea 
prețurilor și tarifelor la serviciile publice 
de alimentare cu apă și de canalizare-

epurare nr. 168/14.12.2021 începând cu 
data de 01.12.2021 se aplică următoarele 
prețuri pentru apă potabilă și canalizare-
epurare din orașul Săveni: 

1. Apă potabilă produsă, transportată 
și distribuită pentru întreaga arie de 
operare- 5,22 lei 

2. Canalizare-epurare pentru întreaga 
arie de operare- 3,05 lei 

Prețurilor la apa potabilă și tarifelor la 
canalizare- epurare pentru serviciile 
publice de alimentare cu apă și de 
canalizare pe întreaga arie de operare se 
va aplica cota legală de TVA de 9%. 

În cadrul viziunii de dezvoltare a 
județului Botoșani, pentru orașul Săveni 
se are în vederea accesării Programului 
Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-
2027 pentru extinderea sistemului de 
alimentare cu apă, canalizare și 
construire stație de epurare. Valoarea 
estimată pentru realizarea investiției este 
de 5.522.000,00 lei.  

Alimentare cu energie electrică 

Alimentarea cu energie electrică a 
orașului Săveni este asigurată din 
rețeaua de medie tensiune de 20 KV, care 
este racordată la Sistemul Energetic 
Național. 
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Teritoriul administrativ este traversat de 
linia aeriană de 20 KV. 

Posturile de transformare sunt de tip 
aerian şi se alimentează radial din 
rețeaua de medie tensiune. Rețeaua de 
medie tensiune de 20 KV este pozată pe 
stâlpi de beton tip RENEL. 

Rețeaua de joasă tensiune asigură 
racordarea tuturor beneficiarilor, 
realizând în același timp şi iluminatul 
public. Această rețea se află în continuă 
extindere, pentru alimentarea noilor 
locuințe. 

Starea tehnică a rețelei de alimentare cu 
energie electrică în orașul Săveni este 
bună. 

Pentru reabilitarea și modernizarea 
sistemului de iluminat: 

- în anul 2019 s-a realizat modernizarea 
iluminatului public prin achiziția a 700 
de lămpi cu LED în cadrul proiectului 
”Eficientizarea energetică a sistemului 
de iluminat public în Orașul Săveni” cu 
o valoare de 248.700,48 RON 

- în anul 2020 s-au achiziționat lucrări 
pentru montajul a 45 de stâlpi cu o 
valoare de 157.966,24 RON. 

Pentru a asigura reducerea costurilor cu 
energia electrică ale unității 
administrativ teritoriale, administrația 
locală a implementat proiectul 
„Construire şi instalare centrală 
fotovoltaică pentru dezvoltarea 
capacității UAT Săveni de a utiliza şi 
furniza energie regenerabilă”, finanțat 
de Guvernul Norvegiei cu o valoare de 
aproximativ de 400.000 euro fără TVA. 

 

Parc fotovoltaic- Săveni 
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Telecomunicații și activitatea de 
poștă 

Orașul Săveni este deservit de Compania 
Națională Poșta Română, Direcția 
Regională de Poștă Iași, Oficiul Județean 
de Poștă Botoșani – Oficiul Poștal 
Săveni, din orașul Săveni. 

În sectorul telecomunicațiilor se poate 
observa un proces rapid de modernizare, 
datorat extinderii tehnologiilor avansate 
de telefonie fixă și acoperire crescânde a 
telefoniei mobile. Modernizarea acestui 
sector va continua și în viitor, datorită 
instalării de cabluri optice, extinderii 
rețelelor digitale și dezvoltării rapide a 
telefoniei mobile și comunicațiilor prin 
Internet. 

În prezent rețelele de telefonie mobilă 
Orange, Vodafone, Digi și Telekom 
deservesc populația orașului Săveni. 

Serviciile de internet și televiziune care 
până în 2019 în mare parte erau 
furnizate de către AKTA au  fost preluate 
de DIGI (RCS-RDS), care a primit în 
2020 acordul Consiliului Concurenței 
pentru a prelua portofoliul de clienți. 
Servicii de internet mai sunt oferite și de 
către furnizori precum Orange, 
Vodafone și Telekom. 

Alimentare cu căldură și gaze 
naturale 

Orașul Săveni nu este racordat la rețeaua 
de distribuție a gazelor naturale. 

Pentru zona din centrul orașului 
funcționează centrale termice pe 
combustibil lichid, zona județului în care 
se află amplasat orașul este deficitară din 
acest punct de vedere. 

În orașul Săveni , începând cu anul 2004, 
în baza hotărârii consiliului local s-a 
sistat furnizarea de energie termică în 
sistem centralizat, iar din luna iunie a 
aceluiași an s-au suspendat subvențiile 
de la bugetul de stat pentru acoperirea 
diferențelor de preț şi de tarif la energie 
termică livrată populației prin sistem 
centralizat. ( O.U.G. nr. 48/2004 pentru 
încălzirea locuinței şi prepararea apei 
calde de consum, prin sisteme publice 
centralizate de alimentare cu energie 
termică ). 

Alimentarea cu căldură a locuințelor se 
realizează în cea mai mare parte cu sobe 
cu combustibil solid (lemne, deșeuri 
agricole etc.). 

Principala disfuncționalitate o constituie 
lipsa instalațiilor de încălzire centrală, 
ceea ce înseamnă reducerea substanțială 
a confortului. 
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Infrastructura drumurilor 

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. 

Transportul în Orașul Săveni se 
realizează pe următoarele căi rutiere: 

 DN 29A Botoșani- Săveni - Sadoveni 
 DJ282, pe traseul Dângeni – Hănești – 

Vlăsinești – Săveni – Podriga – 
Drăgușeni – M. Kogălniceanu – 
Nichiteni – Coțușca – Săveni Prut 

 DJ 292 racord cu DN 29 la intrarea în 
orașul Săveni (dinspre Botoșani) – satul 
Petricani – satul Petricani – satul 
Chișcăreni – Știubieni – Vorniceni – 
Dealul Crucii - Podeni 

 DC 15 A  face legătura între sat 
Chișcăreni – Sat -Nou – Orașul Săveni 

 DC 13 Racord cu DN 29 – sat Bodeasa 
– Tudor Vladimirescu 

 DC 14  - străbate traseul Săveni – 
Bozieni -Sârbi – Miron Costin 

Aceste drumuri sunt foarte importante 
pentru circulație, importanță sporită 
având și pentru numărul mare de 
navetiști care folosesc aceste drumuri. 

Rețeaua de străzi mici, parcări, trotuare, 

administrată de Consiliul Local Săveni, 
este în prezent în lungime de 
aproximativ 85,854  km, din care 85,854 
km drumuri, străzi, ulițe  și 23,115 km 
trotuare. 

Orașul Săveni este intens tranzitat de 
curse regulate atât interjudețene, pe 
traseul Iași- Săveni, cât și intrajudețene, 
pe următoarele rute: 

- Botoșani – Săveni – Știubieni, 
- Botoșani – Săveni – Hănești 
- Botoșani – Săveni – Manoleasa – 

Ripiceni 
- Botoșani – Săveni – Crasnaleuca 

Transportul în comun pe ruta Iași – 
Săveni este asigurată de compania 
Rottmarg Iași în timp ce transportul în 
interiorul județului este asigurat de 
companiile Rottmarg Iași și Lyk SRL, 
care au propriile autogări. Alte firme 
care asigură transportul înspre oraș sunt 
Rinflo SRL, Hermes SRL, și RVG Speed 
SRL. 

Analizând importanța arterelor rutiere 
care străbat orașul reiese gradul ridicat 
de accesibilitate al orașului Săveni, ca 
urmare a amplasării așezării pe o arteră 
importantă, intens circulată, care asigură 
legătura cu Valea Prutului, străbătând 
județul Botoșani pe direcția nord-est – 
sud-vest. 
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Modernizare străzi orășenești – etapa a-2-a- Săveni 
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Modernizare străzi orășenești – etapa a-2-a- Săveni 

Modernizare străzi orășenești – etapa a-2-a- Săveni 
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Colectarea selectivă a deșeurilor 

În  anul 2011 a fost înființat Serviciul de 
salubrizare a orașului Săveni stabilindu-
se forma de gestiune- gestiunea directă. 

Orașul Săveni împreună cu Consiliul 
Județean Botoșani și alte 77 de consilii 
locale municipale, orășenești și 
comunale din Județul Botoșani au 
înființat Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „ECOPROCES„ 
Botoșani cu scopul înființării, 
organizării, reglementării, finanțării, 
exploatării, monitorizării și gestionării 
în comun a Serviciului de salubrizare pe 
raza de competență a unităților 
administrativ-teritoriale membre 
precum și realizarea în comun a unor 
proiecte de investiții publice de interes 
zonal sau regional destinate înființării, 
modernizării și/sau dezvoltării, după caz 
a sistemelor de utilități publice aferente 
serviciului pe baza Strategiei de 
dezvoltare a acestui serviciu. 

Consiliul Județean Botoșani în asociere 
cu orașul Săveni și cu celelalte UAT-uri 
din județ, au implementat proiectul 
„Sistem Integrat de Management al 
Deșeurilor în Județul Botoșani”, finanțat 
de Uniunea Europeană prin Programul 
Operațional Sectorial “Mediu” (POS 
Mediu) – Axa Prioritară 2, Domeniul 
Major de Intervenție 1 „Dezvoltarea 

sistemelor de management integrat al 
deșeurilor şi reabilitarea siturilor istorice 
contaminate”, care a avut ca scop 
îmbunătățirea infrastructurii tehnico-
edilitare a sistemelor existente de 
colectare, transport, depozitare şi 
prelucrare a deșeurilor solide municipale 
în zonele de activitate a consiliilor locale 
asociate și prestarea de servicii adecvate 
de colectare, transport, depozitare şi 
prelucrare a deșeurilor solide în folosul 
comunităților membrilor ADI, conform 
prevederilor Memorandumului de 
Finanțare semnat în decembrie 2005, 
între Guvernul României și Comisia 
Europeană. 

În anul 2016,  ADI Ecoproces, în numele 
și pe seama unităților administrativ-
teritoriale membre, a organizat 
procedura de achiziție publică pentru 
atribuirea Contractelor de delegare a 
gestiunii prin concesiune a serviciului 
public de colectare şi transport al 
deșeurilor menajere municipale în 
județul Botoșani. În anul 2017 s-a 
semnat contractul de Concesionare a 
serviciului public de colectare și 
transport a deșeurilor municipale solide 
în Județul Botoșani- zona 2 Săveni cu nr. 
835/26.06.2017 între ADI Ecoproces și 
SC Ritmic Com SRL membru al asocierii 
dintre SC Florconstruct SRL Suceava& 
SC Ritmic Com SRL & SC Fritehnic SRL.
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3.3.6. Sistemul de Sănătate și asistență 
socială 

La nivelul orașului Săveni, rețeaua 
publică de ocrotire a sănătății este  
asigurată de trei cabinete medicale 
individuale, 1 dispensar veterinar, 3 
cabinete stomatologice, 3 cabinete 
medicale școlare, trei farmacii, o unitate 
de asistență medico-socială şi un centru 
de asistență medicală comunitară. 

De asemenea în oraș funcționează o 
secție exterioară a Spitalului Județean 
„Mavromati”. Aceasta include unități 
care deservesc unitatea administrativ-
teritorială și care se limitează la afecțiuni 
cu grad mic de complexitate.   

Intitulată în trecut Spital orășenesc 
Săveni, în prezent Secție externă a 
Spitalului Județean de Urgență 
"Mavromati" - Botoșani, deservește din 

 

reglementarea statutului terenurilor aflate în imediata apropiere a surselor de 

poluare de toate tipurile; 01 

02 

03 

realizarea unei rețele extinse de apa și apă uzată pentru a se crea posibilitatea reală de 
branșare a tuturor locuitorilor, instituțiilor și agenților economici de pe raza orașului 
Săveni; 

recuperarea terenurilor degradate de alunecări și eroziuni torențiale prin 
consolidări, plantații și alte lucrări de combatere a eroziunii; recuperarea 
terenurilor afectate de depuneri de deșeuri zootehnice; 

 

recuperarea terenurilor cu exces de umiditate din zona de șes; 04 

05 

06 

protecția apelor subterane și a captărilor existente prin delimitarea strictă a 

zonelor cu regim sever și respectarea reglementărilor în domeniu; 

extinderea pădurii prin împăduriri cu specii valoroase (stejar, gorun), efectuarea de 
lucrări silvice pentru întreținerea pădurii (rărituri, curățări). 
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Sursa: Compartimentul asistență medicală comunitară, Primăria Săveni, 2021 

punct de vedere al necesitaților pe linie 
medicală (analize, internări și prescripții 
medicale) toți locuitorii din zona 
orașului Săveni și localitățile imediat 
învecinate. 

Spitalul este împărțit în mai multe secții 
și compartimente și are următoarele 
specializări: 

 Chirurgie generală 

 Dermatovenerologie 

 Farmacie clinică 

 Medicină de urgențe 

 Medicină internă 

 Neurologie 

 Obstetrică-ginecologică 

 Oftalmologie  

 Otorinolaringologie (ORL) 

 Pediatrie  

 Radiologie – imagistică medicală 

 Stomatologie generală 

În cadrul secției exterioare a Spitalului 
Județean „Mavromati funcționează: 
Unitatea de primiri Urgențe precum și 
Serviciul Județean de Ambulanță 
Substația Săveni.
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Sursa: Compartimentul Asistență Socială, Primăria Săveni, 2021 

 

În evidența compartimentului de 
asistență socială din cadrul Primăriei 

Săveni, se află următoarele categorii 
beneficiare de drepturi de ajutor social: 

Tip asistență 
acordată 

Număr persoane asistate 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.Asistență socială 
pentru persoane cu 
dizabilităţi 

Nr. copii asistați 10 19 19 26 26 28 28 

Nr. adulți asistați 15 17 17 20 20 22 23 

Nr. persoane vârstnice 
asistate 

10 10 13 13 15 16 16 

2.Copii ai căror 
părinți sunt plecați 
în străinătate 

-cu ambii părinți plecați 20 23 25 2 30 38 29 

-cu părinte unic susținător 
al familiei monoparentale 
plecat 

9 9 11 13 20 26 21 

-număr de copii aflați în 
îngrijirea rudelor până la 
gradul IV, fără măsură de 
protecție 

29 32 36 38 50 64 50 

3.Persoane cu 
handicap 

Număr de persoane  cu 
handicap, din care: 

114 126 149 164 194 215 224 

 -copii 10 19 19 20 26 28 28 

 -adulți 104 107 130 144 168 187 196 
4.Familii cu risc 
social 

Număr 10 12 13 15 18 20 22 

5.Familii cu nici un 
venit 

Număr 14 15 16 17 18 19 20 

6.Persoane cărora li 
se acordă venitul 
minim garantat 
(VMG) 

Număr 186 202 224 222 155 130 144 

7.Persoane 
vârstnice 
dependente 

Număr 139 142 153 158 161 178 196 

7.Copii aflați în 
plasament familial 

Număr 5 5 9 9 10 12 12 

8.Familii 
beneficiare de 
alocația de susținere 
a familiei 

Număr 130 149 143 144 131 120 114 

 

Potrivit datelor furnizate de 
Compartimentul de Asistență Socială al 

Orașului Săveni, la nivelul anului 2020 
au fost înregistrate 67 persoane cu 
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dizabilităţi, 90 copii ai căror părinți sunt 
plecați în străinătate, 224 persoane cu 
handicap, 22 familii cu risc social, 20 
familii fără venit, 144 persoane cărora li 
se acordă VMG, 12 copii aflați în 
plasament familial, 114 familii 
beneficiare de alocația de susținere. 

3.3.7. Sistemul de Învățământ și 
Cultură 

Începând cu luna martie 2020, criza 
COVID-19, a schimbat fundamental 
peisajul educațional. A determinat 
instituțiile de educație să se adapteze 
rapid la contextul nou creat și să 
dobândească abilități digitale, de 
conectivitate și utilizare a tehnologiilor 
în educație. 

Astfel, dezvoltarea infrastructurii social-
educaționale corespunzătoare nevoilor 
comunității s-a desfășurat concomitent 
cu dezvoltarea infrastructurii edilitare. 
În cadrul proiectului „Revitalizare 
urbană integrată în vederea 
îmbunătățirii calității vieții populației în 
orașul Săveni”, finanțat prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 13 - Sprijinirea regenerării 
orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de 
investiții 9b - Promovarea incluziunii 
sociale, combaterea sărăciei și a oricărei 
forme de discriminare, Obiectiv specific 

13.1 –  Îmbunătățirea calității vieții 
populației în orașele mici și mijlocii din 
România, COD SMIS 2014+: 125746, 
Contract de finanțare 7014/2021, printre 
cele 5 obiective de investiție, se are în 
vedere și: 

 Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea infrastructurii educaționale 
din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 și 
a Grădiniței cu program prelungit 
nr. 4 Săveni 

 Reabilitare, modernizare și dotare 
Școală Generală nr. 2 Săveni și 
construire sală de educație fizică și 
sport. 

În orașul Săveni funcționează o unitate 
de învățământ liceal, o unitate de 
învățământ gimnazial, două de 
învățământ primar și 4 de învățământ 
preșcolar după cum urmează: 

1. Grădinița cu program normal nr. 1- 
Săveni 

2. Grădinița cu program normal nr. 2 – 
Săveni 

3. Grădinița cu program prelungit nr. 4 
– Săveni 

4. Grădinița cu program normal nr. 6 – 
Chișcăreni 

5. Școala primară nr. 1 – Bodeasa 
6. Școala primară nr. 2 – Bozieni 
7. Școala Gimnazială nr. 1 – Săveni 
8. Liceul Teoretic "Dr. Mihai Ciucă" 

Săveni 
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Școala Generală nr. 1- Săveni 

Școala primară nr.2  - Bozieni 
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Liceul Teoretic Doctor Mihai Ciucă - Săveni 
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Educația este cel mai puternic motor al 
schimbărilor sociale, dar pentru 
activarea acestui motor sunt necesare 
schimbări fundamentale și implicarea 
„dascălilor” în actul educațional, care să 
facă posibilă dezvoltarea unei societăți 
echitabile bazată pe cunoaștere. 

Pe lângă activitățile didactice profesorii 
au desfășurat și desfășoară în continuare 
și activități extrașcolare și cultural-
educative, animați de grija pentru 
ridicarea gradului de educație și cultură 
a orașului Săveni. 

Printre proiectele și activitățile care au 
ridicat nivelul școlilor din orașul Săveni 
menționăm: 

1.  „Școala încrederii” - Liceul 
Teoretic “Dr. Mihai Ciucă” Săveni a fost 
selectat în cadrul Programului de 
transformare a școlilor, „Povestea”, 
dezvoltat de Wellbeing Institute și Mind 
Education, în parteneriat cu 
Transylvania College și Școala pentru 
cuplu. În primii doi ani, liceul va 
beneficia de intervențiile de bază care se 
adresează în principal profesorilor și 
echipei administrative, care vor înțelege 
ce trebuie să transforme în cultura clasei 
și în relațiile dintre ei. Urmează un audit, 
ale cărui concluzii vor contura un plan de 
intervenții specific comunității pentru 
următorii doi ani. În ultimul an, 
reprezentanții fiecărei școli urmează să 

demonstreze că își doresc și pot să 
susțină transformarea din școală și să 
obțină certificarea de „Școala încrederii”. 
Această certificare se păstrează atâta 
timp cât unitatea de învățământ va reuși 
să susțină în continuare transformarea 
din școală și să contribuie la dezvoltarea 
altor școli din comunitate. Programul 
Povestea include tot ceea ce înseamnă o 
transformare sustenabilă: livrare – 
implementare – reflectare – certificare – 
evaluare (intervenție). 

2. Săptămâna educației globale- 
proiect de activitate extrașcolară –
Liceul Teoretic “Dr. Mihai Ciucă” Săveni 
.  

- Educația ecologică și mediul școlar- 
activitate desfășurată în parteneriat cu 
Liceul tehnologic Ștefan Luchian 
Ștefănești 

- Drepturile copiilor și educația- 
activități de conștientizare a nevoii de 
educație la nivel local, național, 
european 

- Fii diferit! Protejează planeta!- 
activități dedicate conștientizării 
pericolului poluării cu diverse deșeuri 
nocive. Importanța reciclării și 
protejării planetei albastre. 

- Problemele lumii de azi, le rezolvăm 
împreună – concurs creativ-creație pe 
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temă dată (prezentare 
informativă/desene/videoclipuri). 

- The overall action starts from inside! – 
Creații lingvistice în limba engleză 

- E lumea noastră! – activități de 
conștientizare a nevoii de protejare a 
mediului în care trăim 

3. ”Healthy eating diary” - ”Jurnal 
de alimentație sănătoasă”- Liceul 
Teoretic “Dr. Mihai Ciucă” Săveni - un 
proiect ce se adresează elevilor cu vârste 
cuprinse între 11 - 18 ani din liceul 
nostru, părinților  și care se  desfășoară 
în parteneriat cu unități școlare din 
Croația, Spania, Turcia, Franța, Lituania, 
Italia. 

4. Mini-compania ROTO STYLE 
GROUP- Servicii complete pentru 
vestimentația de absolvire: robă și toca. 
Proiect realizat în cadrul Liceului 
Teoretic “Dr. Mihai Ciucă” Săveni 

5. Proiectul eTwinning intitulat 
„Does Social Media Really Make Us 
Social?”. Cei șapte elevi implicați au 
lucrat împreună cu profesori și elevi din 
școlile partenere din Armenia, Iordania, 
Portugalia și Turcia. Obiectivele 
proiectului au fost: îmbunătățirea 
competențelor lingvistice în limba 
engleză, conștientizarea efectelor 
folosirii rețelelor sociale ca Facebook, 
Instagram, Tik-Tok, gestionarea 

cyberbullyingului, stimularea 
creativității și creșterea stimei de sine. 
Printre activități s-au numărat 
prezentarea orașului Săveni și a Liceului 
Teoretic „Dr. Mihai Ciucă”, realizarea 
unei cercetări asupra istoricului rețelelor 
sociale, identificarea efectelor negative, 
dar și a avantajelor utilizării de „social 
networks”. Aceste proiecte 
internaționale au un rol deosebit de 
important în formarea copiilor deoarece 
încurajează cooperarea, lucrul în echipă, 
respectarea unui calendar și a unui 
program, interacțiunea cu alte lumi și 
alte culturi. 

În orașul Săveni există 3 biblioteci din 
care două școlare (Școala Gimnazială nr. 
1 și Liceul Teoretic "Dr. Mihai Ciucă" ) și 
o bibliotecă orășenească. 
Conform bazei de date statistice 
TEMPO-online se pot evidenția 
următoarele pentru anul 2020: 

Total biblioteci 3 
Total volume existente în 
biblioteci 

67.727 

Total volume eliberate 14.606 
Total cititori activi în 
biblioteci 

1.908 

Personalul angajat din 
biblioteci 

4 

Biblioteca orășenească s-a înființat în 
anul 1950. În 1968 biblioteca deținea 
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deja un fond de 28.000 de volume, 
funcționând, pe lângă sala de împrumut, 
cu o secție pentru copii, o sală de lectură 
și o sală de documentare. 

Astăzi, biblioteca orășenească 
funcționează într-un local complet 
renovat de administrația locală, de pe str. 
Dr. M. Ciucă, adecvat funcționării 
normale a ei, dispunând, poate, de cele 
mai bune condiții, pe care le-a avut 
vreodată și are un număr de  50.940 de 
volume conform Bibliotecii Naționale a 
României. 

Tot în incinta Bibliotecii orașului Săveni 
se desfășoară diverse activități 
extracurriculare, în colaborare cu 
unitățile de învățământ, și anume: club 
de lectură, club de șah, club de învățare a 
limbilor moderne etc. 

În aceeași locație cu Biblioteca 
orășenească îşi desfășoară activitatea 
Clubul Copiilor şi Clubul pensionarilor. 

Sub îndrumarea d-lui profesor Pancu 
Dumitru, funcționează cercul de 
geografie GEOPOLIS, cu activitate 
intensă, lunar fiind editată și revista 
GEOPOLIS cu sprijinul elevilor liceului. 

Tot la nivelul liceului din luna decembrie 
2011 apare revista ANTI-CUB, revista 
on-line, care încurajează inițiativele 
elevilor. 

Primăria Orașului Săveni în parteneriat 
cu Primăria Orașului Cupcini, raionul 
Edineț are în implementare proiectul 
„Promovarea moștenirii culturale 
transfrontaliere prin rebrandingul artei 
și culturii locale”. Acțiunea proiectului 
este axată pe identificarea, selectarea și 
clasificarea principalului patrimoniu 
local pentru introducerea într-un proces 
de branding în vederea creării unei 
mărci locale care poate îmbunătăți 
vizibilitatea teritoriilor proiectului, 
favorizând valorificarea culturii locale și 
contribuind la îmbunătățirea 
potențialului turistic transfrontalier. 

În afara Bibliotecii orășenești mai 
funcționează 2 biblioteci școlare la liceul 
din Săveni şi Școala Generală, ambele 
însumând aproximativ 24.000 de 
volume. Este necesar, mai ales la liceu, 
amenajarea unei săli de lectură. 

Activități culturale 
 

Cultura este mecanismul prin care ne 
definim ca indivizi, comunități sau 
națiuni. 

UNESCO definește cultura ca fiind „o 
serie de caracteristici distincte a unei 
societăți sau grupă socială în termeni 
spirituali, materiali, intelectuali sau 
emoționali”. 
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Cultura tradițională, obiceiurile 
constituie un patrimoniu inconfundabil 
al orașului Săveni. S-a constatat că, dacă 
unele tradiții au dispărut ca efect al 
„modernizării, al producției de serie 
mare”, totuși în oraș se mențin încă 
tezaure de etnografie și folclor. 

Orașul Săveni, ca de altfel întreaga 
regiune, se distinge prin păstrarea 
valorilor culturale specifice zonei: 
obiceiurile populare, portul și dansul 
popular, meșteșugurile tradiționale, 
arhitectura tradițională. 

Izvorâte din experiență și înțelepciune 
de viață, din bucurie sau durere, din 
năzuințele și dorurile românului, din 
setea de liniște sau din dragostea pentru 
frumos, elementele de cultură și 
tradițiile populare specifice zonei au 
puterea de a transmite valori şi de a crea 
o punte de legătură între generații. 

Tradițiile, obiceiurile, portul și folclorul 
sunt comori inestimabile ce definesc 
ținutul Botoșanilor, făcându-l unic și 
nemuritor.  

Ultima lună a anului, denumită popular 
Undrea, este plină de evenimente 
religioase, de datini şi obiceiuri de iarnă 
din vechime, care au rezistat scurgerii 
timpului, fiind preluate ca atare sau 
adaptate vremurilor moderne.  

La nivel local de Anul nou, ansamblurile 
și formațiile din zona Săveniului și a 
comunelor învecinate îşi dau întâlnire pe 
Pietonalul orașului, prezentând dansuri 
și obiceiuri tradiționale: dansul 
Căiuților, al caprelor, al urșilor, 
mascaților etc. 

O data la doi ani, are loc Concursul 
Național de Creație a piesei de teatru 
într-un act "Mihail Sorbul" organizat de 
Centrul Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale 
Botoșani, cu sprijinul Consiliului 
Județean Botoșani, în colaborare cu 
Primăria Săveni, în anul 2014 având loc 
cea de-a XI-a ediție. 

Concursul National de Interpretare a 
Piesei de Teatru într-un Act Mihail 
Sorbul, este consacrat trupelor de teatru 
de amatori din Romania. 

A fost organizat din anul 1976 de către 
Comitetul pentru Cultură și Educație 
Socialistă al Județului Botoșani, în 
colaborare cu Centrul Județean de 
Îndrumare a Creației Populare și a 
Mișcării Artistice de Masă Botoșani, la 
care, după un an de zile, a fost implicată 
și Casa orășeneasca de cultură Săveni, 
din subordinea Consiliului local al 
Primăriei Săveni, localitate de origine a 
dramaturgului Mihail Sorbul, memoriei 
căruia i-a fost dedicat festivalul. 



Pagina 129 din 340 
 

Edițiile s-au succedat anual până în 1989. 

După 1990 s-a decis ca festivalul să aibă 
2 secțiuni - una de interpretare și alta de 
creație - și să se țină alternativ, din doi în 
doi ani. Astfel, prima ediție de după 
1990, secțiunea de interpretare, a avut 
loc în 1991, și celelalte s-au derulat 
conform deciziei, normal, până în 1999, 
cinci ediții, iar din 1992, secțiunea de 
creație, patru ediții, până în 1998. 

În perioada 2000-2004, festivalul, 
conform deciziei unilaterale a conducerii 
de atunci, nu a mai avut loc, fiind reluat 
abia în anul 2004.  

Deși spectacolele de teatru au loc la 
Botoșani, festivalul se încheie la Săveni, 
unde au loc, de obicei, lansări de carte și 
bineînțeles, decernarea premiilor. 

Începând cu anul 2009, Municipiul 
Botoșani, Orașul Săveni împreună cu 
Asociația Județeană a Organizatorilor de 
Evenimente Botoșani și Memorialul 
Ipotești organizează Festivalul National 
de Muzica Folk "Seri Melancolice 
Eminesciene" care se desfășoară, anual, 
pe parcursul a trei zile, la Săveni, 
Botoșani și Ipotești. 

Festivalul îşi propune promovarea și 
susținerea tinerelor talente 
interpretative din zona muzicii folk, 
promovarea creației eminesciene, a 

meleagurilor natale ale poetului-
nepereche. Este la ora actuală singura 
manifestare de gen adresată deopotrivă 
tinerilor si copiilor, pentru ca la niciunul 
din festivalurile de folk din țară nu 
participă și copiii. 

În  orașul Săveni funcționează Centrul 
Cultural Multifuncțional, o instituție 
culturală de drept public, de interes local, 
fără personalitate juridică, fără scop 
patrimonial, înființat în cadrul 
serviciilor auxiliare - compartimentul 
Cultură al aparatului de specialitate al 
Primarului orașului Săveni finanțat din 
alocații de la bugetul local. 

Centrul Cultural Săveni îşi desfășoară 
activitatea în conformitate cu 
prevederile legislației în vigoare şi ale 
propriului Regulament cadru, respectiv 
OUG nr. 118/2006, actualizată, privind 
înființarea, organizarea şi desfășurarea 
activității așezămintelor culturale, cu 
modificările și completările ulterioare, 
având ca scop evidențierea valorilor 
morale şi cultural spirituale ale orașului 
şi de a le face cunoscute în țară și 
străinătate, prin mijloace specifice. 

Centrul Cultural Săveni îşi are sediul în 
orașul Săveni, str. Independenței , nr. 14, 
județul Botoșani” clădire în care își 
desfășoară și activitatea.  
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Centrul Cultural inițiază și desfășoară 
proiecte și programe în domeniul 
educației  permanente, al culturii 
tradiționale și al creației populare 
contemporane, urmărind cu 
consecvență: 

 organizarea și desfășurarea de 
activități cultural-artistice și de 
educație permanentă; 

 conservarea și transmiterea valorilor 
morale, artistice și tehnice ale 
comunității locale, ale patrimoniului 
cultural național și universal; 

 organizarea și susținerea 
ansamblurilor și formațiilor artistice 
de amatori, a unor concursuri și 
festivaluri, inclusiv a participării 
interpreților și formațiilor la 
manifestări culturale interjudețene, 
naționale și internaționale; În acest 
sens  a fost înființat Ansamblul  
coral și de dansuri „Floarea 
Soarelui”, în scopul promovării 
valorilor culturii tradiționale locale, 
a portului și dansului popular, 
precum și pentru creșterea 
prestigiului școlii și a comunității 
locale. 

 stimularea creativității și talentului; 

 organizarea și susținerea activității 
de documentare și realizare a 

expozițiilor temporare, elaborarea și 
editarea de monografii și lucrări de 
educație civică și informare a 
publicului; 

 difuzarea de filme artistice și 
documentare; 

 organizarea unor cercuri științifice și 
tehnice, de artă populară, de artă 
plastică, de artă fotografică și de 
gospodărie țărănească; 

 organizarea și desfășurarea unor 
cursuri de formare profesională 
continuă. 

Tot în incinta Centrului Cultural, în 
colaborare cu Liceul Teoretic ,,Dr. Mihai 
Ciucă”, Săveni, Școala Gimnazială Nr. 1 
Săveni, Muzeul de Arheologie Săveni, 
Fundația Județeană pentru Tineret 
Botoșani, Centrul Județean de 
Voluntariat Botoșani – Filiala Săveni și 
Asociația Culturală ,,Arlechin” , se 
desfășoară numeroase activități 
culturale, artistice și educative  precum: 
cursuri de cultură generală, programe de 
inițiere și dezvoltare a aptitudinilor 
creative individuale si de grup( artistice, 
tehnico-aplicative, științifice, etc), 
cercuri de teatru, film, artă plastică,   
ateliere de lucru, mese rotunde, activități 
pentru persoane defavorizate, schimburi 
de experiență. 
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Centrul Cultural - Săveni 

Interior Centrul Cultural - Săveni 
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Pentru o mai bună desfășurare a 
activităților din incinta Centrului 
Cultural, în luna noiembrie 2017 a fost 

achiziționată și cortina pentru scenă, 
care a completat nevoile funcționale. 

În 2021 s-a organizat prima ediție a 
festivalului „Datini și obiceiuri din 
străbuni” care a avut un caracter 
sincretic, îmbinând teatrul popular, 
dansuri, cântece și manifestări 
tradiționale nopții dintre ani. 

Șirul activităților festive au debutat în 
fața Primăriei, cu un spectacol cu 
obiceiuri populare, jocuri de măști, 
teatru haiducesc, reconstituiri ale unor 
momente istorice, piese dramatice cu 
elemente coregrafice. Atmosfera a fost 
întreținută de o suită de ansambluri 
folclorice locale și din județ, piese de 
teatru și un concert ale artistelor de 
renume internațional. 

„Teatrul popular românesc se 
concretizează prin aducerea în prim plan, 
pe scenă, a conflictelor autentice de viață, 
a unor eroi și producții dramatice 
izvorâte din inteligența omului obișnuit, 
pe care lupta vieții de zi cu zi îl relevă și îl 
desăvârșește. Această scenă a teatrului 
popular este menită să aducă un elogiu 
vieții în toate formele sale, cuprinzând 
simbolic toate etapele importante ale 
transformării omului. Nimic nu poate fi 
mai frumos în preajma sărbătorilor de 
iarnă decât întoarcerea la identitate, la 
conceptului de „acasă”, la fascinația 
simplității și bucuriei de a trăi. Suntem 
mândri că putem aduce laolaltă toate 
aceste elemente fundamentale pentru 
comunitatea noastră”, a declarat domnul 
primar Relu Tîrzioru. 

Ansamblul Coral și de Dansuri „Floarea Soarelui” - Săveni 
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Tot în anul 2021, în perioada 15-24 
noiembrie, Centrul cultural în 
parteneriat cu Liceul Teoretic ,,Dr. Mihai 
Ciucă”, Săveni, Școala Gimnazială Nr.1, 
Săveni, Muzeul de Arheologie Săveni, 
Fundația Județeană pentru Tineret 
Botoșani, Centrul Județean de 
Voluntariat Botoșani – Filiala Săveni și 
Asociația Culturală ,,Arlechin”,  a 
realizat în cadrul proiectului ,,Șezătorile 
Tineretului” mai multe activități și 
evenimente care au avut ca scop 
principal promovarea artei și culturii 
populare românești în comunitățile și 
satele aparținătoare Orașului Săveni 
precum și în rândul tinerilor cu pasiune 
și dorință de a cunoaște meșteșugurile, 
obiceiurile, tradițiile, folclorul și portul 
popular românesc. Primarul orașului 
Săveni, domnul Relu Petru Tîrzioru a 
afirmat faptul că acest proiect „aduce în 

prim plan nevoia tinerei generații de a 
cunoaște mai bine meșteșugurile, 
obiceiurile, tradițiile, folclorul și portul 
popular românesc. În orașul Săveni și în 
satele aparținătoare, Petricani, Bodeasa, 
Chișcăreni, Bozieni, Sat Nou, problemele 
culturii populare sunt puse și rezolvate pe 
baza unui plan general și unitar de 
acțiune culturală la nivelul întregii 
comunități prin crearea unei rețele de 
așezăminte culturale și centre de 
îndrumare a creației populare și a 
mișcării artistice de masă. Acestea, 
alături de instituțiile și organizațiile 
partenere au sarcina complexă de a 
contribui la educația estetică a populației 
și de a dezvolta activități culturale, 
educativ-artistice în timpul liber al 
oamenilor, armonizând în acest fel 
cerințele culturale și artistice ale omului 
obișnuit cu întreaga viață socială”. 

Festivalul „Datini și obiceiuri din străbuni” (2021) - Săveni 
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Muzeul de Istorie și Arheologie Săveni, 
este situat într-o clădire monument de 
arhitectură de la sfârșitul secolul al XVII-
lea, fostul Ratoş (han) din orașul Săveni. 
Muzeul a fost amenajat în anul 1965 
după ce s-au finalizat lucrările de 
reparație capitală şi amenajare a 
interiorului acestei clădiri. Astfel, după 
renovare, 4 săli din acest local 
monument istoric au fost destinate 
bibliotecii orășenești iar restul pentru 
expunerea materialului muzeistic. 
Muzeul dispunea şi de un laborator 
pentru restaurare precum şi de o sală 
pentru conferințe, expoziții ocazionale. 

În prezent, Muzeul adăpostește un bogat 
material arheologic ce ilustrează istoria 

acestor locuri din paleolitic până în sec. 
IV d. Ch. Rețin atenția uneltele și armele 
din silex, vatra de foc cu oase de  mamut 
carbonizate și o defensă (colț) de mamut 
descoperite în celebrele stațiuni 
paleolitice de la  Ripiceni,  Mitoc, 
Drăgușeni sau Coțușca. Bogat 
reprezentată este cultura neo-eneolitică 
Cucuteni cu splendida ceramică ce 
încântă prin grația formelor, armonia 
motivelor și cromatica în două sau trei 
culori. 

Epoca metalelor este reprezentată de 
numeroase unelte, arme și bijuterii: 
topoare cu gaură de înmănușare, cosoare 
din silex, greutăți din lut ars pentru plasa 
de pescuit, vase de ofrandă, mărgele din 
cornalină. 

Muzeul de Istorie și Arheologie- Săveni 
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În una din încăperile muzeului este 
expusă Colecția Memorială "Mihai și Al. 
Ciucă”. Medicul malariolog bacteriolog 
si parazitolog Mihai Ciucă (1883 - 1969),  
profesor universitar si academician 
(1938)  și fratele său, Alexandru Ciucă 
(1880 - 1972), medic veterinar, profesor 
universitar, membru corespondent al 
Academiei Romane (1946), cu 
remarcabile realizări în domeniul științei 
și al învățământului superior universitar, 
sunt prezentați prin intermediul unor 
numeroase documente de stare civilă, 
fotografii, diplome și decorații, obiecte 
personale, lucrări științifice etc., care 
pun în valoare înalta lor ținută 
intelectuală și marele prestigiu de care s-
au bucurat în epocă. 

Trebuie precizat faptul ca în anul 2011 - 
2013, au fost executate lucrări de 
reabilitare a Muzeului de arheologie, cu 
fonduri alocate din bugetul județului, 
fapt care a dus la reintrarea în circuitul 
turistic, oferind vizitatorilor şi 
cercetătorilor interesați, un material 
bibliografic, deși incomplet, totuși foarte 
important, pentru această parte de țară. 

Funcționarea este asigurată de 
muzeograful Emil Caranica, a cărui 
activitate este subordonată Muzeului 
Județean Botoșani. 

Muzeul este un punct de atracție pentru 
vizitatorii orașului cât și pentru elevii de 
gimnaziu și liceu care iau cunoștință de 
trecutul istoric al acestor locuri.  

Media vizitatorilor muzeului se ridică la 
aproximativ 550/an. 

De remarcat faptul ca la nivelul orașului 
funcționează „Societatea Culturală 
Frații Ciucă” care și-a adus un aport 
deosebit la buna organizare a unor 
manifestări culturale pe plan local. 
Aceasta societate s-a remarcat în mod 
deosebit prin schimburile de experiență 
organizate între Liceul Teoretic „Dr. 
Mihai Ciucă” și cele din Edineț şi Bălți/ 
Republica Moldova, cât și prin 
recompensarea activității unor elevi cu 
rezultate deosebite la olimpiadele școlare 
și sponsorizarea a trei numere din ziarul 
„Curierul de Săveni” cât și apariția 
cărților „De-a lungul anilor, Dascăli şi 
elevi” de Constantin Cojocaru și 
„Structuri literare comentate” de 
Valentin Marțuneac. 

Ca o concluzie, remarcăm faptul că, în 
orașul Săveni, activitatea culturală, deși 
mai există,  este  semnificativ redusă,  
comparativ cu perioada interbelică şi cu 
regimul comunist. 

3.3.8. Recreere și sport 

Peisajul natural al zonei a suferit 
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puternice modificări, datorită dispariției 
pădurilor care acopereau, cu secole în 
urmă, o bună parte a teritoriului din 
această regiune. 

Având în vedere caracterul „aerisit” al 
așezării şi localităților componente ale 
orașului Săveni, spațiile libere aflate în 
intravilanul existent, precum şi 
amplasarea geografică a localității pe 
malul râului Bașeu, zonele plantate 
existente prezintă un potențial 
ambiental de valoare. În perimetrul 
urban al localității au fost plantați arbori 
şi arbuști, atât în cele două parcuri ale 
orașului cât şi de-a lungul principalelor 
străzi. 

Pentru apartenența la un cadru 
ambiental sănătos și plăcut comunității, 
primăria orașului  susține dezvoltarea 
mediului recreativ, astfel au fost 
amenajate zone agrement: 

 Parcul Tineretului 

 Parcul Eroilor 

O zonă care ar putea fi amenajată pentru 
agrement o reprezintă zona împădurită 
din partea de nord a orașului, la limita cu 
intravilanul. 

În prezent orașul Săveni figurează cu o 
suprafață de 219.336 mp spațiu verde, 
revenind 28 mp/locuitor.

  

 
Parcul Eroilor- Săveni 
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Sportul săvinean a cunoscut în anii 
trecuți o perioadă de dezvoltare, 
Asociația Sportivă Unirea Săveni fiind 
susținută și prin finanțarea 
nerambursabilă prin Legea 350/2005 
pentru proiectul „Echipa orașului tău”, 
echipă care joacă în Liga a III-a, şi este 
sponsorizată și de Consiliul Local. 
Echipa folosește pentru competiții 
județene – Stadionul orășenesc cu circa 
300 de locuri. Stadionul nu a beneficiat 
de investiții semnificative de la 
înființarea sa. 

Dotări sportive special amenajate: pe 
teritoriul Săveni există un stadion, 
special amenajat pentru fotbal.  De 
asemeni, funcționează două Săli de 
sport, una pe strada Independenței, 

cealaltă în incinta Liceului, ambele 
necesitând lucrări de reabilitare. 

Mai este amenajat un teren de sport cu 
gazon artificial, care aparține Școlii 
Generale Săveni.              

În demersul susținerii activităților 
sportive, a fost realizată și achiziția de 
„Servicii de întocmire documentație de 
avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) 
pentru obiectivul „Modernizare și 
reabilitare complex sportiv din orașul 
Săveni, județul Botoșani” finanțat prin  
intermediul Companiei Naționale de 
Investiții, proiect care să vină în 
continuare investiției „Sală de sport cu 
180 de locuri”. 

 

Parcul Tineretului- Săveni 
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Complex sportiv - Săveni 
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În anul 2018 a fost realizat obiectivul și a 
fost dat în folosință „Teren de sport 
multifuncțional, oraș Săveni, județ 
Botoșani” și amenajare parcare aferentă.  

În anul 2019 a fost încheiat contractul de 
proiectare și execuție lucrări, finanțat 
prin CNI pentru obiectivul „Construire 
Complex Sportiv, str. Independenței nr. 
2”. 

De asemenea, la nivelul orașului Săveni, 
funcționează și o filială a Societății 
Culturale‚ ”Arlechin” Botoșani care 
organizează cursuri de dans pentru 
copii. 

Cu sprijinul profesorilor de sport de la 
Școala Gimnazială Săveni se organizează 
cursuri de tenis de câmp la care participă 
elevii doritori din oraș. 

În domeniul artelor marțiale (twan ki 
do) sunt susținute cursuri pentru copii 
de către organizatori din afara localității. 

 

3.3.9. Turism și potențial turistic 

Din punct de vedere al localizării, orașul 
este avantajat doar de situarea pe ruta 
către Valea Prutului, respectiv  granița cu 
Moldova, fapt care arată o frecvență 
mare a turiștilor de tranzit. 

Diversitatea pe care o au elementele 
cadrului fizico-geografic din regiunea în 
care se află orașul  imprimă peisajului  
unele trăsături de o deosebită 
importanță turistică. Variația mare pe o 
distanță relativ mică, a înălțimii 
reliefului, a covorului vegetal, prezența  
apelor  curgătoare și luciului argintiu al 
undei iazurilor din apropiere relatează 
un potențial turistic ridicat. 

Construcțiile vechi pot fi prezervate încât 
să poată constitui un punct de vizită 
important pentru etnografia zonei. În 
acestea pot fi expuse și obiecte de uz 
casnic și straiele portului popular folosit 
de străbunii săvinenilor. De asemenea, 
măștile și costumele folosite la 
sărbătorile de iarnă și obiectele 
meșteșugarilor pot constitui o parte 
interesantă în cadrul aceleași expoziții 
țărănești. 

Se pot avea în vedere următoarele 
itinerare turistice în oraș: 

Turul orașului Săveni: Muzeul de Istorie 
și Arheologie,  Biblioteca orășenească, 
Biserica Sf. Nicolae, Biserica Sf. 
Gheorghe, Situl arheologic de la Bodeasa 
și Situl arheologic de la Petricani. 

Biserica Sfântul Nicolae- construcția 
Bisericii s-a realizat după planul 
arhitectural al botoșăneanului Rudolf 
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Kugler, unde se îmbină elemente 
constructive ale stilului bizantin cu cel 
gotic. 

Micuța Biserica Sf. Nicolae, are în 
interior, câteva odoare care o 
particularizează în această bogată 
colecție de construcții religioase din 
zonă. Catapeteasma are trei registre de 
expunere a icoanelor, a fost lucrată din 
lemn de tei, adus din pădurea de la 
Flămânzi. Pictura interioară în ulei, a 
fost realizată în perioada 1878- 1880, de 
către doi pictori: N. Popovici din 

Botoșani și Iacu Grebslis din târgul 
Bucecea. 

Biserica mai păstrează în patrimoniul 
său, un potir cu inscripție slavona 
precum și Sfânta Cruce cu picior de 
argint și suflat cu aur. 

Valoroase lucrări de cult se păstrează în 
mica bibliotecă a bisericii după cum 
urmează: Proloage, anul de editare 1817 
și 1833, Octoih, editat în 1831, Micul 
Octoih, editat în 1838, Ceaslov, editat în 
1833, Evhologhion din 1828 sau Slujba 
Învierii din 1846. 

 

 

Biserica Sfântul Gheorghe a fost 
construită între anii 1800-1804, de 
stăpânii moșiei și târgului Săveni, 

spătarul Iordache și Măria Luchi, din 
piatra scoasă dintr-o carieră existentă la 

Biserica Sf. Nicolae - Săveni 
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aproximativ 500 m depărtare, în partea 
de vest a ei. 

Privită din afară are forma de corabie, iar 
în interior are formă de cruce. Pronaosul 
și naosul sunt foarte puțin reliefate. 
Potrivit cerințelor culturii ortodoxe, 
spațiul interior a fost împărțit în altar, 
naos, pronaos, dar cu timpul s-a 
construit și pridvorul. 

Biserica a cunoscut, în aceste două secole 
de existență, câteva reparații capitale, 
realizate între anii 1890-1985, 1924-
1925, 1951-1952, 1965-1966 și între 
1985-1988. La ultima intervenție s-a 
reparat exteriorul în praf de piatră și s-a 
refăcut pictura interioară, în tehnică 
frescă de către pictorul Muraru 
Niculaevici, din Bicaz. Aceasta s-a 
realizat cu binecuvântarea P.F. Părinte 
Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române la acea vreme și prin contribuția 
credincioșilor din parohie. 

Biserica Sf. M. Mc. Gheorghe are, în 
momentul de față alte câteva odoare 
valoroase, precum icoanele Sfântului 
Mare Mucenic Mina, a Nașterii 
Domnului sau a Născătoarei de 
Dumnezeu, aflate la intrarea în naos. 
Catapeteasma este din lemn obișnuit, 

executată de către un meșter anonim din 
afara localității, cu o valoare artistică 
deosebită. 

Mica bibliotecă a Bisericii cuprinde o 
Evanghelie din 1845, lucrarea cea mai 
veche dintre toate timpurile existente, 
tipărită la Mănăstirea Neamț, în timpul 
Mitropolitului Melatie al Moldovei, 
îmbrăcată în catifea și legată în argint, 
precum și o altă Evanghelie, tipărită în 
1888, ce are pe una din paginile sale, de 
început însemnarea Hărăzită de Teodor 
Cernovodeanu în 1892, Bisericii Sf. 
Gheorghe. 

Dintre odoarele bisericești menționăm și 
Sfintele Vase: un Potir, producție Grecia, 
un potir, producție Ucraina, o Candelă 
Sf. Masa, din aur și un policandru cu 10 
brațe etc. 

Biserica ajutată și susținută de 
credincioșii din Parohie, a reușit să 
construiască un lumânărar- în 2009, un 
gard, în partea de est și nord-2009-2010, 
împrejmuind curtea, construiește 
Complexul Parohial Sf. Gheorghe ce 
cuprinde casa parohială la etaj iar la 
parter casa socială și o capelă. 
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3.4. Activitățile economice 

 

3.4.1. Agricultura 

În domeniul agriculturii este necesară o 
abordare care să permită integrarea în 
Politica Agricolă Comună a Uniunii 
Europene. Pentru perioada 2021-2027, 
propunerile Comisiei vizează 
promovarea unui sector agricol durabil 
și competitiv, care să poată contribui în 
mod semnificativ la Pactul verde 
european, în special în ceea ce privește 
Strategia „De la fermă la consumator” și 
Strategia privind biodiversitatea. 

Propunerile se concentrează în special 
pe: 

 asigurarea unui viitor economic 
stabil și corect pentru agricultori; 

 stabilirea unor ambiții mai mari 
pentru acțiunile legate de mediu și 
de climă; 

 păstrarea agriculturii în inima 
societății europene. 

Potențialul agricol al orașului Săveni este 
reprezentat de suprafața semnificativă a 
suprafeței terenului arabil, pășunilor şi 
fânețelor care determină ca principalul 
sector al agriculturii locale să fie cultura 
plantelor.  

Biserica Sf. Nicolae - Săveni 
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Beneficiind de un climat echilibrat 
suprafețele agricole sunt cultivate cu 
porumb în cea mai mare parte şi 
restrâns, cartofi, legume şi plante 
furajere. 

Creșterea animalelor este de importanță 
secundară, datorită suprafeței destul de 
restrânse a pășunilor și fânețelor cât şi 
datorită condițiilor climatice locale care 
nu favorizează decât cultura cartofului şi 
restrâns, cultura porumbului şi a 
plantelor furajere. 

Din suprafața totală de 5867 ha a 
orașului Săveni terenul agricol ocupă o 
suprafață de 5325 ha, aproximativ 
90,76%. Terenul agricol, prezintă 
următoarele categorii de folosință: 

 teren arabil- 80,07% 
 pășuni- 17,47% 
 fânețe – 1,97% 
 vii și pepiniere viticole – 0,43% 
 livezi și pepiniere pomicole – 

0,06% 

 
 
 

3.4.2. Silvicultura 

Conform  bazei de date statistice TEMPO 
-Online din cele 542 ha teren neagricol  
din orașul Săveni doar 10,52% este 
ocupat  de  păduri și altă vegetație 
forestieră. Activitățile în domeniul 
silviculturii sunt reduse, constând în  
paza, conservarea și protecția acestora, 
efectuarea de noi lucrări de împădurire – 
plantații de protecție și îngrijirea 
arboretului. 

 

3.4.3. Producția zootehnică 

Existența unor întinse zone favorabile 
pășunatului cu pajiști frumoase şi păduri 
i-au determinat pe locuitorii acestor 
zone încă din timpuri străvechi să acorde 
o importanță deosebită creșterii 
animalelor, în special a ovinelor și 
porcinelor. 

Creșterea animalelor este o ocupație 
tradițională și îndelungată a locuitorilor 

Sursa: Informații furnizate de Primăria Săveni, 2021 
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acestei zone, asigurându-se necesarul  de 
carne, lapte și  produse lactate pentru 
populația locală  și disponibilități de 
vânzare, atât pe piața urbană dar si pe 
plan local. 

Existența acestui sector a contribuit la 
dezvoltarea unor noi metode de 
prelucrare și conservare a produselor 
primare obținute de la animale. 

Calitatea şi abundența laptelui în zona 
Săveni au condus la construirea fabricii 
de prelucrare a laptelui în anul 1959. 
Pentru diversificarea modului de 
prelucrare a laptelui a fost adus meșterul 
Caranica (1963), specialist recunoscut ca 
„meșter de cașcaval” în vederea obținerii 
unui produs care să pună în valoare 
potențialul ariei geografice. 

Meșterul Nicolae Caranica specialist în 
prelucrarea laptelui a „școlit” generații 
de tineri lucrători din Săveni şi zonele 
învecinate, ce moșteniseră îndeletnicirea 
prelucrării laptelui, învățându-i secretele 
prelucrării cașcavalului, îmbinând 
tehnicile de producere a cașcavalului cu 
metodele locale: utilizarea „barului” la 
amestecarea cașului opărit (cca 80oC) în 
coșuri din nuiele de răchită (care permit 
scurgerea saramurii fierbinți), 
frământarea manuală şi turnarea pastei 
fierbinți, strângerea „buricului” şi 

eliminarea aerului pentru obținerea unei 
paste compacte. 

Tinerii lucrători de atunci au devenit la 
rândul lor meșteri în „arta” cașcavalului, 
păstrând şi transmițând tehnica de 
prelucrare a laptelui crud de vacă în 
cașcaval. O parte din ei sunt în prezent 
cei care au pus bazele Asociației 
Producătorilor Cașcavalul de Săveni, din 
arealul geografic delimitat. 

În anul 2014 au fost puse bazele 
Asociației Producătorilor Cașcavalului 
de Săveni, o organizație juridică de drept 
privat, non profit, compusă din persoane 
juridice situate în arealul geografic 
delimitat.  

Scopul asociației  îl reprezintă: 

 protecția  denumirii  „Cașcavalului de 
Săveni”, chiar și cu traducerile în 
limbile străine, din punct de vedere 
geografic; 

 supravegherea producției și 
comercializării ’’Cașcavalului de 
Săveni’’, în colaborare cu 
reprezentantul de inspecție al 
Ministerului Agriculturii și al 
organismului de certificare exterior; 

 consolidarea produsului “Cașcaval de 
Săveni’” şi obținerea protecției 
denumirii 
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 promovează consumul de „Cașcaval 
de Săveni’” în România și în 
străinătate, precum și dezvoltarea și 
susținerea fiecărei inițiative, inclusiv 
comercială, concepute pentru a spori 
și crește imaginea și reputația acestui 
produs; 

 promovarea și apărarea intereselor 
economice, comerciale, profesionale 
și juridice ale membrilor săi. 

Pentru creșterea producției vegetale şi 
zootehnice se impune: 

 ridicarea nivelului tehnic al 
producției agricole şi îmbunătățirea 
parametrilor calitativi ai acesteia; 

 diversificarea activităților agricole şi 
a celor conexe agriculturii în scopul 
creșterii veniturilor, îmbunătățirii 
calității vieții şi eficientizării 
economiei gospodăriilor; 

 accesarea programelor privind 
repunerea în circuitul ecologic a 
terenurilor erodate; 

 realizarea de lucrări agro-pedo-
ameliorative pentru combaterea a 
eroziunii solului şi îmbunătățirea 
potențialului fertil al solurilor de pe 
teritoriul administrativ al orașului; 

 îmbunătățirea practicilor agricole 
prin creșterea competențelor 

profesionale ale resurselor umane 
care lucrează în agricultură; 

 înființarea şi organizarea de forme 
asociative ale crescătorilor de 
animale, în special ovine, porcine, şi 
consolidarea fermelor familiale cu 
caracter comercial, completate cu 
utilități şi construcții aferente 
proceselor tehnologice; 

 lucrări pentru menținerea şi 
sporirea productivității pășunilor – 
ca bază furajeră pentru creșterea 
animalelor, lucrări ce vizează 
combaterea degradării pășunilor 
prin pășunatul excesiv şi măsuri 
pentru refacerea covorului vegetal: 
compartimentarea pășunii pe tarlale 
şi utilizarea alternativă a 
perimetrelor respective; 

 exploatarea rațională a pășunilor şi 
fânețelor prin practicarea 
sistematică a «târlirii»; 

 dimensionarea efectivelor de 
animale în funcție de raportul optim 
între specii şi disponibilul local de 
furaje; 

 dezvoltarea sectorului zootehnic, cu 
predilecție creșterea ovinelor şi 
secundar a porcinelor şi bovinelor, 
prin: 
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 achiziții de rase de animale cu 
material biologic valoros şi 
aplicarea însămânțărilor 
artificiale în vederea 
îmbunătățirii producției 
zootehnice; 

 modernizarea adăposturilor, 
îmbunătățirea condițiilor de 
cazare, igienă şi de protecție a 
animalelor, 

 ameliorarea calității fânurilor şi a 
altor categorii de furaje. 

3.4.4. Alte activități economice 

Activitatea  economică a Orașului Săveni 
este caracterizată de existența unei 
comunități de afaceri locale consolidate 
și diversificate, capabilă să asigure 
orașului venituri considerabile. 

Listă contribuabililor persoane juridice din orașul Săveni 
NR. 

CRT. 
DENUMIREA 
UNITĂŢII 

CAEN DOMENIU DE 
ACTIVITATE 

CNP/CUI FORMA 
JURIDIC
Ă 

SEDIU SOCIAL 

1. ACAFARM 4773 Comerț cu amănuntul 
al produselor 
farmaceutice, în 
magazine specializate 

10536546 SRL Str. 1 Decembrie, Nr. 321, 
Loc. SĂVENI 

2. ACCENT IMPEX 5248 Comerț cu amănuntul, 
în magazine 
specializate, al altor 
produse 

8342971 SRL Str. PETRICANI 
PRINCIPALA, Nr. 02, Loc. 
SĂVENI 

3. A.N. APELE 
ROMANE- ABA 
PRUT BARLAD SGA 

 

3600 Captarea, tratarea si 
distribuția apei 

18296163  Str. STRAINASI, Nr. 05, Loc. 
SĂVENI 

4. CIUBOTARU IOAN 
P.F.A. 

  16877178 PFA Str. 1 Decembrie, Nr. 06, Bl. , 
Sc. , Ap.0 , Loc. SĂVENI 

5. CIUBOTARIU 
RODICA I.I. 

  7625406 II Str. A I CUZA, Nr. 27, BI., 
Sc.  , Ap.0  , Loc. SĂVENI 

6. COCOI GETA P.F.    PF Str. A I CUZA, Nr. 88, Bl., Sc.  
, Ap.7  , Loc. SĂVENI 

7. DASCALU LUCIA 
I.F. 

  15293278 IF Str. Independenței, Nr. 219, 
Bl. D3, Sc. , Ap.4 , Loc. 

 8. TOPALA VASILICA 
P.F.A. 

  20423790 PFA Str. A I CUZA, Nr. 1311, Bl. 
82 , Sc. A, Ap.6 , Loc. 

 9. SERVICII 
ENERGETICE 
MOLDOVA S.A. 
PUNCT DE LUCRU 
SAVENI 

 

4222 Lucrări de construcții 
a proiectelor utilitare 
pentru electricitate şi 
telecomunicații 

19058216 SA Str. STRAINASI, Nr. 012, 
Bl., Sc., Ap.0 , Loc. SĂVENI 

10. AILCOM  5541 Cafenele şi baruri 
fără spectacol 

5723122 SRL Str. A I CUZA, Nr. 916, Bl. , 
Sc, Ap.0 , Loc. SĂVENI 

12. A.J.O F.M. 
BOTOSANI 

7810  Activități ale 
agențiilor de plasare 
a forței de munca 

11395755  Str. STRAINASI, Nr. 017, 
Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 
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13. AMIDOR SRL 6024 Transporturi rutiere 
de mărfurilor 

16647098 SRL Str. Nicolae Iorga, Nr. 021, 
Bl. 28, Sc. , Ap.18 , Loc. 
SĂVENI 

14. ANA ELECTRIC SRL 4531 Lucrări de instalații 
electrice 

8578051 SRL Str. Independenței, Nr. 222, 
Bl. B, Sc. A, Ap.11 , Loc. 
SĂVENI 

15. ANABELLA IMPEX 
S.R.L. 

4730 Comerț cu 
amănuntul al 
carburanților pentru 
autovehicule în 
magazine specializate 

4390887  SRL Str. STRAINASI, Nr. 023, 
Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

16. ASIROM VIENNA 
INSURANCE 
GROUP SA 

 

6512 Alte activități de 
asigurări (exceptând 
asigurările de viață) 

336290 SA Str. STRAINASI, Nr. 024, 
Bl., Sc., Ap.0 , Loc. SĂVENI 

17. BAND SRL 5211 Comerț cu 
amănuntul în 
magazine 
nespecializate, cu 
vânzare 
predominantă de 
produse alimentare, 
băuturi şi tutun 

15003773 SRL Str. DR MIHAI CIUCA, Nr. 
2127, Bl., Sc. A, Ap.10 , Loc. 
SĂVENI 

18. BANCA 
COMERCIALA 
ROMANA SA 

6419 Alte activități de 
intermedieri 
monetare 

361757 SA Str. STRAINASI, Nr. 029, 
Bl., Sc. , Ap.0 , Loc. SĂVENI 

19. BISERICA 
ADVENTISTA DE 
ZIUA 7 
CONF.MOLDOVA 

- Fără activitate 
economică 

4277072  Str. STRAINASI, Nr. 033, Bl. 
, Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

20. CULTUL 
PENTICOSTAL 
BISERICA 
APOSTOLICA 

-  15417201  Str. MIHAIL SADOVEANU, 
Nr. 2034, BL. , SC. , Ap.0 , 
loc SĂVENI 

21. BISERICA 
CRESTINA 
BAPTISTA ISUS 
SALVATORUL 

-  9851558  Str. CRISAN, Nr. 435, Bl. , 
Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

22. BISERICA 
CREST.DUPA 
EVANGHELIE 

-  6045109  Str. CHISCARENI 
PRINCIPALA, Nr. 036, Bl. , 
Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

23. BISERICA 
ORTODOXA STIL 
VECHI 

-  7322402 Asociație Str. STRAINASI, Nr. 037, Bl. , 
Sc . , Ap.0 , Loc. SĂVENI 

24. AGENTIA 
DOMENIILOR 
STATULUI 

  14818116  Str. STRAINASI, Nr. 039, 
Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 
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25. CARMEN S.R.L. 5211 

 

 

5540 

 

Comerț cu 
amănuntul în 
magazine 
nespecializate, cu 
vânzare 
predominantă de 
produse alimentare, 
băuturi şi tutun 

 

 

6567048 SRL Str. 1 Decembrie, Nr. 7241, 
Bl. , Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

26. CEC BANK S.A. 6419 Alte activități de 
intermedieri 
monetare 

11494279 SA Str. STRAINASI, Nr. 042, 
Bl., Sc. , Ap.0 , Loc. SĂVENI 

27. CITARELLA S.R.L.  4730 Comerț cu 
amănuntul al 
carburanților pentru 
autovehicule în 
magazine specializate 

16447316 S.R.L. Str. 1 Decembrie, Nr. 
18244, Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

28. COGELAND S.R.L. 5211 Comerț cu amănuntul 
în magazine 
nespecializate, cu 
vânzare predominantă 
de produse 
alimentare, băuturi şi 
tutun 

15871487 S.R.L. Str. A I CUZA, Nr. 345, Bl. 
8, Sc. A, Ap.7 , Loc SĂVENI 

29. COMCEREAL S.A. 111 Cultivarea cerealelor 
(exclusiv orez), 
plantelor 
leguminoase si a 
plantelor 
producătoare de 
semințe oleaginoase 

8278020 SA Str. STRAINASI, Nr. 047, 
Bl. , Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

30. COMCHIM S.R.L 161 Activități auxiliare 
pentru producția 
vegetala 

6372291 SRL Str. ŞTEFAN CEL MARE, 
Nr. 6548, Bl. A, Sc. , Ap.0 , 
Loc. SĂVENI 

31. COMET S.R.L. 5211 Comerț cu amănuntul 
în magazine 
nespecializate, cu 
vânzare predominantă 
de produse 
alimentare, băuturi şi 
tutun 

5959027 SRL Str. Independenței, Nr. 
1149, Bl D4, Sc. 8, Ap.4 , 
Loc. SĂVENI 

32. CNCF CFR SA SUC. 
REGIONALA DE 
CAI FERATE IAȘI 

5221 Activități de servicii 
anexe pentru 
transporturi terestre 

15670513 SA Str. STRAINASI, Nr. 050, 
Bl., Se., Ap.0 , Loc. SĂVENI 

33. SOC. 
COOPERATIVA DE 
CONSUM SAVENI 

4711 Comerț cu 
amănuntul în 
magazine 
nespecializate, cu 
vânzare 
predominantă de 
produse alimentare, 
băuturi și tutun 

623335 SCC Str. 1 Decembrie, Nr. 4051, 
Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

34. COSMI S.R.L. 1551 Fabricarea 
produselor lactate şi a 
brânzeturilor 

2586950 SRL Str. A I CUZA, Nr. 6354, Bl., 
Sc., Ap.0, Loc. SĂVENI 
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35. CRAI-NOU IMPEX 
S.R.L. 

5211 Comerț cu amănuntul 
în magazine 
nespecializate, cu 
vânzare predominantă 
de produse 
alimentare, băuturi şi 
tutun 

7314159 SRL Str. Independenței, Nr. 
3956, Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

36. CRISTALINA S.R.L. 5211 Comerț cu amănuntul 
în magazine 
nespecializate, cu 
vânzare predominantă 
de produse 
alimentare, băuturi şi 
tutun 

8462498 SRL Str. DR MIHAI CIUCA, Nr. 
057, Bl. 26, Sc. B, Ap.9 , Loc. 
SĂVENI 

37. 

 

DAMIAN S.R.L. 5211 Comerț cu amănuntul 
în magazine 
nespecializate, cu 
vânzare predominantă 
de produse 
alimentare, băuturi şi 
tutun 

7939484 SRL Str. A I CUZA, Nr. 859, Bl. 
B1, Se., Ap.1, Loc. SĂVENI 

38. S.N. 
RADIOCOMUNICAT
II SUC. IASI 

6120 Activități de 
telecomunicații prin 
rețele fără cablu 
(exclusiv prin satelit) 

11980651 SA Str. STRAINASI, Nr. 061, Bl. 
, Sc. , Ap.0 , Loc. SĂVENI 

39. CN POSTA 
ROMANA S.A. 

5310 Activități poștale 
desfășurate sub 
obligativitatea 
serviciului universal 

 427410 SA Str. STRAINASI, Nr. 062, 
Bl., Se., Ap.0, Loc. SĂVENI 

40. DIRECTIA 
FITOSANITARA 
BOTOSANI 

  3372572 Instituție 
publică 

Str. STRAINASI, Nr. 063, 
Bl., Sc. , Ap.0 , Loc. SĂVENI 

41. DORNAFARM S.A. 4773 Comerț cu 
amănuntul al 
produselor 
farmaceutice, în 
magazine specializate 

717359 SA Str. STRAINASI, Nr. 066, 
Bl., SC., Ap.0 , Loc. SĂVENI 

42. ELISS S.R.L. 5211 Comerț cu amănuntul 
în magazine 
nespecializate, cu 
vânzare predominantă 

  
   

 

10097971 SRL Str. DR MIHAI CIUCA, Nr. 
2469, Bl. 23, Sc. , Ap.5 , Loc. 
SĂVENI 

43. ERREGI MODE 
S.R.L. 

1822 Fabricarea altor 
articole de 
îmbrăcăminte 

13854110 SRL Str. PETRICANILOR, Nr. 
770, Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

44. EVITA S.R.L. 5211 Comerț cu amănuntul 
în magazine 
nespecializate, cu 
vânzare predominantă 
de produse 
alimentare, băuturi şi 
tutun 

11417659 SRL Str. Independenței, Nr. 
2173, Bl. 25, Sc B, Ap. 3, 
Loc. Săveni 
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45. FARMAVIS S.R.L. 4773 Comerț cu 
amănuntul al 
produselor 
farmaceutice, în 
magazine specializate 

624527 SRL Str . M KOGALNICEANU , 
Nr. 875, Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

46. FLOROXINA S.R.L. 5541 Cafenele şi baruri 
fără spectacol 

15024326 SRL Str. 1 Decembrie, Nr. 8977, 
Bl. , Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

47. FRIGOPREST S.R.L. 5272 Reparații articole 
electrice de uz 
gospodăresc 

8578035 SRL Str. A I CUZA, Nr. 1378, Bl. 
B2, Sc. A, Ap.1 , Loc. 
SĂVENI 

48. GAROFITA S.R.L. 4773 Comerț cu 
amănuntul al 
produselor 
farmaceutice, în 
magazine 
specializate) 

4740010 SRL Str. Independenței, Nr. 079, 
Bl. C2, Sc. A, Ap.2 , Loc. 
SĂVENI 

49. GIMACOM S.R.L. 5211 Comerț cu 
amănuntul în 
magazine 
nespecializate, cu 
vânzare 
predominantă de 
produse alimentare, 
băuturi şi tutun 

2586977 SRL Str. BODEASA 
PRINCIPALA, Nr. 082, Bl. , 
Sc. , Ap.0 , Loc. SĂVENI 

50. INSPECTORATUL 
PENTRU SITUATII 
DE URGENTA 
N.IORGA 

8424 Activități de ordine 
publică și de 
protecție civilă 

17095960 Instituție 
publică 

Str. Nicolae Iorga, Nr. 584, 
Bl., Se., Ap.0 , Loc. SĂVENI 

51. COMPANIA 
NATIONALA 
LOTERIA ROMANA 
PUNCT DE LUCRU 
JUDETEAN 
BOTOSANI 

9200 Activități de jocuri de 
noroc și pariuri 

12397185 SA Str. STRAINASI, Nr. 089, Bl. 
, Sc. , Ap.0 , Loc. SĂVENI 

52. MARTINI S.R.L. 4120 Lucrări de construcții 
a clădirilor 
rezidențiale și 
nerezidențiale 

14997720 SRL Str. 1 Decembrie, Nr. 6895, 
Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

53. MET-AXA S.R.L. 4673 Comerț cu ridicata al 
materialului lemnos 
și al materialelor de 
construcții și 
echipamentelor 
sanitare 

6200105 SRL Str. STRAINASI, Nr. 096, 
Bl., Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

54. 

 

NATIONAL 
CONSTRUCT MIXT 
S.R.L. 

106 Fabricarea 
produselor de 
morărit, a 
amidonului și 
produselor din 
amidon 

7046854 SRL Str. Nicolae Iorga, Nr. 2299, 
Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

55. NEW FASHION 
S.R.L. 

1412 Fabricarea de articole 
de îmbrăcăminte 
pentru lucru 

11953614 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0101, 
Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 
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56. ORANGE-ROMANIA 
S.A. 

6120 Activități de 
telecomunicații prin 
rețele fără cablu 
(exclusiv prin satelit) 

9010105 SA Str. STRAINASI, Nr. 0103, 
Bl. , Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

57. PALOMA S.R.L. 161 Activități auxiliare 
pentru producția 
vegetală 

11804043 SRL Str. DR MIHAI CIUCA, Nr. 
10104, Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

58. CIORNEA MARIA 
P.F.A. 

  20373942 PFA Str. ŞTEFAN CEL MARE, 
Nr. 72108, Bl., Sc., Ap.0 , 
Loc. SĂVENI 

59. LAZA MIHAELA I.I.   21559766 II Str. Independenței, Nr. 
0112, Bl. 04, Sc. B, Ap.3 , 

  60. MATICIUC 
SEBASTIAN-EUGEN 
I.F 

  14383186 IF Str. MIHAIL SADOVEANU, 
Nr. 15114, Bl., Sc. , Loc. 
SĂVENI 

61. PNEUS S.R.L 4532 Comerț cu 
amănuntul de piese si 
accesorii pentru 
autovehicule 

9980293 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0118, 
Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

62. PROLACOM S.A. 1051 Fabricarea 
produselor lactate si a 
brânzeturilor 

617392 SA Str. PETRICANILOR, Nr. 
1120, Bl. , Sc. , Ap.0, Loc. 
SĂVENI 

63. PROTOPOPIATUL 
SAVENI 

  5178590  Str. SLT. EUGEN 
FILIPESCU, Nr. 4122, Bl., 

    Ă  64. RAP MAR S.R.L. 5211 Comerț cu amănuntul 
în magazine 
nespecializate, cu 
vânzare predominantă 
de produse 
alimentare, băuturi şi 
tutun 

6107295 SRL Str. 1 Decembrie, Nr. 58125, 
Bl., Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

65. TELEKOM 
ROMANIA 
COMMUNICATION
S S.A. 

6110 Activități de 
telecomunicații prin 
rețele cu cablu 

427320 SA Str. STRAINASI, Nr. 0130, 
Bl., Sc. , Ap.0 , Loc. SĂVENI 

66. SALOMAR S.R.L. 5139 Comerțul cu ridicata, 
nespecializat, de 
produse alimentare, 
băuturi şi tutun 

6372305 SRL Str. Livezii, Nr. 1132, Bl. , 
Sc. , Ap.0 , Loc. SĂVENI 

67. SANDY COM SERV 
S.R.L. 

5139 Comerțul cu ridicata, 
nespecializat, de 
produse alimentare, 
băuturi şi tutun 

9788086 SRL Str. 1 Decembrie, Nr. 7134, 
Bl. D, Sc. , Ap.3 , Loc. 
SĂVENI 

68. SCADIS S.R.L. 1712 Pregătirea fibrelor şi 
filarea în fire de lână 
cardată şi necadrată 

624276 SRL Str. BOTOSANI, Nr. 4136, 
Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

69. S.D.N. BOTOSANI 8413 Reglementarea si 
eficientizarea 
activităților 
economice 

16054368 SA Str. STRAINASI, Nr. 137, 
Bl., Sc., Ap.0, Loc. SĂVENI 
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70. DELGAZ GRID S.A. 3522 Distribuția 
combustibililor 
gazoși, prin conducte 

10976687 SA Str. STRAINASI, Nr. 0139, 
BL. , Se., Ap.0, Loc. SĂVENI 

71. TATAIA S.R.L. 5262 Comerț cu 
amănuntul prin 
standuri şi piețe 

6798182 SRL Str. Tudor Vladimirescu, 
Nr. 2349, Bl. 30, Sc. A, Ap.4 
, Loc. SĂVENI 

72. TOMO DALEX S.R.L. 5211 

5250 

Comerț cu amănuntul 
în magazine 
nespecializate, cu 
vânzare predominantă 
de produse 
alimentare, băuturi şi 
tutun 

Comerț cu amănuntul 
al bunurilor de ocazie 
vândute prin 
magazine 

16182707 SRL Str. A I CUZA, Nr. 19145, 
Bl. 14, Sc. A, Ap.18 , Loc. 
SĂVENI 

73. TRIBUNALUL 
BOTOSANI 
JUDECATORIA 
SAVENI 

  4557919  Str . DR MIHAI CIUCA, Nr. 
1146, Bl. , Sc., Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

74. 

 

WALAND S.R.L. 4322 Lucrări de instalații 
sanitare, de încălzire 
si de aer condiționat 

10790004 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0153, 
Bl. , Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

75. ZENIT SERV S.R.L. 5211 Comerț cu amănuntul 
în magazine 
nespecializate, cu 
vânzare predominantă 
de produse 
alimentare, băuturi şi 
tutun 

6652046 SRL Str. ŞTEFAN CEL MARE, 
Nr. 73154, Bl. C, Sc. , Ap.0 , 
Loc. SĂVENI 

76. BLEZNIUC 
MIHAELA I.I. 

  20373896 II Str. A I CUZA, Nr. 13158, 
Bl. B2, Sc. A, Ap.8 , Loc. 
SĂVENI 

77. CAMERRON S.R.L. 5540 Baruri 16940011 SRL Str. 1 Decembrie, Nr. 12162, 
Bl., Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

78. LYK S.R.L. 4931 Transporturi urbane, 
suburbane si 
metropolitane de 
calatori 

10713176 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0165, 
Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

79. TUDOR ELECTRIC 
GRUP S.R.L. 

4531 Lucrări de instalații 
electrice 

17886212 SRL Str. Avram Iancu, Nr. 3176, 
Bl. 16, Sc. , Ap.2 , Loc. 
SĂVENI 

80. SMINTINA IONEL 
P.F. 

  31665403 PF Str. BOZIENI PRINCIPALA, 
Nr. 0180, Bl. , Sc. , Ap.0 , 
Loc. SĂVENI 
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81. LUTA RADU I.I.   17451390 II Str. Independenței, Nr. 2, 
Bl. A, Sc. 186, Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

82. FICIUC DUMITRU 
I.I. 

  9837189 II Str. 1 Decembrie, Nr. 40189, 
BL., Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

83. DULHASCU 
LILIANA P.F.A. 

  20577381 PFA Str. ŞTEFAN CEL MARE, 
Nr. 43190, Bl., Sc. , Ap.0 , 
Loc. SĂVENI 

84. FEROCHIM S.R.L. 5211 Comerț cu amănuntul 
în magazine 
nespecializate, cu 
vânzare predominantă 
de produse 
alimentare, băuturi şi 
tutun 

15710910 SRL Str. Independenței, Nr. 
3192, Bl. C1, Sc. A, Ap.3, 
Loc. SĂVENI 

 

85. 

 

EURO MODE SHIRT 
S.R.L. 

1821 Fabricarea de articole 
de îmbrăcăminte 
pentru lucru 

17973130 SRL Str. 1 Decembrie, Nr. 53193, 
Bl., Se., Ap.0, Loc. SĂVENI 

86. CIUCLEA 
CONSTANTIN A.F. 

  17008310
75099 

AF Str. Independenței, Nr. 
21197, Bl. 25, Se., Ap.0,Loc. 
SĂVENI 

87. 

 

MAXI MORALY 
S.R.L. 

1561 Fabricarea produselor 
de morărit 

20329297 ARL Str. Independenței, Nr. 
7199, Bl. C2, Sc. A, Ap.12, 
Loc . SĂVENI 

88 IRIMIA-MATEI 
IOAN-SORIN I.F. 
 

  40998490 IF Str. Independenței, Nr. 
17203, Bl. 37, Sc. , Ap.11 , 
Loc. SĂVENI 

89. FAVORIT-MARCUS 
MARCU A.F. 
 

   AF Str. Independenței, Nr. 
25210, Bl. , Sc. , Ap.1 , Loc. 
SĂVENI 

 
90. A.C.S. UNIREA 

SAVENI 
  18581070 Asociație Str. Independenței, Nr. 

2215, Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

91. ROTTMARG S.R.L. 4939 Alte transporturi 
terestre de calatori 
n.c.a. 

3205779 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0217, 
Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

92. CABINET AVOCAT 
ARUXANDREI 
IONELA-MONICA 

6910 Activități juridice 20692780  Str. 1 Decembrie, Nr. 0219, 
Bl. C3, Sc. A, Ap.1 , Loc. 
SĂVENI 

93. PAROHIA SF. 
DUMITRU 
PETRICANI 

  13693391  Str. PETRICANI 
PRINCIPALA, Nr. 0222, BL. 
, Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

94. PAROHIA SFINTII 
IMP. CTIN SI ELENA 
CHISCARENI 

  16569909  Str. CHISCARENI 
PRINCIPALA, Nr. 0227, Bl. 
, Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

95. MILENIUM EXPERT 
FINANCE S.R.L. 

6523 Intermedieri 
financiare 

22580278 SRL Str. Livezii, Nr. 64230, Bl. , 
Sc., Ap.0, Loc. SĂVENI 
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96. LABORATOR 
ANALIZE 
MEDICALE MISANO 

7120 Activități de testare și 
analize tehnice 

20348744 SRL Str. DR MIHAI CIUCA, Nr. 
22234, BL. 26, Sc. A, Ap.0 , 
Loc. SĂVENI 

97. INSPECTORATUL 
DE POLITIE 
JUDETEAN 
BOTOSANI 

8424 Activități de ordine 
publică civilă 

4524865 Instituție 
publică 

Str. STRAINASI, Nr. 0236, 
Bl., Sc., Ap.0 , Loc. SĂVENI 

98. TELEKOM 
ROMANIA MOBLLE 
COMMUNICATION
S SA 

6120 Activități de 
telecomunicații prin 
rețele fără cablu 
(exclusiv prin satelit) 

11952970 SA Str. STRAINASI, Nr. 0241, 
Bl, Sc., Ap.0, Loc. SĂVENI 

99. SAM GEODIS SRL 4646 Comerț cu ridicata al 
produselor 
farmaceutice 

22605615 SRL Str. Livezii, Nr. 64240, Bl., 
Sc., Ap.0, Loc. SĂVENI 

100. GIRASOLE SRL 7022 Activități de 
consultanta pentru 
afaceri si 
management 

23666785 SRL Str. A I CUZA, Nr. 63246, 
Bl. C6, Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

101. ABIFARM SRL 4773 Comerț cu 
amănuntul al 
produselor 
farmaceutice, in 
magazine specializate 

13247186 SRL Str. Independenței, Nr. 
0247, Bl. 39, Sc. A, Ap.2, 
Loc. SĂVENI 

102. 

 

TIGANASU 
CATALIN 
MUGUREL 
INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA 
  

  23912375 II Str. A I CUZA, Nr. 0249, BI. 
Bl, Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

103. AGRARIA NORD 
S.R.L. 

0111 Cultivarea cerealelor 
(exclusiv orez), 
plantelor 
leguminoase si a 
plantelor 
producătoare de 
semințe oleaginoase 

22660644 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0250, 
BI., Sc., Ap.0, Loc. SĂVENI 

104. ARLAND SRL 0150 Activități in ferme 
mixte (cultura 
vegetala combinata 
cu creșterea 
animalelor) 

14528740 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0251, 
Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

105. STEFANACHE 
CEZAR-DUMITRU 
I.I. 

  28051713 II Str. APRODUL PURICE, Nr. 
5252, Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

106. POBEDA-TRANS 
S.R.L. 

4941 Transporturi rutiere 
de mărfuri 

23666840 SRL Str. A I CUZA, Nr. 63254, 
Bl., Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

107. FABY-TRANS SRL 4931 Transporturi urbane, 
suburbane si 
metropolitane de 
calatori 

15519678 SRL Str. STRAINASI, Nr. 256, 
Bl., Sc., Ap.0, Loc. SĂVENI 



Pagina 157 din 340 
 

108. FANY S.R.L 4711 Comerț cu 
amănuntul in 
magazine 
nespecializate, cu 
vânzare 
predominanta de 
produse alimentare, 
băuturi si tutun 

12115845 SRL Str. Avram Iancu, Nr. 0257, 
Bl. 16, Sc. A, Ap.7, Loc. 
SĂVENI 

109. DIRECTIA 
SANITARA 
VETERINARA SI 
PENTRU 
SIGURANTA 
ALIMENTARA 
BOTOSANI SĂVENI 

  3860328  Instituție 
publica 

Str. STRAINASI, Nr. 0324, 
Bl., Sc., Ap.0 , Loc. SĂVENI 

110. SC APROTOCOM 
SRL 

5020 Întreținerea şi 
repararea 
autovehiculelor 

4523541 SRL Str. Nicolae Iorga, Nr. 0, Bl., 
Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

111. GHERMAN 
MARICELA I.I. 

  25397659 II Str. A I CUZA, Nr. 25269, 
Bl. 38, Sc. A, Ap.5 , Loc. 
SĂVENI 

112. VARA DORINA I.F.   15937506 IF Str. 1 Decembrie, Nr. 0270, 
Bl. D1, Sc., Ap.0, Loc. 
SĂVENI 

113. BIANDICOM IMPEX 
S.R.L. 

4711 Comerț cu amănuntul 
in magazine 
nespecializate, cu 
vânzare predominanta 
de produse 
alimentare, băuturi si 
tutun 

24322755 SRL Str. 1 Decembrie, Nr. 75267, 
Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

114. DAMEAN PETRU 
P.F.A 

  20348884 P.F.A Str. BOZIENI PRINCIPALA, 
Nr. 0273, Bl. , Sc. , Ap.0 , 
Loc. SĂVENI 

115. LUTA ELENA I.I.   26210502 II Str. SLT. EUGEN 
FILIPESCU, Nr. 14272, Bl., 

   Ă  116. CRETU IONEL 
P.F.A. 

  16207100
75083 

PFA Str. BOZIENI PRINCIPALA, 
Nr. 0274, Bl., Sc., Ap.0, Loc. 
SĂVENI 

117. CABINET MEDICAL 
INDIVIDUAL 
ALEXA GABRIELA 

8621 Activități de asistență 
medicală generală 

36017291 CMI Str. DR MIHAI CIUCA, Nr. 
22279, Bl. 26, SC. B, Ap.0, 
Loc. SĂVENI 

118. CABINET MEDICAL 
DR. CARABULEA 
GHEORGHE 

8621 Activități de asistență 
medicală generală 

20593050 CM Str. DR MIHAI CIUCA, Nr. 
0280, Bl. , Sc. , Ap.0, Loc. 
SĂVENI 

119. CABINET MEDICAL 
INDIVIDUAL 
DR.CUCURUZAC F. 

8621 Activități de asistență 
medicală generală 

20234873
6 

CM Str. DR MIHAI CIUCA, Nr. 
0305, Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

120. PAVELIUC 
DUMITRU I.I. 

  624187 II Str. Nicolae Iorga, Nr. 0131, 
Bl., Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 
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121. PRACTIC COMERT 
STRUNGARU S.R.L. 

1011 Producția si 
conservarea cărnii 

629826 SRL Str. STRAINASI, Nr. 02B4, 
Bl. , Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

122. SCOALA 
GIMNAZIALA NR.1 
SAVENI 

  3372041  Str. Nicolae Iorga, Nr. 32B5, 
Bl., Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

123. SAFI-WAST S.R.L. 1610 Tăierea și rindeluirea 
lemnului 

24921762 SRL Str. PETRICANI 
PRINCIPALA, Nr. 0286, Bl. , 
Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

124. U.A.M.S. SAVENI 8710 Activități ale 
centrelor de îngrijire 
medicală 

15792219 Instituție 
publică 

Str. Avram Iancu, Nr. 2289, 
Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

125. SPITALUL JUD.DE 
URG.MAVROMATI 
BOTOSANI 

8610 Activități de asistență 
spitalicească 

4557951 Instituție 
publică Str. STRAINASI, Nr. 0292, 

Bl., Sc. , Ap.0 , Loc. SĂVENI 

126. MULTIAGRA S.R.L. 0150 Activități în ferme 
mixte (cultura 
vegetala combinata 
cu creșterea 
animalelor) 

17540528 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0294, 
BL., Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

127. PINZARU DANIEL 
CRISTINEL I.I. 

  22798010 II Str. A I CUZA, Nr. 7296, BL. 
7, Sc. A, Ap .2 , Loc. 
SĂVENI 

128. PRECUL DORIN I.F.   16806827 IF Str. STRAINASI, Nr. 0297, 
Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

129. BANARIU S.R.L. 4520 Întreținerea si 
repararea 
autovehiculelor 

24859563 SRL Str. Nicolae Iorga, Nr. 
11281, Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

130. ZOMINA FERM 
COOPERATIVA 
AGRICOLA 

0150 Activități in ferme 
mixte (cultura 
vegetala combinata 
cu creșterea 
animalelor) 

26858815  Str. 1 Decembrie, Nr. 1304, 
Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

131. PRETURI PENTRU 
TINE S.R.L 

4719 Comerț cu 
amănuntul in 
magazine 
nespecializate, cu 
vânzare 
predominanta de 
produse 
nealimentare 

19159270 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0300, 
Bl. , Sc., Ap.0 , Loc. SĂVENI 

132. PIN SERV S.R.L. 4532 Comerț cu 
amănuntul de piese si 
accesorii pentru 
autovehicule 

12836744 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0275, 
Bl., Sc. , Ap.0 , Loc. SĂVENI 

133. DAMIAN LIVIU I.I.   20074239 II Str. A I CUZA, Nr. 9307, BL. 
B1, Sc. A, Ap.1 , Loc. 
SĂVENI 
 134. ATANASOAIE 

MARIANA I.I. 
  25757464 II Str. 1 Decembrie, Nr. 6309, 

BL. C5, Sc. A, Ap.2 , Loc. 
SĂVENI 
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135. BANCA 
COOPERATISTA 
RASCOALA 
BOTOSANI 

6419 Alte activități de 
intermedieri 
monetare 

611560 Instituție 
de credit 

Str. STRAINASI, Nr. 0310, 
Bl. , Sc., Ap.0 , Loc. SĂVENI 

136. PAROHIA 
SF.GHEORGHE 
SAVENI 

  3887463  Str. DOBROGEANU 
GHEREA, Nr. 4312, Bl. , Sc. 
, Ap.0, Loc. SĂVENI 

137. UNIVERSAL LUXOR 
S.R.L. 

4742 Comerț cu 
amănuntul al 
echipamentului 
pentru 
telecomunicații în 
magazine specializate 

622488 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0301, 
Bl. , Sc.. Ap.0 , Loc. SĂVENI 

138. STEFANACHE 
IULIANA I.I. 

  26213983 II Str. APRODUL PURICE, Nr. 
5313, Bl., Sc., Ap.0, Loc. 
SĂVENI 

139. DANILA ANCA I.I.   26975874 II Str. A I CUZA, Nr. 9314, Bl. 
B1, Sc. A, Ap.11 , Loc. 
SĂVENI 

140. HALIUC ANDREEA 
P.F.A. 

  27692345 PFA Str. Independenței, Nr. 
8315, Bl. 39, Sc. A, Ap.1 , 
Loc. SĂVENI 

141. TV SAT CABLU 
S.R.L. 

6020 Activități de difuzare 
a programelor de 
televiziune 

26050320 SRL Str. Independenței, Nr. 
19318, Bl. 29, Sc. , Ap.0, 
Loc. SĂVENI 

142. LICEUL TEORETIC 
DR.CIUCA SAVENI 

  3372033  Str. Nicolae Iorga, Nr. 1319, 
Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

143. ROTARIU VIOLETA 
I.I. 

  27803737 II Str. STRAINASI, Nr. 0320, 
Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

144. SMINTINA ANA 
P.F.A. 

  25706665 PFA Str. BOZIENI PRINCIPALA, 
Nr. 0262, Bl. , Sc. , Ap.0 , 
Loc . SĂVENI 

145. VLASIE COMPANY 
S.R.L. 

1051 Fabricarea 
produselor lactate si a 
brânzeturilor 

26911692 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0321, 
Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

146. IRIMIA MATEI 
TUDOR P.F.A. 

  20673354 PFA Str. Independenței, Nr. 
37322, Bl. 37, Sc. A, Ap.2 , 
Loc. SĂVENI 

147. LORY BT CONF 
S.R.L. 

1392 Fabricarea de articole 
confecționate din 
textile (cu excepția 
îmbrăcămintei si 
lenjeriei de corp) 

24744571 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0324, 
Bl., Sc. , Ap.0 , Loc. SĂVENI 
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148. CHEDRO-AGRI 
S.R.L. 

4778 Comerț cu 
amănuntul al altor 
bunuri noi, în 
magazine specializate 

24804355 SRL Str. ION PILLAT, Nr. 6327, 
Bl., Sc. , Ap.0 , Loc. SĂVENI 

149. COJOCARU 
LACRAMIOARA 
COCA I.I. 

  27163328 II Str. Ion Creanga, Nr. 40329, 
Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

150. BIROU 
INDIVIDUAL 
NOTARIAL 
COSORIANU-
PUSCASU LENUTA 

6910 Activități juridice 27985027  Str. DR MIHAI CIUCA, Nr. 
0332, Bl. A1, Sc. , Ap.1 , Loc. 
SĂVENI 

151. PAROHIA 
SF.NICOLAE 
SAVENI 

  5723246  Str. SLT. EUGEN 
FILIPESCU, Nr. 1333, Bl., 
Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

152. NOVA APA SERV 
S.A. 

3600 Captarea, tratarea si 
distribuția apei 

26161230 SA Str. STRAINASI, Nr. 0334, 
Bl., Sc. , Ap.0 , Loc. SĂVENI 

153. IRINA FOR FOOD 
S.R.L. 

4724 Comerț cu 
amănuntul al pâinii, 
produselor de 
patiserie și 
produselor 
zaharoase, în 
magazine specializate 

27683800 SRL Str. DR MIHAI CIUCA, Nr. 
1336, Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

154. NECULCEA GABI 
P.F.A. 

  22903174 PFA Str. 1 Decembrie, Nr. 56338, 
Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

155. INDRA GROUP 
S.R.L. 

4778 Comerț cu 
amănuntul al altor 
bunuri noi, in 
magazine specializate 

20830475 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0339, 
Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

156. AGRI TERENURI 
S.A. 

6810 Cumpărarea si 
vânzarea de bunuri 
imobiliare proprii 

24816228 SA Str. STRAINASI, Nr. 03, Bl., 
Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

157. VORBIZ COMERT 
S.R.L. 

4711 Comerț cu 
amănuntul in 
magazine 
nespecializate, cu 
vânzare 
predominanta de 
produse alimentare, 
băuturi si tutun 

26631595 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0335, 
Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

158. CRISTAL S.R.L. 4753 Comerț cu 
amănuntul al 
covoarelor, 
carpetelor, tapetelor 
si al altor 
acoperitoare de 
podea, in magazine 
specializate 

613161 SRL Str. STRAINASI, Nr. 015, 
Bl., Se., Ap.0, Loc. SĂVENI 
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159. PLAMADA 
BOGDAN-
CONSTANTIN P.F.A 

  27821989 PFA Str. DR MARINESCU, Nr. 
420, Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

160. DASCALEANU 
SANDA P.F.A. 

  25112131 PFA Str. STRAINASI, Nr. 026, Bl. 
, Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

161. ALBU ILIE-MARCEL 
P.F.A. 

  28051713 PFA Str. BODEASA 
PRINCIPALA , Nr. 030, Bl , 
Sc. , Ap.0 , Loc. SĂVENI 

162. STEFAN VASILE 
P.F.A. 

  27043364 PFA Str. 1 Decembrie, Nr. 2240, 
Bl., Sc. , Ap.0 , Loc. SĂVENI 

163. TURCANASU SORIN 
I.I. 

  27118262 II Str. BOTOSANI, Nr. 843, 
Bl., Sc., Ap.0, Loc. SĂVENI 

164. APIA BOTOSANI   25254713 Instituție 
publica 

Str. STRAINASI, Nr. 052, 
Bl. , Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

165. COBELSCHI MARIA 
CRISTINA P.F.A. 

  20373926 PFA Str. Ștefan Luchian, Nr. 
1364, Bl., Sc. , Ap.0, Loc. 
SĂVENI 

166. AJFP BOTOSANI 
SERVICIUL FISCAL 
SAVENI 

  25648467  Str. STRAINASI, Nr. 076, 
Bl., Sc., Ap.0 , Loc. SĂVENI 

167. CONSILIUL 
JUDETEAN 
BOTOSANI 

   
3372955 

Instituție 
publica 

Str. STRAINASI, Nr. 072, Bl. 
, Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

168. MANASTIREA 
SFANTA TREIME 
STIUBIENI 

  13569572  Str. STRAINASI, Nr. 0105, 
Bl., Sc., Ap.0, Loc. SĂVENI 

169. POLITIC ANDREEA-
ROXANA I.I. 

  25582605 II Str. 1 Decembrie, Nr. 13121, 
Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

170. PETRARU LAURA-
MIRELA I.I. 

  25582605 II Str. 1 Decembrie, Nr. 13121, 
Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

171. CURLIUC 
ANAMARIA CARLA 
I.I.   

 

  25254705 II Str. A I CUZA, Nr. 2167, Bl. 
14, Sc. A, Ap.2, Loc. SĂVENI 

172. BIROTICALEX S.R.L. 4711 Comerț cu 
amănuntul în 
magazine 
nespecializate, cu 
vânzare 
predominanta de 
produse alimentare, 
băuturi și tutun 

28451256 SRL Str. 1 Decembrie, Nr. 1955, 
Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

173. PRESIDENT 
AUTOSERVICE SRL 

7520 Întreținerea si 
repararea 
autovehiculelor 

25313453 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0127, 
Bl., Sc., Ap.0, Loc. SĂVENI 

174. COJOCARU 
T.FLORICA I.I. 

  31123020 II Str. CHISCARENI 
PRINCIPALA, Nr. 097, BL. , 
Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 
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175. AVARVARI-
COJOCARIU GELU 
P.F.A. 

  29853332 PFA Str. STRAINASI, Nr. 085, 
Bl. , Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

176. ACHITENEI VASILE 
I.I. 

  25596937 II Str. Independenței, Nr. 
3138, Bl. C3, Sc. A, Ap.8, 
Loc. SĂVENI 

177. PAROHIA 
SF.CUV.PARASCHIV
A BODEASA 

  16569836  Str. BODEASA 
PRINCIPALA, Nr. 025, Bl. , 
Sc. , Ap.0 , Loc . SĂVENI 

178. COROLEA 
GHEORGHE-IOSIF 
I.I. 

  32121760 II Str. PETRICANILOR, Nr. 
591, BL. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

179. VRACIUL 
DERZELAS S.R.L. 

4776 Comerț cu 
amănuntul al florilor, 
plantelor si 
semințelor, comerț 
cu amănuntul al 
animalelor de 
companie si al hranei 
pentru acestea, in 
magazine specializate 

31447387 SRL Str. Tudor Vladimirescu, 
Nr. 4140, Bl. V1, Sc. , Ap.2 , 
Loc. SĂVENI 

180. SFINX-COM S.R.L 4520 Întreținerea si 
repararea 
autovehiculelor 

9039551 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0126, 
Bl., Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

181. APOMAX S.R.L. 5630 Baruri si alte activități 
de servire a băuturilor 

17147635 SRL Str. Gheorghe Asachi, Nr. 
73142, Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

182. BUDACA IOAN 
P.F.A. 

  32366086 PFA Str. PETRICANI 
PRINCIPALA, Nr. 04, Bl. , 
Sc. , Ap.0 , Loc. SĂVENI 

183. BUDACA GELU 
FLORENTIN I.I. 

  26890425 II Str. A I CUZA, Nr. 9147, Bl. 
81 , Sc. A, Ap.9 , Loc. 

Ă  184. BALTOI MARCEL 
P.F.A. 

  28281003 PFA Str. Ștefan Luchian, Nr. 
44149, Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

185. VIOFANNY LACT 
PRODCOM S.R.L. 

1051 Fabricarea produselor 
lactate si a 
brânzeturilor 

32034753 SRL Str. Independenței, Nr. 9163, 
Bl. D3, Sc. A, Ap.10, Loc. 
SĂVENI 

186. BUSINESSFAN S.R.L. 1071 Fabricarea pâinii, 
fabricarea 
prăjiturilor si a 
produselor 
proaspete de 
patiserie 

27179243 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0168, 
Bl., Sc., Ap.0, Loc. SĂVENI 

187. PROTEUS NORD 
CONSULTING S.R.L. 

7022 Activități de 
consultanta pentru 
afaceri si 
management 

33958035 SRL Str. MIHAIL SADOVEANU, 
Nr. 15171, Bl., Sc. A, Ap.0, 
Loc. SĂVENI 

188. DIRECTIA JUD. DE 
DRUMURI SI 
PODURI BOTOSANI 

  10854132  Str. STRAINASI, Nr. 0173, 
Bl., Sc., Ap.0 , Loc. SĂVENI 
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189. ARENA WEB 
CONCEPT S.R.L. 

6321 Activități ale 
portalurilor web 

27157539 SRL Str. Independenței, Nr. 9266, 
Bl. 03, Sc. A, Ap.5 , Loc. 

 190. VIRLEM LENOVER 
S.R.L 

4673 Comerț cu ridicata al 
materialului lemnos 
si al materialelor de 
construcții si 
echipamentelor 
sanitare si de 
încălzire 

33958027 SRL Str. Independenței, Nr. 
19175, Bl. 29, Sc. B, Ap.6 , 
Loc. SĂVENI 

191. MAT-CARONE S.R.L
   

4532 Comerț cu amănuntul 
de piese si accesorii 
pentru autovehicule 

34393516 SRL Str. ŞTEFAN CEL MARE, 
Nr. 2177, Bl. , Sc. , Ap.0 
Loc  SĂVENI 

 
192. GEMA S.R.L. 322 Acvacultura în ape 

dulci 
12654165 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0178, 

BL. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

193. MARTINIUC 
MIHAELA I.I. 

  32589061 II Str. 1 Decembrie, Nr. 63182, 
Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

194. C.M.I.DR.COSTACH
ESCU EDWARD-
CONSTANTIN 

8622 Activități de asistență 
medicală specializată 

27417035 CMI Str. A I CUZA, Nr. 11183, 
Bl. 9, Sc. B, Ap.6 , Loc. 
SĂVENI 

195. INVATA O MESERIE 
S.R.L. 

8559 Alte forme de 
învățământ n.c.a. 

35344465 SRL Str. Avram Iancu, Nr. 
11195, Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

196. KILOMETRUL 
ZERO S.R.L 

4711 Comerț cu 
amănuntul in 
magazine 
nespecializate, cu 
vânzare 
predominanta de 
produse alimentare, 
băuturi si tutun 

14326806 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0198, 
Bl. , Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

197. ASOCIATIA 
SPORTIVA 
UNIREA SAVENI 

9312 Activități ale 
cluburilor sportive 

32711184 ONG Str. MIHAIL SADOVEANU, 
Nr. 1763, Bl. , Sc. , Ap.0 , 
Loc. SĂVENI 

198. BET ACTIVE 
CONCEPT S.R.L 

9200 Activități de jocuri 
de noroc si pariuri 

34223171 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0282, 
Bl., Sc., Ap.0, Loc. SĂVENI 

199. HATTRICK BET 
S.R.L. 

9200 Activități de jocuri 
de noroc si pariuri 

34373098 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0293, 
Bl. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

200. AUTORITATEA 
NATIONALA 
FITOSANITARA 

  34334188  Str. STRAINASI, Nr. 028, 
Bl., Sc., Ap.0, Loc. SĂVENI 

201. COJOCARIU 
CLAUDIA I.I. 

  32662146 II Str. 1 Decembrie, Nr. 75202, 
BL. , Sc. , Ap.0 , Loc. 

 202. FAIRWAY 
CREATIVE 
ADVERTISING 
S.R.L. 

7311 Activități ale 
agențiilor de 
publicitate 

31449183 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0, Bl., 
Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

203. OPTIMUM MEDIA 
DIRECTION 
PLAN&BUY S.R.L. 

7312 Servicii de 
reprezentare media 

23419122 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0, BL. , 
Sc. , Ap.0 , Loc. SĂVENI 
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204. ABABEI A. 
GHIORGHE I.I. 

  17392049 II Str. STRAINASI, Nr. 0233, 
BL. , Sc. , Ap.0 , Loc. 

 205. EVANGELIA 
HELLAS IMPORT 
EXPORT S.R.L. D 

4638 Comerț cu ridicata 
specializat al altor 
alimente, inclusiv 
peste, crustacee si 
moluște 

36186037 SRL D Str. MIORIȚEI, Nr.3209, BL. 
, Sc. , Ap.0 , Loc. SĂVENI 

206. CABINET 
INDIV.DE 
AVOCAT 
ANDRONACHE 
MAGDA-DORINA 

  23348773  Str. 1 Decembrie, Nr. 5210, 
BL. D4 , Sc. A , Ap.4 , Loc. 
SĂVENI 

207. SHINING GREEN 
LAND S.R.L. 

3511 Producția de energie 
electrică 

31615677 SRL Str. BODEASA 
PRINCIPALA, Nr. 0201, BL. 
, Sc. , Ap.0 , Loc. SĂVENI 

208. HERGHELEGIU 
CORINA I.I. 

  35219640 II Str. ALEEA PADURII, Nr. 
2298, BL. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

209. ACHITENEI 
BOGDAN I.I. 

  36064277 II Str. NICOLAE IORGA, 
Nr.4228, BL. 22 , Sc. B, 
Ap.11 , Loc. SĂVENI 

210. DOBOSERIU 
VASILE P.F.A. 

  37019410 PFA Str. INDEPENDENTEI, 
Nr.17235, BL. 37 , Sc. A, 
Ap.2 , Loc. SĂVENI 

211. VLAD GOOD 
WOOD S.R.L. 

4673 Comerț cu ridicata al 
materialului lemnos 
si al materialelor de 
construcții si 
echipamentelor 

 

34832980 SRL Str. DOBROGEANU 
GHEREA, Nr.18238, BL. , 
Sc., Ap. 0 , Loc. SĂVENI 

212.  LEGUMEL
E SAVINENILOR 
COOPERATIVA 
AGRICOLA 

0113 Cultivarea legumelor 
si a pepenilor, a 
rădăcinoaselor si 
tuberculilor 

37642514  Str. GHEORGHE DOJA, 
Nr.1239, BL. , Sc., Ap. 0 , 
Loc. SĂVENI 

213. ISAC DUMITRU I.I.   37320861 II Str. PETRICANI 
PRINCIPALA, Nr.0236, BL. , 
Sc., Ap. 0 , Loc. SĂVENI 

214. NORDIC ROMAR 
S.R.L. 

4754 Comerț cu 
amănuntul al 
articolelor si 
aparatelor 
electrocasnice, in 
magazine 
specializate 

5380091 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0107, 
BL. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

215. PALAGHIA 
ROXANA-ELENA 
PFA 

  32440000 PFA Str. Gheorghe Asachi, Nr. 
7592, BI. , Sc. , Ap.0 , Loc 
SĂVENI 

216. RIPICEANU 
ROMICA I.I. 

  22874176 II Str. Oborului, Nr. 12159, BI. 
A, Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

217. SMINTINA 
FLORIN-
ALEXANDRU I.I. 

  36069916 II Str. BOZIENI PRINCIPALA, 
Nr. 0223, BL. , Sc. , Ap.0 , 
Loc. SĂVENI 
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218. MACOVEI IRINA 
ALEXANDRA I.I. 

  34203433 II Str. Independenței, Nr. 958, 
BI. D3, Sc. , Ap.2 , Loc. 
SĂVENI 

219. ELEOHROMATITIS 
S.R.L. 

4333 Lucrări de pardosire 
si placare a pereților 

32680258 SRL Str. A I CUZA, Nr. 15214, 
BL. 10, Sc. B, Ap.14 , Loc. 
SĂVENI 

220. TIGANASU 
CARMEN I.I 

  34260838 II Str. Avram Iancu, Nr. 39191, 
BL. A, Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

221. MATICIUC 
SEBACOM S.R.L. 

5610 Restaurante 35879540 SRL Str. 1 Decembrie, Nr. 66216, 
BL. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

222. ROGOJINA 
DUMITRU I.I. 

  37026018 II Str. 1 Decembrie, Nr. 54213, 
BL. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

223. BIROU 
INDIVIDUAL 
NOTARIAL 

ASCA OA A 

  36432395  Str. 1 Decembrie, Nr. 3231, 
BL. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

224. INEVAS MIDO 
BUSINESS S.R.L. 

4719 Comerț cu 
amănuntul in 
magazine 
nespecializate, cu 
vânzare 
predominanta de 
produse 
nealimentare 

35297622 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0245, 
BL. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

225. MORUZ DANIEL-
COZMIN I.I. 

  34839806 II Str. ANA IPATESCU, Nr. 
12187, BL. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

226. RITMIC COM S.R.L 3832 Recuperarea 
materialelor 
reciclabile sortate 

5505985 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0151, 
BL. , Sc. , Ap. 0 , Loc . 
SĂVENI 

227. SOCIETATEA 
CULTURAL 
ARTISTICA 
ARLECHIN 
BOTOSANI 

  6567404 ONG Str. DR MIHAI CIUCA, Nr. 
174, BL. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

228. COROLEA VASILE 
I.I. 

  37525255 II Str. A I CUZA, Nr. 40208, 
BL., Sc. , Ap.0 , Loc. SĂVENI 

229. PASTICERIA 
MICHELLE S.R.L. 

1071 Fabricarea pâinii, 
fabricarea 
prăjiturilor si a 
produselor 
proaspete de 
patiserie 

37836510 SRL Str. 1 Decembrie, Nr. 53212, 
BL. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

230. TIGANASU 
CATERING S.R.L. 

5621 Activități de 
alimentație 
(catering) pentru 
evenimente 

37836529 SRL Str. Avram Iancu, Nr. 39109, 
BL. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

231. TIRZIORU MARIA 
P.F.A. 

  33988850 PFA Str. Avram Iancu, Nr. 2319, 
BL., Sc., Ap.0 , Loc. SĂVENI 
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232. OLIVIA AGRO 
S.R.L. 

5520 Facilitați de cazare 
pentru vacante si 
perioade de scurta 
durata 

28458556 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0152, 
BL., Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

233. OMBRA STYLE 
S.R.L. 

3109 Fabricarea de mobila 
n.c.a. 

21129980 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0179, 
BL. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

234. ANGELA&MARIAN 
COMALIMENT 
S.R.L. 

4711 Comerț cu 
amănuntul in 
magazine 
nespecializate, cu 
vânzare 
predominanta de 
produse alimentare, 
băuturi si tutun 

37973828 SRL Str. BOZIENI PRINCIPALA, 
Nr. 0341, BL. , Sc. , Ap.0 , 
Loc. SĂVENI 

235. MARTINIUC 
VALENTIN I.I. 

  32700720 II Str. A I CUZA, Nr. 3342, BL. 
8, Sc. B, Ap.6 , Loc. SĂVENI 

236. PORUMB IONITA 
P.F.A. 

  28789002 PFA Str. DR MIHAI CIUCA, Nr. 
10, BL., Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

237. MOTION VISION 
COMMUNICATIO
N S.R.L. 

7311 Activități ale 
agențiilor de 
publicitate 

17949493 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0, BL. , 
Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

238. CATARANCIUC 
MARIA-
LOREDANA I.I. 

  37486504 II Str. STRAINASI, Nr. 0343, 
BL., Sc., Ap.0, Loc. 
SĂVENI 

239. ANIF FILIALA 
TER. DE IF 
MOLDOVA NORD 
UNIT. DE 
ADM.BOTOSANI 

  29275212  Str. STRAINASI, Nr. 0344, 
BL. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

240. ROPHARMA SRL 4773 Comerț cu 
amănuntul al 
produselor 
farmaceutice, in 
magazine 
specializate 

1962437 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0345, 
BL. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

241. WESTBOT AGRO 
SRL 

0111 Cultivarea cerealelor 
(exclusiv orez), 
plantelor 
leguminoase si a 
plantelor 
producătoare de 
semințe oleaginoase 

32179487 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0346, 
BL. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

242. ACIUBOTARITEI 
MARINELA P.F.A. 

  20373535 PFA Str. PETRICANI 
PRINCIPALA, Nr. 0350, BL. 
, Sc. , Ap.0 , Loc. SĂVENI 

243. CENTRUL 
JUDETEAN DE 
VOLUNTARIAT 
BOTOSANI 

  31188398  Str. DR MIHAI CIUCA, Nr. 
1, BL. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 
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244. RUDEANU 
DANIEL-MARIUS 
I.I. 

  38447597 II Str. Independenței, Nr. 
21206, BL. 25, Sc. A, Ap.2 , 
Loc. SĂVENI 

245. VIERU 
PARASCHIVA I.F 

  38954395 IF Str. BODEASA 
PRINCIPALA, Nr. 0351, BL. 
, Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

246. ASOCIATIA 
BOLNAVILOR DE 
PARKINSON SI A 
ALTOR 
AFECTIUNI 
NEUROLOGICE 
DEGENARATIVE 
SUFLETUL 
LALELELOR  

  38599501  Str. Avram Iancu, Nr. 7352, 
BL. 19, Sc. A, Ap.12 , Loc. 
SĂVENI 

247. ONCIU LUCIP 
CONSTRUCT S.R.L. 

4331 Lucrări de ipsoserie 36939860 SRL Str. CHISCARENI 
PRINCIPALA, Nr. 0353, BL. 
, Sc. , Ap.0 , Loc. SĂVENI 

248. MANASTIREANU 
LILIANA P.F.A. 

  21703887 PFA Str. MIORITEI, Nr. 1354, BL. 
, Sc. , Ap.0 , Loc. SĂVENI 

249. VLASINESCU 
ANDREI I.I. 

  39114183 II Str. Independenței, Nr. 
11355, BL. D4, Sc. B, Ap.1 , 
Loc. SĂVENI 

250. MARTINIUC LIVIU 
I.I. 

  30348555 II Str. 1 Decembrie, Nr. 
127356, BL. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

251. AGENTIA 
NATIONALA 
PENTRU 
AMELIORARE SI 
REPRODUCTIE IN 
ZOOTEHNIE 
PROF.DR.CK.CONS
TANTINESCU 

  4283511  Str. STRAINASI, Nr. 0226, 
BL. , Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

252. GLOBAL PERNE 
S.R.L. 

9601 Spălarea și curățarea 
(uscată) articolelor 
textile și a 
produselor din blană 

34363450 SRL Str. STRAINASI, Nr. O, BL. , 
Sc. , Ap.0 , Loc. SĂVENI 

253. DHP NATDESIGN 
S.R.L. 

6201 Activități de 
realizare a soft-ului 
la comandă 
(software orientat 
client) 

37860845 SRL Str. A I CUZA, Nr. 2325, BL., 
Se., Ap.0 , Loc. SĂVENI 

254. INTERLEFT MDZZ 
S.R.L 

4711 Comerț cu 
amănuntul in 
magazine 
nespecializate, cu 
vânzare 
predominanta de 
produse alimentare, 
băuturi și tutun 

40022377  SRL Str. Avram Iancu, Nr. 23357, 
BL. A, Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 
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255. PEPCO RETAIL 
SRL PUNCT DE 
LUCRU SAVENI 

4771 Comerț cu 
amănuntul al 
îmbrăcămintei, în 
magazine 
specializate 

40248804 SRL Str. 1 Decembrie, Nr. 21358, 
BL., Sc. , Ap.0 , Loc. SĂVENI 

256. PAROHIA 
NASTEREA MAICII 
DOMNULUI 
BOZIENI 

  16569852  Str. BOZIENI PRINCIPALA, 
Nr. 0359, BL. , Sc. , Ap.0 , 
Loc. SĂVENI 

257. AVADANEI 
CATAUN I.I. 

  37496184 II Str. STRAINASI, Nr. 0253, 
BL. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

258. DACOLIBRI 
EXCLUSIV SRL 

4762 Comerț cu 
amănuntul al 
ziarelor și articolelor 
de papetărie, în 
magazine 
specializate 

40047193 SRL Str. 1 Decembrie, Nr. 083, 
BL. D2, Sc. D3, Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

259. ERICK S AGENCY 
S.R.L. 

9329 Alte activități 
recreative și 
distractive n.c.a 

40103013 SRL Str. STRAINASI, Nr. O, BL. , 
Sc. , Ap.0 , Loc. SĂVENI 

260. VATRA 
DOMNEASCA SRL 

1071 Fabricarea pâinii: 
fabricarea 
prăjiturilor și a 
produselor 
proaspete de 
patiserie 

29038003 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0360, 
BL. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

261. ENJOY S 
COSTACHESCU 
S.R.L. 

5610 Restaurante 39886043 SRL Str. Stadionului, Nr. 3237, 
BL. A, Sc. , Ap. 0 , Loc. 
SĂVENI 

262. CORINDALIS SRL 4773 Comerț cu 
amănuntul al 
produselor 
farmaceutice, în 
magazine 
specializate 

18251900 SRL Str. STRAINASI, Nr. 010, 
BL., Sc. , Ap.0 , Loc. SĂVENI 

263. DANILA TITI I.I.   30140910 SRL Str. A I CUZA, Nr. 9135, BL. 
B1, Sc. A, Ap.11 , Loc. 
SĂVENI 

264. ANVELO-MOBILE 
IGIS S.R.L. 

4520 (Întreținerea și 
repararea 
autovehiculelor 

38959767 SRL Str. BOTOSANI, Nr. 8117, 
BL. , Sc. , Ap.0, Loc. 
SĂVENI 

265. AGROLAND 
BUSINESS SYSTEM 
S.A. 

4776 Comerț cu 
amănuntul al 
florilor, plantelor şi 
semințelor, comerț 
cu amănuntul al 
animalelor de 
companie şi al hranei 
pentru acestea, în 
magazine 
specializate 

25165241 SA Str. STRAINASI, Nr. 0268, 
BL., Sc. , Ap.0 , Loc. SĂVENI 



Pagina 169 din 340 
 

266. HIPOCRATE 
DENTAL ART 
S.R.L. 

8623 Activități de 
asistență 
stomatologică 

33969190 SRL Str. Independenței, Nr. 
21259, BL. 25, Sc. , Ap.2 , 
Loc. SĂVENI 

267. ASOCIATIA 
GRUPUL DE 
ACTIUNE LOCALA 
VALEA BASEULUI 
DE SUS 

9499 Activități ale altor 
organizații n.c.a. 

31088461 Asociație Str. 1 Decembrie, Nr. 1143, 
BL. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

268. ACTARA CRUISER 
S.R.L 

4778 Comerț cu 
amănuntul al altor 
bunuri noi, în 
magazine 
specializate 

35426727 SRL Str. DR MARINESCU, Nr. 
4277, BL. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

269. SCRIPNICIUC 
ALIN P.F.A. 

  32836773 PFA Str. A I CUZA, Nr. 2144, BL. 
, Sc. , Ap.0 , Loc. SĂVENI 

270. MARCU CATALIN-
IONEL P.F.A. 

  20373969 PFA Str. A I CUZA, Nr. 18320, 
BL., Sc. , Ap.0 , Loc. SĂVENI 

271. DKS SERVICE 
IMPIANTO S.R.L. 

9521 Repararea aparatelor 
electronice, de uz 
casnic 

41125419 SRL Str. DR MIHAI CIUCA, Nr. 
22242, BL. 26, Sc. A, Ap.6 , 
Loc. SĂVENI 

272. LACTO AGRO 
MORUZ 
PRODUCTION SRL 

0141 Creșterea bovinelor 
de lapte 

41276861 SRL Str. STRAINASI, Nr. O, BL. , 
Sc. , Ap.0 , Loc. SĂVENI 

273. CLONA 
NORDULUI SRL 

2511 Fabricarea de 
construcții metalice 
și părți componente 
ale structurilor 
metalice 

40186469 SRL Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 
23, BL. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

274. MED STUDIO 
PREMIUM SRL 

9602 Coafura si alte 
activități de 
înfrumusețare 

39528037 SRL Str. A I CUZA, Nr. 13, BL. 
B2, Sc. A, Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

275. A.V.P.S. FOISORUL 
SAVENI 

9499 Activități ale altor 
organizații n.c.a. 

28174252  Str. 1 Decembrie, Nr. 83287, 
BL. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

276. COBELSCHI 
IULIUS 
ALEXANDRU I.I. 

  36774703 II Str. V.ALECSANDRI, Nr. 
287, BL. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

277. KOSTYSEMIN 
KRAFT S.R.L. 

1039 Prelucrarea si 
conservarea 
fructelor si 
legumelor 

40514663 SRL Str. ŞTEFAN CEL MARE, 
Nr. 118, BL. F6, Sc. A, Ap.8 , 
Loc. SĂVENI 

278. SOLID CODE 
SOLUTIONS SRL -
D 

6202 Activități de 
consultanta in 
tehnologia informației 

36974302 SRL -D Str. DR MARINESCU , Nr. 
5129, BL., Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

279. PARCHETUL DE 
PE LANGA 
TRIBUNALUL 
BOTOSANI 

  3990140  Str. STRAINASI, Nr. 0157, 
BL. , Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

280. BARABAS 
ANDREI-BOGDAN 
I  

  35992300 II Str. STRAINASI, Nr. O, BL. , 
Sc. , Ap.0 , Loc. SĂVENI  
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281. ASOCIATIA 
CENTRUL JUD.DE 
VOLUNTARIAT 
BOTOSANI 

   ONG Str. DR MIHAI CIUCA, Nr. 
1, BL. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

282. PLAMADA 
FLORENTINA I.I. 

  42083141 II Str. BODEASA 
PRINCIPALA, Nr. 039, BL., 
Sc., Ap.0 , Loc. SĂVENI 

283. VLASINESCU 
DANA I.I. 

  42074097 II Str. 1 Decembrie, Nr. 25100, 
BL., Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

284. SMART OPTIC 
CENTER S.R.L. 

4778 Comerț cu 
amănuntul al altor 
bunuri noi, in 
magazine 
specializate 

35907399 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0111, 
BL. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

285. PETCAR 
CARMELINA S.R.L. 

4120 Lucrări de 
construcții a 
clădirilor 
rezidențiale si 
nerezidențiale 

41378438 SRL Str. BODEASA 
PRINCIPALA, Nr. 0159, BL., 
Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

286. ABSOLUTE 
SIMPLY & DIVINE 
S.R.L. 

9602 Coafura si alte 
activități de 
înfrumusețare 

42267586 SRL Str. DR MIHAI CIUCA, Nr. 
6220, BL. 11, Sc. A, Ap.3 , 
Loc. SĂVENI 

287. PROFI ROM FOOD 
S.R.L. 

4711 Comerț cu 
amănuntul In 
magazine 
nespecializate, cu 
vânzare 
predominanta de 
produse alimentare, 
băuturi si tutun 

11607939 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0204, 
BL. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

288. GIMPERIUM 
SALON S.R.L. 

9602 Coafura si alte 
activități de 
înfrumusețare 

41250446 SRL Str. ŞTEFAN CEL MARE, 
Nr. 2106, BL., Sc. , Ap.0, Loc. 
SĂVENI 

289. LAZARESCU 
COSTEL P.F.A. 

  25225459 PFA Str. Mihai Eminescu, Nr. 
1156, BL. , Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

 
290. POSTER PLAN 

S.R.L. 
7311 Activități ale 

agențiilor de 
publicitate 

25720805 SRL Str. STRAINASI, Nr. 0218, 
Bl, Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

291. BRAISTEANU 
FLORENTINA-
PAULA I.I. 

  37505959 II Str. Independenței, Nr. 3102, 
BL. 24, Sc. 8, Ap.3 , Loc. 
SĂVENI 

292. ANCA HANDY 
HANDS S.R.L. 

8690 Alte activități 
referitoare la 
sănătatea umana 

42676947 SRL Str. Avram Iancu, Nr. 13119, 
BL. A, Sc. , Ap.0 , Loc. 
SĂVENI 

293. FRANZELUTA 
BOIEREASCA 
S.R.L. 

1071 Fabricarea pâinii; 
fabricarea 
prăjiturilor si a 
produselor 
proaspete de 
patiserie 

41670865 SRL Str. 1 Decembrie, Nr. 57115, 
BL. , Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 
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294. ASOCIATIA 
JUDETEANA DE 
MINIFOTBAL 
BOTOSANI 

  30586590 Asociație  Str. DR MIHAI CIUCA, Nr. 
3174, BL. , Sc. , Ap.0, Loc. 
SĂVENI 

295. VDW-COMPAGNY 
S.R.L 

0111 Cultivarea cerealelor 
(exclusiv orez), 
plantelor 
leguminoase si a 
plantelor 
producătoare de 
semințe oleaginoase 

40284289 SRL Str. DR MIHAI CIUCA, Nr. 
3174, BL. , Sc. , Ap.0, Loc. 
SĂVENI 

 

296. A.V.P.S. 
LUCEAFARUL 
BOTOSANI 

9319 Alte activități 
sportive 

13137442 Asociație Str. STRAINASI, Nr. 0252, 
BL., Sc., Ap.0 , Loc. SĂVENI 

 297. A.V.P.S. L.R. 
HUNTERS IASI 

9319 Alte activități 
sportive 

27169819 Asociație Str. STRAINASI, Nr. O, B I. , 
Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

298. TIGASOL-
MAGSAV S.R.L. 

4711 Comerț cu 
amănuntul in 
magazine 
nespecializate, cu 
vânzare 
predominanta de 
produse alimentare, 
băuturi si tutun 

42494066 SRL Str. Independenței, Nr. 046, 
BL. D3, Sc. , Ap.1 , Loc. 
SĂVENI 

 

299. S.C. ECUATOR 4671 Intermedieri in 
comerțul cu produse 
alimentare, băuturi 
si tutun 

ro 
2560861 

SRL Str. STRAINASI, Nr. O, BL. , 
Sc. , Ap.0 , Loc. SĂVENI 

300. MISTEDAN COM 
PROD SRL 

4752 Comerț cu 
amănuntul al 
articolelor de 
fierărie, al articolelor 
din sticla si a celor 
pentru vopsit, in 
magazine 
specializate 

ro602123
1 

 

SRL Str. STRAINASI, Nr. O, BL. , 
Sc. , Ap.0, Loc. SĂVENI 

301. AFENTICOSOS SRL 4333 Lucrări de pardosire 
si placare a pereților 

32680240 SRL Str. , Nr. , BL. , Sc. , Ap. , 
Loc. CHIŞCĂRENI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: date  furnizate de primăria Orașului Săveni, 2021 
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4. ANALIZA SWOT 
 

 
 

 

 

 

4.1. Analiza SWOT 

- Teritoriu 

- Populație 

- Sănătate și asistență socială 

4.2. Concluzii generale 
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4.1. Analiza SWOT 
Analiza SWOT reprezintă  metodologia 
de analiză a unui proiect. Numele este 
descriptiv: Strengths (puncte tari), 
Weaknesses (puncte slabe), 
Opportunities (oportunități) și Threats 
(riscuri). 

Fundamentarea dezvoltării pe termen 
mediu și lung a comunității nu poate  fi 
concepută în afara unor strategii 
coerente, elaborate pornind de la 
potențialul și resursele existente și 
ținând cont de oportunitățile, dar și de 
amenințările care se prefigurează. 

Analiza diagnostic de tip SWOT a 
economiei Orașului Săveni este 
concepută ca o suită de comentarii 
concentrate asupra principalilor factori 
ce influențează dezvoltarea acestui 
teritoriu, în vederea atingerii unor 
importante obiective strategice ale 
următorilor ani. 

Prezentată distinct pe categorii de 
activități economice, acest tip de analiză 
ilustrează stările interne distinctive de 
forță sau slăbiciune în raport cu unele 
oportunități sau amenințări externe. 

Se poate preciza faptul că elemente ale 
punctelor  forte, printr-o valorificare  

adecvată,  se  transformă  în  
oportunități,  iar  unele  elemente  ale 
punctelor slabe, prin cronicizare, devin 
amenințări. 

Conținutul analizei respectă obiectivele 
caracteristice unei astfel de abordări, 
fiind detaliate  astfel: nivelul, structura și 
dinamica activităților; sectoare  și  
activități  semnificative în  evoluția 
prezentă  și viitoare a orașului; influența 
principalilor factori; impactul 
oportunităților și al amenințărilor 
externe; evaluarea atuurilor și 
deficiențelor; unele  explicații  ale  
succeselor  sau  insucceselor  în  plan 
economic. 

Analiza SWOT permite concentrarea 
atenției asupra zonelor cheie și realizarea  
de  prezumții  în  zonele  asupra  cărora  
există  cunoștințe  mai  puțin detaliate.  

În urma acestei analize se poate decide 
dacă zona își poate îndeplini planul de 
dezvoltare, și în ce condiții. 

Amenințările pot fi concrete sau 
potențiale. 

Implicații sociale atât ale punctelor forte, 
cât și ale punctelor slabe determină 
semnificativ dezvoltarea economică 
ulterioară a orașului. 
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 Apropierea relativ redusă față de 
Municipiul Botoșani  

 Grad ridicat de accesibilitate datorită 
amplasării așezării pe o arteră importantă 
(DN29), care asigură legătura cu Valea 
Prutului, străbătând județul pe direcția 
nord-est-sud-vest 

 Distanța relativ redusă față de Aeroportul 
International Salcea (aproximativ 70 km) 

 Rețeaua de străzi mici, parcări și trotuare 
bine dezvoltată și în continuă dezvoltare, 
reabilitare și modernizare 

 Existența rețelei de alimentare cu apă 
 Existența rețelei de canalizare 
 Preocuparea comunităților pentru 

păstrarea obiceiurilor şi tradițiilor, 
promovarea elementelor de etnografie şi 
folclor local  

 Existența unui Centru Cultural, disponibil 
pentru diverse activități  

 Existența activităților tradiționale 
culturale  

 Rețea de electricitate şi rețea de iluminat 
public 

 
 
 

 

∼ Risc crescut de inundații, eroziuni 
torențiale și alunecări de teren 

∼ Rețea de gaze inexistentă 
∼ Rețeaua de apă și canalizare nu deservește 

întregul oraș 
∼ Grad scăzut de conștientizare privind 

importanța practicilor agricole durabile 
∼ Lipsa unei infrastructuri feroviare 
∼ Infrastructura rutieră  la nivel local, 

județean și național precară 
∼ Lipsa unui PUG actualizat 
∼ Lipsa rețelei de iluminat public în zonele 

în care s-au ridicat locuințe noi 
∼ Lipsa locuințelor pentru specialiști 
∼ Lipsa unui sistem de încălzire centralizat 
∼ Lipsa pistelor de biciclete 
∼ Infrastructura drumurilor de acces agricol 

deficitară 
∼ Lipsa personalului specializat in domeniul 

gestionării fondurilor europene 
∼ Reticența față de asocieri la nivel local 
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 Finalizarea obiectivelor de investiții 
„Modernizare străzi orășenești – etapa a2-
a” și „Amenajare alei acces și parcări în: 
ansamblurile de locuințe A.I.Cuza și 
Independenței”   

 Demarare proiect “Eficientizare energetică 
a instituțiilor publice” 

 Demarare obiective “Amenajarea și 
construirea unor spații comerciale, cu 
aspect uniform și integrat, din punct de 
vedere estetic, în care să funcționeze Piața 
agroalimentară Săveni și Bazarul 
orășenesc, prin zonarea spațiilor de 
vânzare pe tipuri de produse” 

 Demarare proiect “Extindere și 
modernizare trotuare” 

 Demarare proiect “Extinderea zonei 
pietonale din orașul Săveni, amenajare 
parcări și reabilitare alei și trotuare” 

 Demarare proiect „Construire de locuri de 
joacă, spații verzi și căi de acces în satul 
Petricani, Chișcăreni, Bozieni, Bodeasa și 
orașul Săveni” 

 Existența unei Săli de sport 180 de locuri  
 

 

 

∼ Insuficiența zonelor de agrement 
amenajate în vederea promovării 
atractivității turistice a zonei 

∼ Grad scăzut de conștientizare privind 
importanta practicilor agricole durabile  

∼ Lipsa unei instituții care să pregătească 
forța de muncă în vederea reînvierii 
meseriilor tradiționale 

∼ Degradarea terenurilor arabile prin 
eroziunea solurilor 

∼ Numărul insuficient al locurilor de 
parcare 

∼ Lipsa eficientizării energetice a clădirilor 
rezidențiale 

∼ Lipsa amenajării spațiilor de agrement și a 
amenajării pârâurilor Bodeasa și Bașeu 

∼ Lipsa unui bazin de înot 
∼ Scăderea interesului pentru domeniul 

industrial 
∼ Valorificarea insuficientă a 

parteneriatelor publice-private 
∼ Incapacitatea de cofinanțare  a unor 

proiecte de mare anvergură 
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 Demararea proiectului „Modernizare și 
reabilitare complex sportiv din orașul 
Săveni, județul Botoșani”-CNI 

 Finalizare obiectiv „Teren de sport 
multifuncțional, oraș Săveni. Județul 
Botoșani” 

 Demarare obiectiv „Construire Complex 
Sportiv, Str. Independenței nr.2” 

 Existența serviciilor de televiziune și 
internet 

 Demarare proiect „Revitalizare urbană 
integrată în vederea îmbunătățirii calității 
vieții populației în orașul Săveni” cuprinde 
5 obiective de investiție. Proiectul este 
finanțat prin POR 2014-2020, Axa 
prioritară 13 - Sprijinirea regenerării 
orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de 
investiții 9b - Promovarea incluziunii 
sociale, combaterea sărăciei și a oricărei 
forme de discriminare, Obiectiv specific 
13.1 –Îmbunătățirea calității vieții 
populației în orașele mici și mijlocii din 
România, COD SMIS 2014+: 125746, 
Contract de finanțare 7014/2021 

 Forță de muncă calificată 
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 Suprafață agricolă vastă favorabilă 
dezvoltării activităților agricole 

 Dezvoltarea sectorului economic prin 
creșterea numărului societăților ce 
activează în domeniul comerțului 

 Existența agenților economici care ajută la 
dezvoltarea locală 

 Suportul administrației locale oferit noilor 
investitori 

 Resurse pentru obținerea energiei 
alternative 

 Demararea programelor de finanțare 
pentru Perioada de programare 2021-2027 

 Existența fermelor agricole 
 Stație modernă de epurare și tratare a apei 

în orașul Săveni 
 Construirea de locuințe sociale pentru 

familiile nevoiașe și tineri 
 Apartenența orașului la asociații de 

dezvoltare intercomunitară 
 Lucrări permanente de modernizare/ 

reabilitare străzi în orașul Săveni. 
 Implementarea sistemului de colectare 

selectivă a deșeurilor 
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 Implementarea sistemelor informatice 
integrate și de e-guvernare la nivelul 
compartimentelor Primăriei 

 Dotarea Serviciului de Gospodărire Locală 
 Implementarea bugetării participative 
 Modernizarea infrastructurii rutiere, a 

spațiilor de parcare  
 Reabilitarea rețelelor de utilități și 

iluminat public într-un ritm susținut prin 
utilizarea energiei regenerabile 

 Înființare sistem de distribuție de gaze 
 Extinderea sistem cu apă, canalizare și 

construire stație de epurare 
 Susținerea Asociației Sportive Unirea 

Săveni 
 Construire Centrală termică pe energie 

verde 
 Eficientizarea energetică a clădirilor 

rezidențiale din orașul Săveni 
 Construcția, extinderea şi modernizarea 

drumurilor de acces agricol 
 Reactualizarea Planului urbanistic general 
 Monitorizare video în orașul Săveni 
 Amenajare parc industrial 
 Modernizare străzi orășenești și drumuri 

sătești – etapa III (Anghel Saligny) 
 
 

 

∼ Lipsa resurselor financiare pentru 
îndeplinirea obiectivelor de investiții 
propuse generează stagnarea dezvoltării 
orașului 

∼ Insuficienta fondurilor pentru reabilitarea 
clădirilor publice şi a infrastructurii 
îngreunează eficiența în acordarea 
sprijinului pentru populație 

∼ Absenta informațiilor legate de normele 
europene de mediu in rândul micilor 
întreprinzători  

∼ Extinderea eroziunii solului cu consecințe 
grave pe termen lung dacă nu se intervine 
la timp;  

∼ Riscul producerii de  inundații și viituri 
∼ Degradarea infrastructurii ca urmare a 

producerii inundațiilor și alunecărilor de 
teren  

∼ Creșterea accentuată a traficului greu față 
de volumul investițiilor în infrastructură 

∼ Scăderea interesului investitorilor datorită 
infrastructurii și utilităților 
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 Atragerea cât mai multor fonduri europene 
în dezvoltarea infrastructurii de utilități și 
rutiere, finalizarea proiectelor în derulare  

 Amenajarea de stații de încărcare electrică 
pentru  automobile  

 Inventarierea terenurilor și caselor în 
vederea intabulării și cadastrarea tuturor 
proprietăților de pe raza orașului 

 Extinderea și modernizarea iluminatului 
public 

 Accesarea de Fonduri Europene pentru 
reabilitarea termică a clădirilor aflate în 
administrarea Primăriei  

 Amenajare pârtie de schi cu două instalații 
de transport, telescaun și bandă rulantă pe 
versantul Dealul Săveniului 

 Amenajarea spații de joacă și recreere 
pentru copii și tineret  

 Construire pistă de bob pe șine 
 Construire bazin înot și Centru SPA 
 Achiziție microbuze electrice pentru 

transportul elevilor 
 Extinderea zonei pietonale  
 Extindere și modernizare trotuare 

 



Pagina 180 din 340 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestionarea eficientă a deșeurilor și 
colectarea selectivă a acestora, prin 
instituirea unui control riguros al 
activității de salubrizare 

 Încurajarea implicării cetățenilor în 
menținerea  curățeniei pe domeniul 
public și acțiuni de plantare copaci 

 Sancționarea abaterilor de orice fel pe 
linie de mediu  

 Fluidizarea traficului prin amenajări 
rutiere, crearea unor legături mai rapide  

 Căutarea posibilităților de acordare a 
facilităților fiscale pentru investitori 
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 Existența unităților de învățământ: 4 
grădinițe, 2 școli generale, 1 școală 
gimnazială și un liceu  

 Personal didactic calificat 
 Continua implicare a cadrelor didactice în 

desfășurarea activităților extrașcolare și 
cultural-educative 

 Implicarea unităților școlare în proiecte 
naționale și europene   

 Continua preocupare a autorităților locale 
pentru modernizarea și dotarea unităților 
de învățământ 

 Săli de sport renovate la nivelul unităților 
școlare 

 Existența unui Centru Cultural 
Multifuncțional pentru diverse activități  

 Existența activităților tradiționale 
culturale  

 Existența Ansamblului coral și de dansuri 
„Floarea Soarelui” 

 Promovarea artei și culturii populare 
românești la nivelul orașului prin 
implementarea proiectului „Șezătorile 
Tineretului” 

 

∼ Înregistrarea unei scăderi continue a 
numărului populației între anii 2014-
2021 (circa 1,17% din populația orașului) 

∼ Tendința de migrare a populației tinere   
∼ Lipsa interesului de formare în domeniul 

antreprenorial  
∼ Lipsa unităților de tip creșă și after-

school 
∼ Grad scăzut de informare  
∼ Adaptarea mai lentă a populației rurale 

mature şi vârstnice la schimbările şi 
provocările lumii actuale, în general şi la 
fenomenul mobilității şi reconversiei 
profesionale, 

∼ Tendința navetismului educațional 
∼ Dotări insuficiente ale unităților de 

învățământ 
∼ Oferta educațională insuficient adecvată 

cerințelor pe piața muncii 
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  Demarare proiect “Revitalizare urbană 
integrată în vederea îmbunătățirii calității 
vieții populației în orașul Săveni”, finanțat 
prin Programul Operațional Regional 2014-
2020 care printre cele 5 obiective de 
investiție se are în vedere: „Reabilitarea, 
modernizarea și dotarea infrastructurii 
educaționale din cadrul Școlii Gimnaziale 
nr. 1 și a Grădiniței cu program prelungit 
nr. 4 Săveni„ precum și „Reabilitare, 
modernizare și dotare Școala Generală nr. 2 
Săveni și construire sală de educație fizică și 
sport„ 

 Existența Muzeului de Arheologie a 
orașului Săveni 

 Existența lăcașelor de cult, unele datând din 
secolul XIX 

 Evenimente culturale diversificate 
 Existența Societății culturale  „Dr. Mihai 

Ciucă„ 
 Organizarea festivalului „Datini și obiceiuri 

din străbuni”  

 

 
 

 

∼ Slaba finanțare a activităților culturale 
∼ Scăderea numărului de volume eliberate 

în biblioteci 
∼ Scăderea vizitatorilor din muzee 
∼ Lipsa unui calendar constant de 

evenimente culturale 
∼ Lipsa unei abordări complexe și unitare 

privind educația ecologică 
∼ Neimplicarea societății civile în domeniul 

protecției mediului înconjurător 
∼ Suprafețe împădurite reduse 
∼ Eroziuni și alunecări de teren 
∼ Riscul poluării cursurilor de apă 
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 Existența resurselor umane într-un 
volum și calificare ce pot asigura 
dezvoltarea economico-socială a orașului 

 Calitatea satisfăcătoare a apelor de 
suprafață, freatice și subterane 

 Existența pe raza orașului a cursului de 
apă Bașeu 

 Calitatea satisfăcătoare a aerului 
 Parcuri reabilitate 
 Existența siturilor arheologice 

necontaminate 
 Stație de transfer a deșeurilor 
 Existența Planului de analiză și acoperire 

a riscurilor 
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 Modernizarea infrastructurii educaționale 
prin reabilitarea clădirilor și asigurarea 
internetului în fiecare clasă 

 Dezvoltarea învățământului prin alocare 
de fonduri și parteneriate 

 Înființarea unei creșe/grădinițe/ unități tip 
after-school 

 Creșterea gradului de educație ecologică 
încă din învățământul primar 

 Existenta programelor de formare 
profesională 

 Creșterea interesului pentru stabilirea 
populației tinere în oraș prin darea în 
folosință a locuințelor sociale 

 Reabilitarea școlilor și dotarea lor la nivel 
european;  

 Înnoirea fondului de carte 
 Revitalizarea meșteșugurilor prin crearea 

atelierelor meșteșugărești 
 Implicarea autorităților locale în 

problemele comunității  
 Monitorizarea stării ocupaționale a 

populației 
 Accesarea fondurilor europene pentru 

dezvoltarea profesională a persoanelor 
active din oraș 

 

 

∼ Migrarea forței de muncă 
∼ Tendința navetismului educațional poate 

duce la diminuarea numărului de copii 
înscriși la școlile din oraș 

∼ Lipsa inițiativelor pentru orientarea 
profesională a tinerilor, reconversie 
profesională  

∼ Reducerea programelor care stimulează 
natalitatea  

∼ Estomparea tradițiilor locale, odată cu 
trecerea timpului 

∼ Creșterea ponderii muncii la negru, cu 
efecte negative asupra pieței muncii, 
economiei locale şi asistenței sociale în 
perspectivă 

∼ Lipsa resurselor pentru susținerea noii 
generații de tineri orientați către cultură 

∼ Lipsa programelor de educare a 
cetățenilor privind actul cultural 

∼ Resurse umane, financiare și materiale 
insuficiente pentru protecția mediului 

∼ Diminuarea spațiilor verzi în favoarea 
amplasări de obiective economice și 
edilitare 

∼ Accentuarea schimbărilor climatice 
∼ Lipsa implicării populației în domeniul 

protecției mediului 
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 Continuarea proiectelor pentru crearea 
unei infrastructuri durabile pentru 
agrement, sport și cultură 

 Sprijin acordat cultelor religioase 
 Promovarea valorilor tradiționale și 

conservarea patrimoniului 
 Susținerea obiceiurilor și  tradițiilor locale 

de către mediul economic prin acțiune de 
sponsorizare 

 Reziliența și eficiența energetică a 
clădirilor publice  

 Eficientizarea energetică a clădirilor 
rezidențiale din orașul Săveni  

 Transformare digitală a bibliotecii 
municipale pentru a deveni centru de 
competență digitală 

 Instituirea unor programe de consiliere a 
copiilor ai căror părinți sunt plecați în 
străinătate 

 Amenajarea spațiilor verzi 
 Înființare fabrică de reciclare a deșeurilor 
 Construire instalație pentru valorificare 

biomasă 
 Închidere depozit neconform de deșeuri, 

oraș Săveni,  
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 Schimbarea lămpilor clasice de iluminat 
stradal cu lămpi de ultimă generație 
caracterizate printr-un consum scăzut de 
energie electrică 

 Amenajare pârtie de schi cu două 
instalații de transport, telescaun și bandă 
rulantă pe versantul Dealul Săveniului 

 Amenajare iaz piscicol cu  zonă de 
agrement și amenajarea albiilor 
pârâurilor Bodeasa și Bașeu în orașul 
Săveni, 

 Construire piste de biciclete 
 Construire pistă de bob pe șine 
 Construire bazin înot și Centru SPA 
 Încurajarea implicării cetățenilor în 

acțiuni de împădurire a unor suprafețe de 
teren erodat/degradat 

 Asigurarea resurselor tehnologice în 
unitățile de învățământ – ecrane 
inteligente în fiecare sală de clasă, 
laptopuri/tablete pentru fiecare cadru 
didactic și elev etc. 

 Existența unor programe comunitare și 
naționale de asigurare a accesului la 
educație pentru populațiile dezavantajate 
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 Rețeaua publică de ocrotire a sănătății este 
asigurată de 3 cabinete medicale 
individuale, 1 dispensar veterinar, 3 
cabinete stomatologice, 3 cabinete 
medicale școlare, trei farmacii, o unitate 
de asistență medico-socială și un centru 
de asistență medicală comunitară  

 În oraș funcționează secția exterioară a 
Spitalului Județean „Mavromati” 

 Instituțiile medicale sunt deservite de 
personal calificat 

 Ponderea populației cu nevoi de asistare 
este mică 

 Accesul facil la toate serviciile medicale 
datorită apropierii de Municipiul 
Botoșani  

 Existența compartimentului de asistență 
socială și autoritate tutelară care asigură 
servicii complexe pentru persoanele 
supuse riscului de excluziune socială 

 Disponibilitatea  instituțiilor publice de a 
încheia parteneriate cu alți furnizori de 
servicii/ONG-uri 

 Existența unei rețele de asistenți personali 
la nivelul orașului 
 

 

 

∼ La nivelul anului 2020 au fost înregistrate 
67 persoane cu dizabilităţi, 90 copii ai 
căror părinți sunt plecați în străinătate, 
224 persoane cu handicap, 22 familii cu 
risc social, 20 familii fără venit, 144 
persoane cărora li se acordă VMG, 12 copii 
aflați în plasament familial, 114 familii 
beneficiare de alocația de susținere 

∼ Sistemul de ajutor social nu încurajează 
reintegrarea activă 

∼ Personal insuficient pentru asistență 
socială 

∼ Societatea civilă insuficient implicată 
∼ Informare insuficientă a populației cu 

privire la alte fonduri sociale 
∼ Implicarea insuficientă a cultelor 

religioase în rezolvarea problemelor 
sociale 

∼ Lipsa programelor de inserție/ocupare pe 
piața liberă a muncii pentru persoanele cu 
dizabilități 

∼ Reticența angajatorilor privind recrutarea 
persoanelor cu dizabilități 
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 Existența unui plan local de acțiune a 
comunității rrome 

 Existența locuințelor sociale pentru tineri si 
familii dezavantajate 

 „Construirea și dotarea de locuințe sociale 
în orașul Săveni” și „Construire 6 zone cu 
spatii verzi și locuri de joacă pentru copii în 
satele Bodeasa, Bozieni, Chișcăreni, 
Petricani și orașul Săveni” în cadrul 
proiectului integrat „Revitalizare urbană 
integrată în vederea îmbunătățirii calității 
vieții populației în orașul Săveni”, finanțat 
prin POR 2014-2020, Axa prioritară 13 , 
Prioritatea de investiții 9b, Obiectiv specific 
13.1  

 Existența spațiilor disponibile pentru a fi 
puse la dispoziția persoanelor interesate în 
dezvoltarea de servicii medicale generale și 
de specialitate 

 Demarare proiect „Construire și dotare 
cantină socială, oraș Săveni, jud. Botoșani” 

 

 

∼ Reticența comunității rrome față de 
sistemul educațional precum și lipsa 
interesului de a accede la piața legală a 
muncii 

∼ Personal insuficient în structurile 
medicale 

∼ Slaba informare și reticența persoanelor 
din mediul rural privind serviciile 
medicale 
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 Extinderea asistenței medicale gratuite 
pentru preșcolari și școlari 

 Modernizarea dispensarelor existente 
prin atragerea de fonduri europene 

 Realizarea de campanii în școli împotriva 
fumatului, consumului de droguri, boli 
transmisibile, de planificare familială, de 
sănătate mintală, pentru un stil de viață 
sănătos, în parteneriat cu Centrul de 
Consiliere şi Prevenire Antidrog, Direcția 
de Sănătate Publică, şi Inspectoratul 
Școlar Județean 

 Implementarea cât  mai multor proiecte 
europene ( finanțare prin FSE) pentru 
integrarea și educarea rromilor 

 Susținerea demersurilor investitorilor 
care  contribuie la  dezvoltarea 
economică și crearea de noi locuri de 
muncă 

 Încheierea unor parteneriate cu 
biserici/ONG-uri pentru dezvoltarea 
serviciilor sociale 

 Înființare centru de zi pentru persoanele 
cu dizabilități 

 Construire centru medical de îngrijiri 
paliative pe termen lung în oraș Săveni, 
județ Botoșani 

 Î f   l 

∼ Reacție nefavorabilă la sistemul de 
norme sanitare impuse; 

∼ Pragul de rentabilitate depinde de 
numărul de persoane active asistate; 

∼ Politici de specializare zonală a centrelor 
de asistență sanitară. 

∼ Inexistența infrastructurii necesare 
furnizării serviciilor de asistență socială 
pentru bătrâni și copii aduc repercusiuni 
grave confortului psiho social la nivelul 
orașului 

∼ Creșterea nivelului de sărăcie pentru 
anumite categorii de populație 

∼ Lipsa de implicare a grupurilor țintă 

∼ Lipsa specialiștilor în domeniul 
serviciilor sociale care să se implice în 
programe/proiecte propuse 

∼ Migrarea personalului medical 
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 Crearea de unități mobile de furnizare de 
servicii pentru îngrijirea medicală la 
domiciliu 

 Construire bloc de locuințe pentru 
specialiști 

 Crearea unor servicii sociale de tip 
alternativ pentru persoanele cu handicap 
(centre de zi, cluburi, ateliere protejate, 
etc.), în parteneriat cu un furnizor de 
servicii acreditat 

 Realizarea de campanii de informare-
educare–comunicare pe probleme de 
sănătate publică (de ex. educație pentru 
sănătate în școli  în parteneriat cu Direcția 
de Sănătate Publică și Inspectoratul Școlar 
Județean 

 Inițierea unui parteneriat cu sectorul ONG 
care să asigure organizarea unor rețele şi 
grupuri de acțiune pentru promovarea 
unui stil de viață sănătos (alimentație 
sănătoasă, activitate fizică) 

 Organizarea unor evenimente publice 
pentru promovarea sănătății populației, în 
parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică 

 Înființare centru de Asistență și Suport 
pentru situații de urgență 
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4.2. Concluzii generale bazate pe analiza situației  
 

Strategia de dezvoltare trebuie să fie 
orientată spre schimbare, în măsura în 
care punctele slabe limitează 
oportunitățile şi împiedică dezvoltarea. 
Pentru a evita acest lucru trebuie 
realizată o reconversie profesională a 
forței de muncă în vederea satisfacerii 
noilor așteptări şi totodată creșterea 
eficienței de producție a IMM-urilor şi 
îmbunătățirea infrastructurii.  

În baza acestei analize  și în 
concordanță cu Strategia de 
Dezvoltare Locală a orașului Săveni s-a 
centrat pe cinci  aspecte cheie: 

1. Susținerea dezvoltării 
infrastructurii drumurilor și 
amenajarea acestora atât în 

beneficiul pietonilor cât și al 
participanților la trafic; 

2. Susținerea măsurilor și lucrărilor 
de prevenire a inundațiilor;  

3. Amenajarea teritoriului pentru a 
deveni un mediu de locuit 
corespunzător cerințelor unui 
spațiu european; 

4. Facilitarea dezvoltării 
infrastructurilor educaționale, 
sanitare, administrative; 

5. Menținerea şi valorificarea 
patrimoniului cultural şi natural 
al teritoriului, în scopul  creșterii 
atractivității şi potențialului 
economic local. 

6. Dezvoltarea infrastructurii 
durabile pentru agrement și sport
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5. VIZIUNE- OBIECTIVE- PLANIFICARE 
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5.1. Viziunea 

Viziunea strategiei stabilește cu claritate 
alternativele de dezvoltare ale orașului 
Săveni pentru perioada 2021-2027 şi 
constituie diferența dintre ceea ce 
reprezintă astăzi şi ceea ce trebuie să 
devină orașul Săveni în următorii 7 ani. 

Conceptul strategic de dezvoltare se 
traduce astfel printr-o dezvoltare 
economică datorată poziției 
geostrategice a orașului, determinată de 
atragerea de firme/activități 
economice/investiții. În acest sens, 
trebuie urmate două puncte prioritare: 
creșterea gradului de atractivitate a 
orașului  (prin îmbunătățirea imaginii, a 
calității vieții, prin revitalizare urbană) şi 
facilități de atragere a firmelor private 
(prin investiții în infrastructură, oferta 
de terenuri şi clădiri, servicii strategice, 
facilități fiscale, etc.). 

Orașul Săveni în viziunea 
reprezentanților autorității publice 
locale va deveni un oraș prosper şi 
durabil până în anul 2027, care: 
 va îmbunătății condițiile de viață ale 

populației orașului prin asigurarea 
accesului la utilitățile de bază, 
dezvoltarea infrastructurii de 
transport şi crearea de noi locuri de 
muncă; 

 va realiza creștere economică prin 

atragerea de noi investitori în 
agricultură, industrie, servicii, prin 
facilitarea colaborării orientate către 
toate categoriile de populație şi 
întreprinzători din mediul economic 
al orașului Săveni și amenajarea unui 
parc industrial 

  va sprijini transformările din 
învățământul local, va înființa un 
after-school şi va menține calitatea 
actului didactic şi a condițiilor de 
derulare a acestuia, prevenirea şi 
combaterea abandonului școlar şi 
promovarea conceptului de învățare 
continuă, astfel încât toate categoriile 
socio-profesionale şi de vârstă să 
participe şi să se identifice cu 
comunitatea; 

  va oferi oportunități pentru 
intervenția sectorului privat în 
operațiunile localității, fie sub forma 
investițiilor directe în proiecte izolate, 
fie sub forma parteneriatelor sau 
consultărilor permanente între 
parteneri; 

 va îmbunătăți accesul la bunăstare al 
grupurilor dezavantajate, precum şi 
garantarea protecției factorilor de 
mediu şi utilizarea eficientă a 
resurselor naturale locale. 

 
Viziunea Orașului Săveni cuprinde şi 
conceptului strategic de formulare a 
strategiei şi a perspectivelor de 
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dezvoltare. Conceptul strategic trebuie 
formulat astfel încât transpunerea sa 
într-un plan strategic să asigure un 
pachet de acțiuni care vor conduce la 
creșterea economică, creșterea bazei de 
impozitare, crearea de locuri de muncă şi 
îmbunătățirea calității mediului de viață 
al comunității. 

 

5.2. Obiectivele strategice 

Dezvoltarea Orașului Săveni, prin 
crearea şi susținerea unui mediu 
economico - social competitiv, stabil şi 
diversificat, care să asigure creșterea 
economică şi creșterea calității vieții 
cetățenilor constau în: 

1. Stimularea capacitaților de 
inovare-cercetare și promovarea 
adoptării tehnologiilor avansate 
2. Sprijinirea înființării de noi 
firme, competitive și sustenabile, în 
domenii de interes local și regional 
3. Îmbunătățirea competitivității 
firmelor prin creșterea productivității 
în domenii cu valoare adăugată 
4. Îmbunătățirea competitivității 
prin creșterea accesului la serviciile 
tehnologiei informației și 
comunicațiilor parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurii; 
5. Creșterea competitivității și 

sustenabilității industriilor culturale 
și creative 
6. Creșterea competitivității 
economice  
7. Sprijinirea valorificării 
potențialului turistic existent 
8. Creșterea ocupării în rândul 
grupurilor vulnerabile și a tinerilor 
9. Îmbunătățirea accesului și 
participării la educație și formare de 
calitate 
10. Creșterea accesului la un act și 
sistem medical de calitate, eficient, 
modern 
11. Combaterea sărăciei și 
promovarea incluziunii sociale prin 
regenerarea zonelor rurale și urbane 
aflate în declin 
12. Sprijinirea și promovarea 
eficienței energetice 
13. Promovarea managementului 
durabil al apei 
14. Promovarea tranziției către 
economia circulară 
15. Promovarea adaptării la 
schimbările climatice și prevenirea 
riscurilor 
16. Îmbunătățirea protecției și 
conservării biodiversității și 
reducerea poluării 
17. Creșterea accesibilității, 
conectivității și siguranței prin 
realizarea de investiții în 
infrastructura de transport 
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18. Îmbunătățirea accesului la 
infrastructura de comunicații de mare 
viteză 
19. Reducerea emisiilor de carbon 
prin realizarea și implementarea 
planurilor de mobilitate urbană 
20. Asigurarea condițiilor de 
dezvoltare în mediul urban, prin 
realizarea de investiții în 
infrastructura locală 
21. Asigurarea condițiilor de 
dezvoltare durabilă, prin realizarea de 
investiții în infrastructura locală 

 
 

5.3. Obiectivele specifice 
 
Proiectele care urmează să se 
implementeze în Orașul Săveni sunt: 
 

5.3.1 ADMINISTRAȚIE 
Obiectiv specific: Asigurarea 
transparenței decizionale prin crearea 
unui cadru de informare și comunicare 
cu cetățenii, îmbunătățirea relației dintre 
autorități și locuitorii orașului, 
cooperare interinstituțională internă și 
externă, dotarea Serviciului de 
Gospodărire locală 

 Dotarea Serviciului de Gospodărire 
Locală  
 Implementarea sistemelor 
informatice integrate și de e-

guvernare la nivelul 
compartimentelor Primăriei  
 Transparența activității și 
procesului decizional în 
administrația publică precum și 
transparența cheltuielilor banilor 
publici 
 Implementarea bugetării 
participative 
 Lucrări de  drenare și captare a 
izvoarelor, cât și plantații de 
arboret în zonele cu risc ridicat de 
producere a alunecărilor de teren. 
 Creșterea nivelului de consultare a 
cetățenilor și a mediului de afaceri 
din oraș 
 Lucrări de drenare și forare pentru 
stăvilirea eroziunii solului 
 Reziliența și eficiența energetică a 
clădirilor publice 
 

5.3.2. INFRASTRUCTURĂ 
Obiectiv specific: Modernizarea și 
extinderea infrastructurii rutiere și 
utilități pentru creșterea calități vieții 
locuitorilor orașului și accesul nemijlocit 
al tuturor localnicilor și vizitatorilor la 
infrastructură (apă, gaze, canalizare, 
energie regenerabilă) 

 Modernizare străzi orășenești și 
drumuri sătești  -etapa a III 



 

Pagina 196 din 340 

 Construcția, extinderea şi 
modernizarea drumurilor de acces 
agricol 
 Centrală termică pe energie verde 
 Modernizarea sistemului rutier 
prin implementarea sistemelor 
video, a mijloacelor de semnalizare 
luminoase şi a indicatoarelor 
stradale 
 Eficientizarea energetică a 
clădirilor rezidențiale din orașul 
Săveni, județul Botoșani 
 Reabilitarea rețelelor de utilități și 
iluminat public într-un ritm 
susținut prin utilizarea energiei 
regenerabile 
 Extindere sistem de alimentare cu 
apă, canalizare  și construire stație 
de epurare, oraș Săveni, județ 
Botoșani 
 Înființare sistem de distribuție de 
gaze  
 Modernizarea tuturor drumurilor 
de interes local prin lucrări de 
asfaltare, amenajare șanțuri 
 Atragerea cât mai multor fonduri 
europene în dezvoltarea 
infrastructurii de utilități și rutiere, 
finalizarea proiectelor în derulare  

 Puncte de reîncărcare pentru 
vehicule electrice cu o capacitate 
rapidă de încărcare  
 Sprijinirea conectării populației cu 
venituri mici la rețele de alimentare 
cu apă și canalizare existente-PNRR 
 Construire parcări supraetajate în 
zona ansamblurilor de blocuri 
  

5.3.3. EDUCAȚIE 
Obiectiv specific: Dezvoltarea 
infrastructurii pentru învățământ, acces 
la sistemul educațional, organizarea de 
activități de educație ecologică și 
promovarea accesului egal la educație și 
formare de calitate. 

 Modernizarea infrastructurii 
educaționale prin reabilitarea 
clădirilor, dotarea cu aparatură și 
echipamente și asigurarea 
internetului în fiecare clasă 
 Dezvoltarea învățământului prin 
alocare de fonduri pentru susținerea 
scolii online 
 Înființarea unei creșe/ unități tip 
after-school 
 Creșterea gradului de educație 
ecologică încă din învățământul 
primar 
 Educație rutieră pentru elevi cu 
sprijinul poliției locale 
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 Formarea permanentă a cadrelor 
didactice şi a resurselor umane din 
unitățile de învățământ 
 Reziliența și eficiența energetică a 
clădirilor publice (școli) 
 Dotarea laboratoarelor de 
informatică din școli 
 

5.3.4. AMENAJARE TERITORIALĂ 
Obiectiv specific: Asigurarea unui sistem 
unitar și obligatoriu de evidență 
cadastrală. Intabularea imobilelor și 
reprezentarea acestora pe hărți și planuri 
cadastrale. GIS. 

 Monitorizare video în orașul Săveni 
 Inventarierea terenurilor și caselor 
în vederea intabulării și cadastrarea 
tuturor proprietăților de pe raza 
orașului 
 Extinderea și modernizarea 
iluminatului public în Săveni și 
satele aparținătoare 
 Accesarea de Fonduri Europene 
pentru reabilitarea termică a 
clădirilor aflate în administrarea 
Primăriei 
 Reactualizarea Planului urbanistic 
general  

 

5.3.5. ECONOMIE 
Obiectiv specific: Dezvoltarea economică 
a orașului prin crearea condițiilor pentru 
dezvoltarea mediului de afaceri bazat pe 
competitivitate și satisfacerea nevoilor 
pieței. 

 Căutarea posibilităților de acordare 
a facilităților fiscale pentru 
investitori 
 Sprijin în dezvoltarea  și 
diversificarea  potențialului   de  
prelucrare  a produselor  animaliere  
 Amenajare parc industrial 
 Promovarea afacerilor  locale prin 
intermediul internetului 
 Asigurarea unei piețe de desfacere 
 Organizarea de evenimente pentru 
promovarea culturii 
antreprenoriale în rândul tinerilor 
 Identificarea oportunităților de 
parteneriat public-privat în vederea 
demarării de activități în domeniul 
industrial 
 Implementarea strategiei de 
dezvoltare locală 
 Informarea cetățenilor în ceea ce 
privește legislația pentru accesarea 
fondurilor nerambursabile 
 Sprijin în dezvoltarea  și  
diversificarea  sectorului  de  mica  
industrie 
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 Programe de formare profesională 
în rândul tinerilor pentru 
reconversie profesională 
 Sprijinirea asociațiilor agricole 
 Sprijinirea agriculturii conservative 
 

5.3.6. SĂNĂTATE 
Obiectiv specific: Asigurarea condițiilor 
pentru acordarea de asistență medicală 
permanentă a locuitorilor orașului prin 
reabilitarea și modernizarea a unităților 
sanitare. 

 Înființare/ construcție spital 
 Modernizarea cabinetelor medicale 
existente prin atragerea de fonduri 
europene 
 Construire centru medical de 
îngrijiri paliative pe termen lung în 
oraș Săveni, județ Botoșani 
 Crearea de unități mobile de 
furnizare de servicii pentru 
îngrijirea medicală la domiciliu  
 Atragere înființare cabinete de 
pediatrie 
 

5.3.7. DEZVOLTARE SOCIALĂ 
Obiectiv specific: Dezvoltarea unor 
politici moderne de resurse umane 
menite să stimuleze forța de muncă, să 
mențină și să faciliteze integrarea 
tinerilor în viața social-economică și să 
creeze locuri de muncă 

 Susținerea demersurilor 
investitorilor care  contribuie la  
dezvoltarea economică și crearea de 
noi locuri de muncă 
 Consultanță gratuită în vederea 
accesării fondurilor europene 
 Atragerea finanțărilor europene 
(FSE) pentru integrarea și educarea 
rromilor 
 Programe de consiliere şi orientare 
profesională pentru șomeri, 
persoane inactive sau persoane 
aflate în căutarea unui loc de muncă 
 Sprijin pentru minorități şi 
categorii defavorizate 
 Construirea de locuințe pentru 
tineri, locuințe de necesitate, 
locuințe de serviciu pentru 
specialiști din sănătate și 
învățământ 
 Înființare centru de Asistență și 
Suport pentru situații de urgență 

 

5.3.8. CULTURĂ, SPORT ŞI 
AGREMENT 
Obiectiv specific: Dezvoltarea 
infrastructurii durabile pentru 
agrement, sport și cultură, amenajarea și 
modernizarea spațiilor de recreere, 
susținerea activităților sportive și 
promovarea valorilor istorice existente, a 
celor tradiționale și conservarea 
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patrimoniului. 

 Continuarea proiectelor pentru 
crearea unei infrastructuri durabile 
pentru agrement, sport și cultură 
 Amenajare iaz piscicol cu  zonă de 
agrement și amenajarea albiilor 
pârâurilor Bodeasa și Bașeu în 
orașul Săveni, județul Botoșani  
 Construire piste de biciclete  
 Amenajare pârtie de schi cu două 
instalații de transport, telescaun și 
bandă rulantă pe versantul Dealul 
Săveniului 
 Construire pistă de bob pe șine  
 Construire bazin înot și Centru SPA  
 Susținerea sportului și  Asociației 
Sportive Unirea Săveni 
 Sprijin acordat cultelor religioase 
 Promovarea valorilor tradiționale 
și conservarea patrimoniului 
 Susținerea obiceiurilor și  tradițiilor 
locale 
 Implicarea școlilor în educarea 
elevilor spre păstrarea tradițiilor și 
meșteșugurilor  locale 
 Promovarea meșteșugurilor 
tradiționale  
 Acțiuni de promovare a turismului 
ecologic  și de agrement 
 

5.3.9. MEDIU 
Obiectiv specific: Îmbunătățirea calității 
mediului înconjurător prin realizarea 
unor activități cu privire la 
conștientizarea locuitorilor privind 
importanța pe care o are mediul curat în 
menținerea sănătății, ameliorarea 
calității aerului, gestionarea eficientă și 
colectarea  deșeurilor. 

 Închidere depozit neconform de 
deșeuri, oraș Săveni, județ Botoșani  
 Încurajarea implicării cetățenilor în 
menținerea  curățeniei pe domeniul 
public și acțiuni de împădurire 
 Sancționarea abaterilor de orice fel 
pe lini de mediu  
 Schimbarea lămpilor clasice de 
iluminat stradal cu lămpi de ultimă 
generație caracterizate printr-un 
consum scăzut de energie electrică  
 Înființare fabrică de reciclare a 
deșeurilor  
 Promovarea colectării selective 
 Construire instalație pentru 
valorificare biomasă  
 Sancționarea practicilor ilegale de 
deversare pe sol 
 Implementarea  de  sisteme  de  
monitorizare  a  calității   factorilor  
de  mediu   (aer, apa,  sol) 
 Stoparea poluării și depoluarea 
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pârâurilor 
 Instituirea zonelor de protecție 
sanitară la cursurile de apă 

 

5.3.10. 
TRANSPORT/ACCESIBILITATE  
Obiectiv specific: Dezvoltarea 
infrastructurii de transport pe teritoriul 
orașului în vederea îmbunătățirii 
conectivității orașului Săveni cu restul 
județului. 

 Fluidizarea traficului  prin 
amenajări rutiere 
 Achiziție microbuze electrice 
pentru transportul elevilor  
 

5.4. Proiecte identificate pentru 
perioada 2021-2027 pe obiective 
specifice de dezvoltare 

Un proiect economic reprezintă un grup 
de activități, relaționate pentru 
îndeplinirea unui scop, menit să dea 
naștere unei noi realități economice. 

În accepțiunea CE, proiectul este o 
succesiune logică de activități 
coordonate și controlate, de natură 
diferită, realizată într-o manieră 
organizată metodic și progresiv, având 
constrângeri de timp, resurse și cost, 
destinat obținerii de noi rezultate, 

necesare pentru îndeplinirea unor 
obiective clar definite. 

Finanțarea unui proiect se poate face atât 
din surse proprii, cât şi din surse externe, 
iar una dintre sursele externe poate fi 
finanțarea nerambursabilă din fonduri 
europene.  

Fondurile europene au anumite 
caracteristici particulare: acestea 
reprezintă o formă de finanțare 
complementară, sunt supuse 
programării multianuale și pot fi 
acordate pentru o singură subvenție 
pentru aceiași acțiune. Aceste 
instrumente financiare reprezintă 
contribuțiile directe din bugetul UE 
acordate statelor membre pentru 
punerea în aplicare a proiectelor legate 
de politicile UE și a programelor de 
asistență externă ale UE. Astfel, 
proiectele de dezvoltare finanțate prin 
intermediul fondurilor europene 
reprezintă efortul comun al statelor 
membre de a reduce diferențele dintre 
acestea și de a omogeniza Uniunea 
Europeană la nivel socio-economic. 

Fondurile europene reprezintă un 
important complement al politicilor 
naționale, atât direct cât și printr-un 
efect de pârghie, contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a UE ca întreg, 
precum și la promovarea unui mediu 
durabil.  
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Prin accesarea fondurilor europene se 
dorește dezvoltarea de proiecte durabile 
care să aducă plus valoare mediului 
socio-economic al orașului Săveni.  

Proiectele definite prin prezenta 
Strategie, prezintă o serie de propuneri 
de proiecte care urmează a fi realizate în 
perioada 2021-2027 de către Primăria 

orașului Săveni pentru dezvoltarea 
strategică și îmbunătățirea condițiilor de 
trai ale comunității. 

Definirea acestor proiecte pornește de la 
analiza datelor furnizate de către 
Primăria Orașului Săveni. 
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5.4.1. ADMINISTRAȚIE 
Obiectiv strategic: Asigurarea transparenței decizionale prin crearea unui cadru de 
informare și comunicare cu cetățenii, îmbunătățirea relației dintre autorități și locuitorii 
orașului, cooperare interinstituțională internă și externă, dotarea Serviciului de 
Gospodărire Locală 

 
TITLU   

  
IMPLEMENTAREA SISTEMELOR INFORMATICE INTEGRATE ȘI DE E-GUVERNARE 
LA NIVELUL COMPARTIMENTELOR PRIMĂRIEI 
SCOP   

  
Optimizarea interacțiunii cetățeanului cu reprezentanții instituțiilor publice și asigurarea 
transparenței activității și a procesului decizional 
OBIECTIVE SPECIFICE   

  
- Implementarea digitalizării administrației publice și a serviciilor online 
- Transparența activității și a procesului decizional în administrația publică precum 
și transparența cheltuielilor banilor publici 
- Implementarea bugetării participative 
STADIU PROIECT   

  
Idee 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE   

  
Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 
SURSA DE FINANȚARE   

  
POR - Prioritatea 2: Nord-Est – O regiune mai digitalizata prin FEDR și BS; Buget local, 
PNRR- Pilonul II Transformare digitală (Componenta C7- Transformare Digitală (R4)) 
REZULTATE   

  
- Scăderea numărului de interacțiuni cu funcționarii din instituțiile publice și 
optimizarea interacțiunii cetățeanului cu reprezentanții instituțiilor publice. 
- Modernizarea infrastructurii instituționale (echipamente de lucru, rețele, 
laptopuri, conexiuni între toate instituțiile publice; primărie, școală, etc.) 
- Dotarea pentru școli și elevi cu dispozitive IT 
- Dezvoltarea serviciilor publice bazate pe tehnologie (plata on-line a taxelor și 
impozitelor). 
- Creșterea transparenței cheltuielilor banilor publici și implementarea bugetării 
participative 
- Funcționari publici instruiți pentru dobândirea competențelor digitale avansate 
BENEFICIARI   

  
Populația orașului Săveni, agenții economici, potențialii investitori. 
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TITLU   
  

DOTARE SERVICIULUI DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ 

SCOP   
  

Administrarea drumurilor şi a străzilor 
Asigurarea condițiilor sanitare pe domeniul public şi privat 
Administrarea domeniului public şi privat 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Dotări în vederea creării, îmbunătățirii sau extinderii serviciilor locale de bază destinate 
populației orașului Săveni, inclusiv a celor de agrement, respectiv în vederea 
îmbunătățirii securității și a serviciilor publice locale prin dotarea acestora cu utilaje si 
echipamente necesare 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

FEDR ,Bugetul de stat și Buget local, 

REZULTATE   
  

- Îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotare 

BENEFICIARI   
  

Populația orașului Săveni, agenții economici. 
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TITLU   
  

LUCRĂRI DE PREVENȚIE A ALUNECĂRILOR DE TEREN ȘI EROZIUNE A SOLULUI 

SCOP   
  

Măsuri de  prevenire a producerii alunecărilor de teren și stăvilirea eroziunii solului 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Realizarea lucrărilor de drenare și captare a izvoarelor, cât și plantații de arboret în zonele 
cu risc ridicat de producere a alunecărilor de teren. 
Lucrări de drenare și forare pentru stăvilirea eroziunii solului. 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), Buget de stat și Buget local  

REZULTATE   
  

- Lucrări de drenare și captarea izvoarelor 
- Plantarea de arboret în zonele cu  risc de producere a alunecărilor de teren 
- Lucrări de drenare și forare pentru stăvilirea eroziunii solului 

BENEFICIARI   
  

Populația orașului Săveni și  agenții economici 

  



 

Pagina 205 din 340 

TITLU   
  

REZILIENȚA ȘI EFICIENȚA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE 

SCOP   

Îmbunătățirea eficienței energetice, încurajarea renovărilor de amploare și a utilizării 
eficiente a resurselor în cazul clădirilor publice. 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Reducerea consumului energetic și reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire. 
Îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic. 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), PNRR – Pilonul I-Tranziție 
verde (C6- Energie), Buget de stat și Buget local 

REZULTATE   
  

- Reabilitare termică a clădirilor aflate în administrarea Primăriei  
- Anveloparea clădirilor aflate în administrarea Primăriei  
- Creșterea independenței energetice 

BENEFICIARI   
  

Agenții economici, locuitorii orașului, angajații primăriei. 
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5.4.2. INFRASTRUCTURĂ  
Modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere și utilități pentru creșterea calități 
vieții locuitorilor orașului și accesul nemijlocit al tuturor localnicilor și vizitatorilor la 
infrastructură ( apă, gaze, canalizare, energie regenerabilă) 
 

TITLU   
  

MODERNIZAREA STRĂZI ORĂȘENEȘTI ȘI DRUMURI SĂTEȘTI-ETAPA III 
SCOP   

  
Îmbunătățirea condițiilor de trafic rutier, asigurând o circulație rutieră fluentă în condiții 
de confort și siguranță pe drumurile locale 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Asfaltarea drumurilor aflate în administrarea autorităților locale, va avea efecte benefice 
asupra dezvoltării economice viitoare a localității prin  îmbunătățirea legăturilor rutiere 
cu localitățile învecinate 
Va deveni o zonă de interes atât pentru investitori cât și pentru cei care tranzitează zona. 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), Buget local, Buget de stat, 
Fonduri comunitare (europene), Programul național de investiții Anghel Saligny 

REZULTATE   
  

- Drumuri asfaltate 
- Accesul populației la locuri de muncă, servicii medicale, educație, cultură, recreere 
- Consolidarea terenurilor afectate de alunecări 
- Fluidizarea transportului de  mărfuri cu impact direct asupra dezvoltării economice 

teritoriale echilibrate 

BENEFICIARI   
  

Populația orașului Săveni, potențiali investitori, participanții la traficul rutier care 
tranzitează, agenți economici din zonă 
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TITLU   
  

CONSTRUCȚIA, EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA DRUMURILOR DE ACCES 
AGRICOL 

SCOP   
  

Îmbunătățirea accesului la exploatațiile agricole precum și  construirea /modernizarea 
drumurilor de exploatație care să asigure accesul public la exploatațiile agricole. 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Creșterea eficienței activității agricole prin îmbunătățirea aprovizionării cu input-uri și 
o mai bună valorificare a  produselor rezultate. 
Diminuarea riscului și incertitudinii în agricultură prin reducerea incidenței 
fenomenelor naturale (seceta, inundații, eroziunea solului etc.). 

STADIU PROIECT   
  

Cerere de finanțare depusă 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

PNDR, Buget de stat și Buget local,  

REZULTATE   
  

- Construirea și/sau extinderea/modernizarea infrastructurii agricole. 

BENEFICIARI   
  

Populația orașului Săveni, potențiali investitori, agenți economici din zonă 
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TITLU   
  

CONSTRUIRE PARCĂRI SUPRAETAJATE ÎN ZONA ANSAMBLURILOR DE BLOCURI 

SCOP   
  

Creșterea numărului de parcări în vederea unei dezvoltări durabile. 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Asigurarea unui număr corespunzător de locuri de parcare aferent necesităților 
locuitorilor din zonă  

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), Buget local, Buget de stat, 

Fonduri comunitare (europene) 

REZULTATE   
  

- Parcare supraetajată 
- Fluidizarea circulației auto și pietonale 

BENEFICIARI   
  

Populația orașului Săveni, pietonii și șoferii participanții la traficul rutier, agenți 
economici din zonă 
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TITLU   
  

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL ÎN ORAȘUL SĂVENI 

SCOP   
  

Schimbarea lămpilor clasice de iluminat stradal cu lămpi de ultimă generație 
caracterizate printr-un consum scăzut de energie electrică 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Îmbunătățirea  rețelei de iluminat public și creșterea randamentului energetic la 
sistemele de iluminat.  
Adaptarea rețelei de iluminat prin utilizarea energiei regenerabile.  
Îmbunătățirea climatului de ordine publică și creșterea gradului de siguranță din oraș. 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

Administrația Fondului pentru Mediu, Buget local, Buget de stat, Fonduri comunitare 

(europene) 

REZULTATE   
  

- Micșorarea costurilor 
- Îmbunătățirea calității infrastructurii de iluminat public 

BENEFICIARI   
  

Populația orașului Săveni, instituții publice, agenții economici din zonă, potențiali 
investitori 
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TITLU   
  

CONECTAREA/EXTINDEREA/ REABILITAREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ  

SCOP   
  

Îmbunătățirea distribuției apei pentru populația orașului Săveni 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Îmbunătățirea condițiilor de trai a locuitorilor din Săveni și satele aparținătoare. 
Facilitarea accesului tuturor locuitorilor și al întreprinderilor la infrastructura de bază. 
Atragere de investitori în zonă și crearea de noi locuri de muncă. 
Creșterea gradului de confort al populației din punct de vedere al distribuției apei. 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

PNRR- Pilonul I- Tranziție verde -C.1. Managementul apei (R1), Fondul European 

pentru Dezvoltare Regională (FEDR), Buget local, Buget de stat 

REZULTATE   
  

- Rețea de alimentare cu apă extinsă 
- Accesul populației la infrastructura edilitară 
- Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă  
- Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației 
- Scăderea factorului de poluare 
- Reducerea unor riscuri naturale-inundații 

BENEFICIARI   
  

Populația orașului Săveni, instituții publice, agenții economici din zonă, potențiali 
investitori  
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TITLU   
  

EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN ORAȘUL 
SĂVENI, JUDEȚUL BOTOȘANI 
SCOP   

Îmbunătățirea eficienței energetice, încurajarea renovărilor de amploare și a utilizării 
eficiente a resurselor în cazul clădirilor rezidențiale. 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Reducerea consumului energetic și reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire. 
Îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic. 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), PNRR – Pilonul I-Tranziție 

verde (C6- Energie), Buget de stat și Buget local 

REZULTATE   
  

- Reabilitare termică a clădirilor rezidențiale  
- Anveloparea clădirilor rezidențiale 
- Creșterea independenței energetice 

BENEFICIARI   
  

Locuitorii orașului 
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TITLU   
  

ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE DE GAZE 

SCOP   
  

Îmbunătățirea condițiilor sociale, creșterea nivelului de trai si de confort a locuitorilor 

din Orașul Săveni 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Facilitarea accesului locuitorilor la infrastructura de bază și asigurarea condițiilor la 
standardele europene 
Facilitarea accesului la utilități pentru întreprinderi 
Creșterea gradului de confort al populației din punct de vedere al distribuției gazului și 
creșterea potențialului economic al localității 

STADIU PROIECT   
  

Întocmire SF 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020- OS 8.2 Creșterea 
gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte 
state vecine), Buget de stat, Programul  Național de Investiții Anghel Saligny 

REZULTATE   
  

Creșterea gradului de confort al populației din punct de vedere al distribuției gazului și 
creșterea potențialului economic al localității 

BENEFICIARI   
  

Populația orașului, agenții economici din zonă, potențiali investitori 

  



 

Pagina 213 din 340 

TITLU   
  

PUNCTE DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE CU O CAPACITATE 
RAPIDĂ DE ÎNCĂRARE 

SCOP   
  

Utilizarea transporturilor durabile, curate, prin contribuția la dezvoltarea rețelei stațiilor 

de reîncărcare electrice 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi în cazul vehiculelor rutiere, 
respectiv instalarea de puncte suplimentare de reîncărcare rapidă pentru vehicule 
electrice 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

Buget local, Buget de stat, Fonduri comunitare (europene), PNRR -Pilonul I-Tranziție 

verde (Componenta C4- Transport sustenabil) 

REZULTATE   
  

- Puncte de reîncărcare cu putere înaltă  
- Puncte de reîncărcare cu o capacitate rapidă de încărcare  
- Creșterea numărului vehiculelor ecologice 

BENEFICIARI   
  

Populația orașului Săveni, agenții economici din zonă, potențiali investitori 
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TITLU   
  

EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE ȘI CONSTRUIRE STAȚIE DE EPURARE, ORAȘ 
SĂVENI, JUDEȚ BOTOȘANI 

SCOP   
  

Creșterea ratei de conectare a locuitorilor la serviciile de canalizare și scăderea factorului 

de poluare 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Creșterea gradului de conectare a locuitorilor, la rețeaua publică de canalizare 
Creșterea nivelului colectării și epurării apelor uzate 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

PNRR- Pilonul I- Tranziție verde -C.1. Managementul apei (R1), Buget local, Buget de 

stat, Fonduri comunitare (europene) 

REZULTATE   
  

- Rețea de colectare și epurare a apelor uzate  
- Accesul populației la infrastructura edilitară și îmbunătățirea condițiilor de viață  
- Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de canalizare existente 
- Reducerea efectelor unor riscuri naturale-inundațiile 

BENEFICIARI   
  

Populația orașului, agenții economici din zonă, potențiali investitori 
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TITLU   
  

DEZVOLTAREA COMPARTIMENTUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR DIN 
FONDURI EXTERNE 

SCOP   
  

Planificarea strategică la nivel local, precum şi implementarea planurilor strategice ale 
orașului prin atragerea de fonduri nerambursabile, în vederea îmbunătățirii activității 
instituției şi îndeplinirii obiectivelor acesteia 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Atragerea cât mai multor fonduri europene în dezvoltarea infrastructurii de utilități și 
rutiere, finalizarea proiectelor în derulare 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

2021-2027 

SURSA DE FINANȚARE   
  

Buget local, Buget de stat, Fonduri comunitare (europene) 

REZULTATE   
  

- Instruirea membrilor săi pentru atragerea și implementarea de proiecte finanțate din 
fonduri de la Uniunea Europeană 

BENEFICIARI   
  

Populația orașului Săveni, agenții economici din zonă, potențiali investitori, angajații 

Primăriei 
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TITLU   
  

MODERNIZARE RUTIERĂ PRIN IMPLEMENTAREA DE SISTEME VIDEO, 
SEMNALIZARE LUMINOASĂ ȘI  INDICATOARE STRADALE 

SCOP   
  

Creșterea siguranței conducătorilor auto, cât și al pietonilor. 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Modernizarea sistemului rutier prin implementarea sistemelor video, a mijloacelor de 
semnalizare luminoase și a indicatoarelor stradale 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 
SURSA DE FINANȚARE   

  
Buget local, Buget de stat, Fonduri comunitare (europene) 

REZULTATE   
  

- Implementarea sistemelor video 
- Instalare mijloace de semnalizare luminoase 
- Instalare indicatoare stradale 
- Asigurarea siguranței în traficul rutier 

BENEFICIARI   
  

Populația orașului, agenții economici din zonă, potențiali investitori 

  



 

Pagina 217 din 340 

5.4.3. EDUCAȚIE 
Dezvoltarea infrastructurii pentru învățământ, acces la sistemul educațional, organizarea 
de activități de educație ecologică și promovarea accesului egal la educație și formare de 
calitate. 

TITLU   
  

REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ȘCOLILOR ȘI GRĂDINIȚELOR DIN SĂVENI, 
JUDEȚUL BOTOȘANI 

SCOP   
  

Modernizarea infrastructurii educaționale prin reabilitarea clădirilor existente  

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Îmbunătățirea infrastructurii actuale a sistemului de educație prin modernizarea 
infrastructurii operaționale. 
Creșterea calității serviciilor educaționale. 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

Fonduri europene, AFM, Fonduri guvernamentale, Bugetul local,  

REZULTATE   
  

- Dotarea școlilor și grădinițelor cu echipamente didactice moderne 
- Dotarea laboratoarelor de informatică din școli 
- Execuția de lucrări de modernizare și extindere a infrastructurii operaționale 
- Susținerea școlii online  
- Asigurarea internetului în fiecare clasă 

BENEFICIARI   
  

Actualii, respectiv viitorii școlari și preșcolari din orașul Săveni, Profesorii instituțiilor 
școlare 
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TITLU   
  

REZILIENȚA ȘI EFICIENȚA ENERGETICĂ ÎN ȘCOLI 

SCOP   
  

Îmbunătățirea eficienței energetice a școlilor aflate în orașul Săveni și satele aparținătoare  

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Reducerea consumului energetic și reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire. 

Îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic. 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local, PNRR – Pilonul I-Tranziție verde (C6- 

Energie) 

REZULTATE   
  

- Reabilitare termică a școlilor 

- Anveloparea școlilor 

- Creșterea independenței energetice 

- Reabilitarea termică și introducere sisteme alternative de încălzire și economisire a 
energiei în școli 

BENEFICIARI   
  

Actualii, respectiv viitorii școlari din orașul Săveni, Profesorii instituțiilor școlare. 
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TITLU   
  

DERULAREA UNOR PROIECTE EDUCAȚIONALE 

SCOP   
  

Promovarea implementării unor proiecte pentru dezvoltarea învățământului 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Creșterea calității serviciilor educaționale. 
Adaptarea ofertei instituțiilor educaționale la nevoile elevilor. 
Implicarea în activități de cooperare europeană și dezvoltarea de parteneriate. 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

FSE+, POEO-Prioritatea 2: OS (v), Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local 

REZULTATE   
  

- Implementare acțiuni specifice privind educația ecologică. 
- Educație rutieră pentru elevi 
- Realizarea de parteneriate educaționale pentru a îmbunătăți calitatea educației și a 

formării profesionale, inclusiv eficientizarea ofertei educaționale. 
- Formarea cadrelor didactice și a resurselor umane din unitățile de învățământ 
- Atragerea de resurse financiare 
- Susținerea școlii online 

BENEFICIARI   
  

Actualii, respectiv viitorii școlari și preșcolari din orașul Săveni, Profesorii instituțiilor 

școlare, locuitorii orașului. 
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TITLU   
  

ÎNFIINȚARE CREȘĂ ÎN ORAȘUL SĂVENI 

SCOP   
  

Îmbunătățirea calității infrastructurii sistemului educațional 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Îmbunătățirea calității infrastructurii actuale a sistemului de educație prin modernizare 
unităților de învățământ și  sprijinirea noii generații de a învăța în condiții moderne la 
standarde europene. 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local 
POR N-E: Prioritatea 5- OS d (ii) 
PNCIPS- Subprogramul ”Unități și Instituții de Învățământ de Stat” 
PNRR – Pilonul VI – Politici pentru generația următoare copii și tineri (Componenta 
C15- Educație) 

REZULTATE   
  

- Creșă în orașul Săveni 
- Dotarea acestora cu materiale didactice specifice activității preșcolarilor 

BENEFICIARI   
  

Preșcolarii din orașul Săveni, locuitorii orașului. 
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TITLU   
  

CONSTRUIRE AFTER SCHOOL ÎN ORAȘUL SĂVENI 

SCOP   
  

Îmbunătățirea calității infrastructurii sistemului educațional din oraș.  

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Furnizarea de servicii educaționale specializate informale și non formale care să 
amelioreze comportamentul de adaptare școlară.  
Asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber.  
Prevenirea neglijării copilului și a problemelor de adaptare școlară.  
Integrarea mai rapidă în programul școlar prin creșterea adaptabilității la acest tip de 
mediu.  

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local 
POR N-E: Prioritatea 5- OS d (ii) 
PNCIPS- Subprogramul ”Unități și Instituții de Învățământ de Stat” 

REZULTATE   
  

- Înființarea de unități de tip After School în vederea furnizării unor servicii alternative 
de educație 

- Dotarea cu echipamente didactice, mobilier și echipamente multimedia 
- Creșterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative mai bune 

pentru îngrijirea  și educarea copiilor. 

BENEFICIARI   
  

Preșcolari din orașul Săveni, locuitorii orașului. 
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TITLU   
  

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ, SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A 
ENERGIEI ELECTRICE -TERMICE ÎN ȘCOLI 

SCOP   
  

Reducerea necesarului de energie primară 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Îmbunătățirea furnizării de servicii publice locale și a calității infrastructurii sistemului 
educațional 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local, PNRR – Pilonul IV – Coeziune socială și 
teritorială (Componenta C10- Fondul local) 

REZULTATE   
  

- Reabilitarea termică și introducere sisteme alternative de încălzire și economisire a 
energiei în școli 

BENEFICIARI   
  

Elevii din orașul Săveni, locuitorii orașului, agenții economici. 
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5.4.4. AMENAJARE TERITORIALĂ 
Modernizarea teritorială și luarea măsurilor de finalizare a măsurilor de cadastrare și 
intabulare 

 

TITLU   
  

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR AFLATE ÎN 
ADMINISTRAREA PRIMĂRIEI PRIN LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ 

SCOP   
  

Atragerea de fonduri externe pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor 
aflate în administrarea Primăriei  orașului Săveni.  

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Reducerea consumului energetic și reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire. 
Îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic. 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local, AFM, PNRR 

REZULTATE   
  

- Reabilitare termică a clădirilor aflate în administrarea Primăriei 
- Anveloparea clădirilor aflate în administrarea Primăriei 
- Creșterea independenței energetice 

BENEFICIARI   
  

Agenții economici, locuitorii orașului, angajații primăriei. 
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TITLU   
  

ACHIZIȚIONAREA SISTEMELOR DE MONITORIZARE VIDEO ÎN ORAȘUL SĂVENI 

SCOP   
  

Monitorizarea video a principalelor căi de acces din oraș pentru creșterea siguranței și 
prevenirea infracțiunilor sau a vandalizărilor. 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Îmbunătățirea climatului de ordine și siguranță publică. 
Prevenirea distrugerilor, furturilor, infracțiunilor de orice tip. 
Stocarea și analizarea datelor înregistrate în eventualitatea unui eveniment nedetectat în 
timp real. 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local 

REZULTATE   
  

- Achiziția de echipamente  pentru instalarea sistemului de monitorizare 
- Eliminarea pierderilor cauzate de evenimente neprevăzute 
- Reducerea gradului infracțional 
- Monitorizarea traficului 
- Timp redus de intervenție din partea autorităților  

BENEFICIARI   
  

Locuitorii orașului Săveni, Autoritatea publică locală, Serviciul Poliție Locală 
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TITLU   
  

INVENTARIEREA TERENURILOR ȘI CASELOR ÎN VEDEREA INTABULĂRII ȘI 
CADASTRAREA TUTUTOR PROPRIETĂȚILOR DE PE RAZA ORAȘULUI SĂVENI 

SCOP   
  

Inventarierea terenurilor și caselor în vederea intabulării. 
Cadastrarea tuturor proprietăților de pe raza orașului 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Înregistrarea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară 
O mai bună valorificare a potențialului natural, economic și uman al orașului. 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local 
Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 

REZULTATE   
  

- Creșterea siguranței circuitului civil al proprietăților 
- Dezvoltarea rapidă a proiectelor de infrastructură 
- Creștere economică 
- Actualizarea registrelor de evidență ale Primăriei 
- Facilitarea tranzacționării imobilelor 
- Reducerea termenelor pentru cererile de carte funciară și plan cadastral 

BENEFICIARI   
  

Locuitorii orașului Săveni, Autoritatea publică locală. 
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TITLU   
  

ELABORAREA /ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL 

SCOP   
  

Inventarierea terenurilor și caselor în vederea intabulării 
Cadastrarea tuturor proprietăților de pe raza orașului 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Eficientizarea procesului de autorizare a construcțiilor și oferirea unei mai bune 
stabilități și transparență a investițiilor prin actualizarea în timp real a informațiilor 
privind mediul construit. 
Creșterea accesului digital la documentele de amenajare a teritoriului și de urbanism. 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local 
PNRR- Pilonul IV- Coeziune socială și teritorială (Componenta C10- Fondul local) 

REZULTATE   
  

- Elaborarea/ actualizarea în format GIS a planurilor de amenajare a Planului 
Urbanistic General  

BENEFICIARI   
  

Locuitorii orașului Săveni, Autoritatea publică locală. 
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5.4.5. ECONOMIE 
Dezvoltarea economică a orașului prin crearea condițiilor pentru dezvoltarea mediului 
de afaceri bazat pe competiție și satisfacerea nevoilor pieței 

TITLU   
  

DERULAREA UNOR PROIECTE DE PROMOVARE A AFACERILOR LOCALE 
SCOP   

  
Promovarea implementării unor proiecte pentru dezvoltarea economiei locale 
OBIECTIVE SPECIFICE   

  
Creșterea calității serviciilor educaționale. 
Adaptarea ofertei instituțiilor educaționale la nevoile elevilor. 
Implicarea în activități de cooperare europeană și dezvoltarea de parteneriate. 
STADIU PROIECT   

  
Idee 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE   

  
Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 
SURSA DE FINANȚARE   

  
Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local 
REZULTATE   

  
-  Sprijin în dezvoltarea  și diversificarea  potențialului   de  prelucrare  a produselor  

animaliere  
- Promovarea afacerilor  locale prin intermediul unei secțiuni dedicate pe pagina 

primăriei 
- Asigurarea unei piețe de desfacere 
- Organizarea de evenimente pentru promovarea culturii antreprenoriale în rândul 

tinerilor 
- Identificarea oportunităților de parteneriat public-privat în vederea demarării de 

activități în domeniul industrial 
- Informarea cetățenilor în ceea ce privește legislația pentru accesarea fondurilor 

nerambursabile 
- Sprijin în dezvoltarea  și  diversificarea  sectorului  de  mica  industrie 
- Programe de formare profesională în rândul tinerilor pentru reconversie profesională 
- Sprijinirea asociațiilor agricole 
- Sprijinirea agriculturii conservative 

BENEFICIARI   
  

Locuitorii orașului , Autoritatea publică locală, Asociații profesionale, Producători locali, 
Posibili investitori  
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TITLU   
  

ACORDAREA DE FACILITĂȚI FISCALE PENTRU INVESTITORI 

SCOP   
  

Stimularea investițiilor în orașul Săveni 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Stimularea agenților economici care dezvoltă procese economice cu efecte 
multiplicatoare în plan economico-social 

STADIU PROIECT    
   

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de proiectele de hotărâre aprobate 

SURSA DE FINANȚARE   
  

Bugetul local 

REZULTATE   
  

- Atragerea de investiții 
- Dezvoltare economică 
- Creșterea gradului de ocupare al forței de muncă 

BENEFICIARI   
  

Locuitorii orașului, Autoritatea publică locală, Asociații profesionale, Producători locali, 
Posibili investitori 
  



 

Pagina 229 din 340 

TITLU   
  

AMENAJARE PARC INDUSTRIAL 

SCOP   
  

Revigorarea și dezvoltarea durabilă a economiei locale și regionale, creșterea nivelului de 
trai, prin atragerea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă în orașul Săveni. 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor și atragerea de investitori în structura nou 
creată care prin investițiile create să genereze pe termen mediu locuri de muncă 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local 

REZULTATE   
  

- Creșterea atractivității regiunii ca locație pentru investiții în activități economice și 
sociale; 

- Efectul pozitiv de antrenare în economie; 
- Crearea de noi locuri de muncă; 
- Creșterea gradului de competitivitate economică; 
- Atragerea investițiilor autohtone și străine; 
- Atragerea de noi resurse la bugetul local. 

BENEFICIARI   
  

Locuitorii orașului Săveni, Autoritatea publică locală, Asociații profesionale, Producători 
locali, Posibili investitori 
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5.4.6. SĂNĂTATE 
Asigurarea condițiilor pentru acordarea de asistență medicală permanentă a locuitorilor 
orașului prin reabilitarea și modernizarea spațiilor medicale. 

 

TITLU   
  

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SANITARE 

SCOP   
  

Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de sănătate din orașul 
Săveni 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Diversificarea serviciilor sanitare și dezvoltarea rețelei de unități sanitare 
STADIU PROIECT   

  
Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local, PNRR- Pilonul IV – Sănătate precum și 
reziliență economică, socială și instituțională (Componenta C12- Sănătate) 

REZULTATE   
  

- Înființare cabinete de pediatrie 
- Modernizarea cabinetelor medicale existente 

BENEFICIARI    
   

Locuitorii orașului Săveni 
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TITLU   
  

ÎNFIINȚARE/CONSTRUCȚIE SPITAL 

SCOP   
  

Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de sănătate din orașul 
Săveni 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Îmbunătățirea și asigurarea unor servicii medicale de calitate pentru toți locuitorii 
orașului Săveni. Asigurarea unor spații adecvate pentru desfășurarea în condiții de 
maximă igienă a actului medical atât pentru medici cât și pentru pacienți. 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local, Programul Operațional Sănătate 

REZULTATE   
  

- Înființare/construcție spital 
- Asigurarea unor servicii medicale de calitate 
- Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de sănătate  

BENEFICIARI    
   

Locuitorii orașului Săveni  
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TITLU   
  

CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE PE TERMEN LUNG ÎN 
ORAȘUL SĂVENI, JUDEȚUL BOTOȘANI 

SCOP   
  

Asigurarea unor servicii de îngrijiri paliative adecvate. 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Îmbunătățirea calității vieții pacienților şi familiilor acestora, care se confruntă cu 
problemele asociate unei boli amenințătoare de viață, prin prevenirea şi înlăturarea 
suferinței, prin identificarea precoce, evaluarea corectă şi tratamentul durerii şi al altor 
probleme fizice, psiho-sociale şi spirituale. 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local, PNRR- Pilonul IV – Sănătate precum și 
reziliență economică, socială și instituțională (Componenta C12- Sănătate) 

REZULTATE   
  

- Îmbunătățirea calității vieții si influențează pozitiv evoluția bolii 
- Asigurarea controlului durerii și al altor simptome 
- Asigurarea satisfacerii nevoilor complexe ale pacientului prin intervenția echipei 

interdisciplinare 

BENEFICIARI    
   

Pacienți din orașul Săveni 
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TITLU   
  

CREAREA DE UNITĂȚI MOBILE DE FURNIZARE DE SERVICII PENTRU ÎNGRIJIRE 
LA DOMICILIU 

SCOP   
  

Asigurarea integrării și incluziunii sociale a persoanelor vârstnice și persoanelor cu 
handicap  

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Crearea unui serviciu de îngrijire și asistență la domiciliu pentru persoane vârstnice 
dependente. 
Îmbunătățirea calității și accesului la serviciile sociale pentru persoanele cu handicap. 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local, PNRR- Pilonul IV – Sănătate precum și 
reziliență economică, socială și instituțională (Componenta C12- Sănătate) 

REZULTATE   
  

- Serviciu de îngrijire și asistență la domiciliu persoane vârstnice dependente 
- Asigurarea accesului la serviciile sociale a persoanelor cu handicap 

BENEFICIARI    
   

Persoanele vârstnice, Persoanele cu handicap, Locuitorii orașului Săveni 
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5.4.7. DEZVOLTARE SOCIALĂ 
Dezvoltarea unor politici moderne de resurse umane menite să stimuleze forța de muncă, 
să mențină și să faciliteze integrarea tinerilor în viața social-economică și să creeze locuri 
de muncă. 

TITLU   
  

CREAREA UNUI CADRU PROPICE DE INTEGRARE PE PIAȚA MUNCII 

SCOP   
  

Facilitarea accesului  pe piața muncii a tinerilor și crearea de locuri de muncă  

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Stimularea forței de muncă, menținerea și facilitarea integrării tinerilor în viața social-
economică și crearea de locuri de muncă 
Consultanță în vederea accesării de fonduri nerambursabile pentru tineri debutanți în 
afaceri 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

Buget de stat, Bugetul local 

REZULTATE   
  

- Integrarea  tinerilor în viața social-economică 
- Consultanță  gratuită în vederea accesării fondurilor europene 

BENEFICIARI   
  

Locuitorii orașului Săveni, Agenți economici, Posibili investitori 
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TITLU   
  

PROGRAME PENTRU CREȘTEREA GRADULUI DE OCUPĂRE DE PIAȚA MUNCII 

SCOP   
  

Măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă. 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Susținerea unor programe de calificare și recalificare pentru integrarea pe piața muncii. 
Promovarea unor măsuri active pentru stimularea forței de muncă, dezvoltarea unor 
politici moderne de resurse umane. 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local 

REZULTATE   
  

- Programe de calificare  și recalificare 
- Stimularea forței de muncă 
- Scăderea ratei șomajului 

BENEFICIARI   
  

Locuitorii orașului Săveni, Agenți economici, Posibili investitori 
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TITLU   
  

PROGRAME DE SPRIJINIRE A MINORITĂȚILOR ȘI A PERSOANELOR 
DEFAVORIZATE  

SCOP   
  

Măsuri de incluziune socială,  combatere a sărăciei, reducerea discriminării și integrarea 
comunităților marginalizate. 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Sprijinirea persoanelor defavorizate / marginalizate și integrarea /educarea minorităților 
pentru a beneficia de oportunități egale de a participa în societate. 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

POAD, Buget de stat, Bugetul local, fonduri europene. 

REZULTATE   
  

- Creșterea calității vieții și a incluziunii sociale 
- Asigurarea de oportunități egale de participare pe deplin la viața economică, socială, 

politică și culturală  

BENEFICIARI   
  

Locuitorii orașului Săveni, Agenți economici, Posibili investitori 
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TITLU   
  

CONSTRUIREA DE LOCUINȚE PENTRU TINERI, LOCUINȚE DE NECESITATE, 
LOCUINȚE DE SERVICIU PENTRU SPECIALISTI DIN SĂNĂTATE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT  

SCOP   
  

Construirea de locuințe pentru tineri și pentru specialiști din sănătate și învățământ 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Îmbunătățirea calității locuirii 
Asigurarea de locuințe adecvate, sănătoase și eficiente din punct de vedere energetic. 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

Buget de stat, Bugetul local, fonduri europene, PNRR- Pilonul IV – Coeziune socială și 
teritorială (Componenta C10- Fondul local) 

REZULTATE   
  

- Atragerea specialiștilor din domenii precum sănătate și învățământ în Orașul Săveni 
- Asigurarea accesului la locuire 
- Creșterea stocului de locuințe publice 

BENEFICIARI   
  

Locuitorii orașului Săveni, Agenți economici, Posibili investitori, Specialiști din 
domeniul sănătății și educațional, Tinerii cu venituri mici din oraș 
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TITLU   
  

ÎNFIINȚARE CENTRU DE ASISTENȚĂ ȘI SUPORT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

SCOP   
  

Furnizarea de servicii sociale pentru prevenirea situațiilor de risc, a unor situații de 
dificultate, vulnerabilitate ori dependență, generatoare de marginalizare sau excluziune 
socială 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Menținerea , refacerea sau dezvoltarea capacitățile individuale , pentru depășirea unei 
situații de nevoie socială, creșterea calității vieții și promovarea integrării sociale a 
persoanelor aflate în situație de urgență/ de criză. 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

Buget de stat, Bugetul local, fonduri europene, PNRR- Pilonul IV – Coeziune socială și 
teritorială (Componenta C10- Fondul local) 

REZULTATE   
  

- Creșterea calității vieții și promovarea integrării sociale a persoanelor aflate în 
situație de urgență/ de criză. 

- revenirea situațiilor de risc, a unor situații de dificultate, vulnerabilitate ori 
dependență, generatoare de marginalizare sau excluziune socială 

- Dezvoltarea capacitățile individuale pentru depășirea unei situații de nevoie socială 

BENEFICIARI   
  

Locuitorii orașului Săveni, Persoane aflate în situații de urgență/de criză, Agenți 
economici, Posibili investitori 
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5.4.8. CULTURĂ, SPORT ŞI AGREMENT 
Dezvoltarea infrastructurii durabile pentru agrement, sport și cultură, amenajarea și 
modernizarea spațiilor de recreere, susținerea activităților sportive și promovarea 
valorilor istorice existente, a celor tradiționale și conservarea patrimoniului. 

 

TITLU   
  

CONSTRUIRE PISTĂ DE BOB PE ȘINE 

SCOP   
  

Asigurarea condițiilor necesare pentru petrecerea timpului liber 
Amenajarea unei piste de bob pe șine și atragerea turiștilor în zonă. 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Amenajare spații pentru petrecerea timpului liber și promovarea zonei ca destinație 
turistică 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local 

REZULTATE   
  

- Pistă de bob pe șine 
- Creșterea numărului turiștilor 
- Recunoașterea zonei ca destinație turistică 

BENEFICIARI   
  

Copiii, Tinerii și Locuitorii orașului Săveni, Agenții economici, Persoanele care 
tranzitează zona.  
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TITLU   
  

CONSTRUIRE PÂRTIE DE SCHI CU DOUĂ INSTALAȚII DE TRANSPORT, 
TELESCAUN ȘI BANDĂ RULANTĂ PE VERSANTUL DEALUL SĂVENIULUI 

SCOP   
  

Asigurarea condițiilor necesare pentru petrecerea timpului liber 
Amenajarea unei pârtii e schi cu facilități care să permită practicarea schiului în condiții 
moderne 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Amenajare spații pentru petrecerea timpului liber și promovarea zonei ca destinație 
turistică 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local 

REZULTATE   
  

- Pârtie de schi cu două instalații de transport, telescaun și bandă rulantă 
- Recunoașterea zonei ca destinație turistică 
- Creșterea numărului turiștilor 

BENEFICIARI   
  

Copiii, Tinerii și Locuitorii orașului Săveni, Agenții economici, Persoanele care 
tranzitează zona. 
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TITLU   
  

AMENAJARE IAZ PISCICOL  CU ZONĂ DE AGREMENT ȘI AMENAJAREA ALBIILOR 
PÂRÂIRILOR BODEASA ȘI BAȘEU ÎN ORAȘUL SĂVENI, JUDEȚ BOTOȘANI 

SCOP   
  

Asigurarea unei zone de agrement 
Asigurarea condițiilor necesare pentru petrecerea timpului liber. 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Amenajare zonă de agrement 
Amenajare spații pentru petrecerea timpului liber.  

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local 

REZULTATE   
  

- Amenajare Iaz piscicol cu zonă de agrement 
- Amenajarea albiilor pârâielor Bodeasa și Bașeu 
- Crearea unui cadru favorabil turismului de agrement 

BENEFICIARI   
  

Copiii, Tinerii și Locuitorii orașului Săveni, Potențiali investitori, Persoanele care 
tranzitează zona, Potențiali turiști  
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TITLU   
  

CONSTRUIRE PISTE  DE BICICLETE 

SCOP   
  

Îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și 
asigurarea unei infrastructurii pentru transportul verde 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Asigurarea infrastructurii de transport verde – piste pentru biciclete și alte vehicule 
electrice ușoare. 
Îmbunătățirea condițiilor de mobilitate, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
generate de transporturi și sporirea siguranței rutiere prin soluții digitale și ecologice de 
transport. 

STADIU PROIECT   
  

Realizarea proiectului va depinde de deschiderea apelurilor de depunere proiecte 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

În funcție de deschiderea sesiunilor de depunere proiecte 

SURSA DE FINANȚARE   
  

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local, PNRR - Pilonul IV – Coeziune socială și 
teritorială (Componenta C10- Fondul local) 

REZULTATE   
  

- Realizare piste pentru biciclete și vehicule ușoare 

BENEFICIARI   
  

Populația orașului Săveni, Potențiali investitori, Agenții economici. 
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TITLU 
  
  

CONSTRUIRE BAZIN ÎNOT ȘI CENTRU SPA 

SCOP 
  
  

Creșterea calității vieții socio-culturale prin dezvoltarea infrastructurii sociale și sportive 
locale din oraș  

OBIECTIVE SPECIFICE 
  
  

Asigurarea infrastructurii care să ducă la îmbunătățirea stării de sănătate a populației, a 
îmbunătățirii și diversificării atracțiilor turistice, 

Sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale și durabile a teritoriului și localității  

STADIU PROIECT 
  
  

Realizarea proiectului va depinde de deschiderea apelurilor de depunere proiecte 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 
  
  

În funcție de deschiderea sesiunilor de depunere proiecte 

SURSA DE FINANȚARE 
  
  

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local, CNI 

REZULTATE 
  
  

- Bazin de înot 

- Centru SPA 

- Crearea unui cadru favorabil turismului de agrement 

- Creșterea numărului turiștilor 

- Dezvoltare socio-economică a zonei 

BENEFICIARI 
  
  

Copiii, Tinerii și Locuitorii orașului Săveni, Potențiali investitori, Persoanele care 
tranzitează zona, Potențiali turiști 
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TITLU   
  

CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI DURABILE PENTRU AGREMENT, SPORT ȘI 
CULTURĂ 

SCOP   
  

Creșterea calității vieții socio-culturale prin dezvoltarea infrastructurii locale din oraș 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Continuarea proiectelor pentru crearea unei infrastructuri durabile pentru agrement, 
sport și cultură: prin promovarea și păstrarea tradițiilor, obiceiurilor și meșteșugurilor 
locale; promovarea și susținerea sportului și activităților recreative. 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

CNI, Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local 

REZULTATE   
  

- Implicarea școlilor în educarea elevilor spre păstrarea tradițiilor și meșteșugurilor 
locale 

- Promovarea meșteșugurilor tradiționale  
- Acțiuni de promovare a turismului ecologic și  de agrement 
- Susținerea sportului și a Asociației Sportive Unirea Săveni 
- Promovarea valorilor tradiționale și conservarea patrimoniului 
- Susținerea obiceiurilor și tradițiilor locale 
- Sprijin acordat cultelor religioase 

BENEFICIARI   
  

Populația orașului Săveni, Potențiali investitori, Persoanele care tranzitează zona. 
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5.4.9. MEDIU 
Îmbunătățirea calității mediului înconjurător prin realizarea unor activități cu privire la 
conștientizarea locuitorilor privind importanța pe care o are mediul curat în menținerea 
sănătății, ameliorarea calității aerului, gestionarea eficientă și colectarea  deșeurilor. 

 

TITLU   
  

GESTIONARE EFICIENTĂ PENTRU PREVENIREA ORICĂRUI IMPACT NEGATIV 
ASUPRA SĂNĂTĂȚII UMANE ȘI A FACTORILOR DE MEDIU 

SCOP    
   

Economisirea unor resurse naturale prin reutilizarea părților recuperabile și reducerea 
poluării 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Creșterea cantităților de deșeuri reciclate, încurajarea utilizării ambalajelor reciclabile și 
reutilizabile și îmbunătății modul în care sunt gestionate deșeurile. 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

CNI, FEDR, Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local, PNRR -C.3, - Managementul 
deșeurilor (R1) 

REZULTATE   
  

- Managementul deșeurilor menajere 
- Managementul deșeurilor industriale 
- Promovarea colectării selective 
- Instituirea zonelor de protecție sanitară la cursurile de apă 
- Sancționarea practicilor ilegale de deversare pe sol 
- Sancționarea abaterilor de orice fel de linii de mediu 
- Încurajarea implicării cetățenilor în menținerea curățeniei pe domeniul public 
- Stoparea poluării și depoluarea pârâurilor 

BENEFICIARI   
  

Populația orașului Săveni, Potențiali investitori, Agenții economici.  
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TITLU   
  

MONITORIZAREA CALITĂȚII FACTORILOR DE MEDIU 

SCOP   
  

Asigurarea unei descrieri corecte a mediului şi a schimbărilor la care acesta poate fi 
supus, evaluarea datelor de mediu pentru determinarea unor posibile direcții de evoluții 
şi dezvoltarea unui sistem de avertizare timpurie bazat pe criterii prestabilite, 
prefigurarea acțiunilor pentru evitarea deteriorării mediului în contextul general de 
asigurare a celei mai bune variante de management al mediului. 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Supravegherea şi prognozarea (inclusiv componente de intervenție) dinamicii 
caracteristicilor calitative şi cantitative ale componentelor de mediu în scopul cunoașterii 
stării şi a tendințelor de evoluție a acestora. 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

AFM, Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local, PNRR -C.3, - Managementul 
deșeurilor (R1) 

REZULTATE   
  

- Monitorizarea calității aerului, apei și solului 
- Echipamente pentru monitorizarea calității aerului, a radioactivității și a zgomotului, 

achiziționate și operaționale 
- Acțiuni pentru prevenirea deteriorării  mediului 
- Implementarea tehnologiilor nepoluante la standarde europene 

BENEFICIARI   
  

Populația orașului Săveni, Potențiali investitori, Agenții economici. 
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TITLU   
  

MODERNIZAREA  SISTEMULUI DE ILUMINAT  STRADAL  

SCOP   
  

Îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin 
utilizarea unor corpuri de iluminat cu lămpi de ultimă generație care să determine o 
eficiență energetică ridicată 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de 
iluminat public 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

AFM, Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local 

REZULTATE   
  

- Introducerea lămpilor LED în rețeaua de iluminat public stradal 
- Scăderea consumului de energie electrică 

BENEFICIARI   
  

Populația orașului Săveni, Potențiali investitori, Agenții economici. 
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TITLU   
  

ÎNCHIDERE DEPOZIT NECONFORM DE DEȘEURI 

SCOP   
  

Măsuri de protecție a sănătății populației şi a mediului prin îmbunătățirea colectării şi 
depozitării deșeurilor şi prin asigurarea închiderii şi ecologizării depozitelor existente, în 
conformitate cu standardele UE 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Îmbunătățirea calității mediului şi protecția sănătății populației 

STADIU PROIECT    
   

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

AFM, Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local, PNRR -C.3, - Managementul 
deșeurilor (R1) 

REZULTATE   
  

- Diminuarea poluării mediului înconjurător 
- Îmbunătățirea calității aerului 
- Prevenirea și reducerea efectelor negative asupra sănătății populației. 

BENEFICIARI   
  

Locuitorii orașului Săveni, Agenți economici, Posibili investitori. 
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TITLU   
  

ÎNFIINȚARE FABRICĂ DE RECICLARE A DEȘEURILOR 

SCOP   
  

Îmbunătățirea calității mediului și încurajarea prevenirii generării deșeurilor şi 
reutilizarea pentru o mai mare eficiență a resurselor  

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Îmbunătățirea calității mediului şi protecția sănătății populației. 
Creșterea eficienței utilizării resurselor 
Gestionarea durabilă a deșeurilor 
Introducerea şi dezvoltarea sistemul de colectare selectivă a deșeurilor, promovarea 
reciclării  deșeurilor din ambalaje şi biodegradabile în concordanță cu reglementările 
naționale şi ale UE şi să reducerea cantității de deșeuri depozitate 
Sporirea nivelului de conștientizare al locuitorilor cu privire la beneficiile rezultate din 
proiect şi din colectarea selectivă a deșeurilor şi reciclarea acestora 

STADIU PROIECT    
   

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

AFM, Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local, PNRR -C.3, - Managementul 
deșeurilor (R1) 

REZULTATE   
  

- Creșterea cantității de deșeuri reciclate 
- Creșterea cantității de deșeuri valorificate 
- Dezvoltarea sistemul de colectare selectivă a deșeurilor 
- Creșterea condițiilor de trai ale locuitorilor 

BENEFICIARI   
  

Populația orașului Săveni, Potențiali investitori, Agenții economici. 
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5.4.10. TRANSPORT/ACCESIBILITATE 
Dezvoltarea infrastructurii de transport pe teritoriul orașului în vederea îmbunătățirii 
conectivității orașului Săveni cu restul județului. 
 

TITLU   

TRANSPORT EFICIENT, INTEGRAT ȘI DURABIL ÎN ORAȘUL SĂVENI 

SCOP   
  

Crearea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, proiectat să 
promoveze dezvoltarea economică și teritorială incluzivă din punct de vedere social și să 
asigure o calitate ridicată a vieții. 

OBIECTIVE SPECIFICE   
  

Dezvoltarea infrastructurii de transport pe teritoriul orașului în vederea îmbunătățirii 
conectivității orașului cu restul județului. 

STADIU PROIECT   
  

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE   
  

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE   
  

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local, PNRR- Pilonul IV – Coeziune socială și 
teritorială (Componenta C.10. – Fondul local) 

REZULTATE    
   

- Fluidizarea traficului  prin amenajări rutiere, crearea unor legături mai rapide între 
Săveni și satele aparținătoare 

- Achiziționarea de microbuze  electrice pentru transportul elevilor 
 

BENEFICIARI   
  

Locuitorii orașului Săveni, Agenți economici, Posibili investitori 
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6. OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

6.1. Posibilități de finanțare 

6.2. Posibilități de dezvoltare socială  
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Nevoia de finanțare 

Sprijinirea proiectelor de dezvoltare în 
perioada 2021-2027 din domeniul 
educației, infrastructurii, transportului, 
amenajării teritoriale, mediului, 
economic, turistic, culturii, sportului, 
agrementului, sănătății, asistenței 
sociale, administrației publice, va duce la 
creșterea economică a Orașului Săveni şi 
la creșterea nivelului de trai a locuitorilor 
zonei.  
Pentru a-şi atinge obiectivele propuse se 
urmărește atragerea de fondurilor 
comunitare şi private într-un procent cât 
mai mare şi micșorarea fondurilor 
provenite de la bugetul de stat. 
Un element cheie al oricărui proiect îl 
reprezintă modul de satisfacere al 
nevoilor comunității locale. 
Necesitățile de finanțare reprezintă o 
cuantificare a nevoilor locale, indiferent 
de sursa de finanțare (buget de stat, 
buget local, fonduri comunitare, fonduri 
private). 
 

6.1. Posibilități de finanțare 
 

Conceptul general „fonduri europene” 
desemnează instrumentele de finanțare 
nerambursabilă alocate Statelor Membre 
ale Uniunii Europene (UE), pentru a 

reduce decalajele de dezvoltare 
economică și socială dintre acestea. 
Fondurile europene sunt gestionate în 
comun de Comisia Europeană și de 
fiecare stat membru în parte. Pentru 
România, Fondurile Europene 
Structurale și de Investiții (Fondurile 
ESI) sunt principala sursă de finanțare a 
Programelor Operaționale care au ca 
principal obiectiv implementarea 
Politicii de Coeziune economică și 
socială la nivel național. 

Fondurile ESI cuprind:  

- Fondul European de Dezvoltare 
Regională (FEDR) sprijină investițiile ce 
vizează: dezvoltarea regională (în special 
prin investiții în infrastructură), agendă 
digitală, creșterea competitivității IMM-
urilor, eficiența energetică și energia 
regenerabilă, cercetarea și inovarea, 
dezvoltarea urbană durabilă. FEDR 
sprijină și cooperarea transfrontalieră, 
transnațională și interregională în cadrul 
obiectivului de cooperare teritorială 
europeană.  
- Fondul Social European (FSE) 
susține crearea de locuri de muncă, ajută 
oamenii să obțină locuri de muncă mai 
bune și asigură oportunități profesionale 
mai echitabile pentru toți cetățenii 
europeni. Fondul funcționează prin 
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investiții în capitalul uman al Europei – 
angajații, tinerii și toți cei aflați în 
căutarea unui loc de muncă (inclusiv 
grupuri defavorizate) și sprijină 
consolidarea capacității instituționale. 
FSE urmărește promovarea, în cadrul 
Uniunii, a facilităților de ocupare a forței 
de muncă și a mobilității geografice și 
profesionale a lucrătorilor. De asemenea, 
facilitează adaptarea la transformările 
industriale și la evoluția sistemelor de 
producție, în special prin formare și 
reconversie profesională. 
- Fondul de Coeziune (FC) 
finanțează proiecte de infrastructură de 

mediu, energie și transport, prin 
creșterea eficienței energetice, utilizarea 
surselor de energie regenerabilă, 
dezvoltarea transportului feroviar, 
susținerea intermodalității, consolidarea 
transportului public etc.  
- Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR) finanțează 
politica UE de dezvoltare rurală. 
- Fondul European pentru Pescuit și 
Afaceri Maritime (FEPAM) este fondul 
UE destinat politicilor europene în 
domeniul pescuitului și al afacerilor 
maritime în perioada 2014-2020. 
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1. Programul Operațional Regional Nord-Est 
 

 
 

Prioritatea 2: Nord-Est -O regiune mai 
digitalizată 

Obiectiv Specific  FEDR 

a (ii) Fructificarea avantajelor 
digitalizării, în beneficiul 
cetățenilor, al companiilor și al 
guvernelor 

Operațiuni vizate și tipuri de acțiuni  

1. Digitalizarea administrației 
publice locale inclusiv prin dezvoltarea de 
sisteme integrate inteligente. 

- dezvoltarea, testarea și pilotarea de 
aplicații și soluții tip e-guvernare 

și/sau de măsuri inovative de tip e-
guvernare pentru îmbunătățirea 
mediului de afaceri, 
antreprenoriatului, etc;  

- crearea, dezvoltarea semnificativă de 
platforme pentru managementul 
documentelor oficiale emise de 
autorități, colectarea de taxe, etc; 

- dezvoltarea băncilor de date necesare 
(inclusiv cele de tip „open data”), 
pentru gestiunea automată a datelor, 
ca suport informațional necesar 
instituțiilor publice, a firmelor, etc; 
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- crearea, dezvoltarea de sisteme 
integrate de telegestiune inteligentă 
pentru iluminat public; 

- dezvoltarea, utilizarea de tehnologii 
video inteligente pentru gestionarea 
etapei de colectare selectivă a 
deșeurilor; 

- dezvoltarea de sisteme integrate tip 
„străzi inteligente”: sisteme de 
supraveghere video inteligente cu 
senzori IoT, mobilier urban 
inteligent, iluminat inteligent, etc. 

2. Transformarea digitală a companiilor 
prin adoptarea tehnologiilor și 
instrumentelor digitale 

- investiții pentru facilitarea 
transformării digitale, prin operațiuni 
de tipul: utilizarea de instrumente 
digitale, de servicii și echipamente 
necesare pentru transformarea 
digitală (digitalizarea comunicării cu 
consumatorul/clientul, digitalizarea 
colectării datelor, digitalizarea 
proceselor interne, dezvoltarea de 
mail-room-uri digitale, etc.) 

- investiții pentru implementarea 
soluțiilor de securitate cibernetică în 
companii. 

3. Investiții pentru crearea, dezvoltarea 
de huburi de inovare digitală, care vor 
integra următoarele acțiuni:  

- investiții pentru dezvoltarea 
structurii, inclusiv pentru 
accesibilitate și vizibilitate;  

- achiziția de instrumente și sisteme 
informatice necesare gestionării 
bazelor de date; 

- asistența pentru dezvoltarea și 
promovarea gamei de servicii 
(achiziția de servicii de formare, 
consultanță specializată, organizare 
de evenimente, informare și 
publicitate, deplasare, etc);  

- asigurarea funcției de observator 
digital regional. 

Potențiale categorii de beneficiari 

∗ Populația care beneficiază de acces 
digital la serviciile administrației 
publice 

∗ IMM-uri 

∗ Administraţia publica locala 

∗ Unități de învățământ 
preuniversitar 

∗ Universități 

∗ Clustere 
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Prioritatea 3: Nord-Est – O regiune 
durabilă, mai prietenoasă cu mediul 

Obiectiv Specific  FEDR 

b (i) Promovarea eficienței energetice și 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră 

Operațiuni vizate și tipuri de acțiuni 

1. investiții în clădirile rezidențiale 
în vederea asigurării/creșterii eficientei 
energetice, inclusiv măsuri de consolidare 
structurală în funcție de nivelul de 
expunere și vulnerabilitate la riscurile 
identificate; 
2. investiții în clădirile 
nonrezidențiale publice în vederea 
asigurării/creșterii eficientei energetice, 

inclusiv măsuri de consolidare 
structurala în funcție de nivelul de 
expunere și vulnerabilitate la riscurile 
identificate. 
Acțiunile specifice pentru operațiuni pot 
cuprinde: 
- îmbunătățirea izolației termice a 
anvelopei clădirii (ex. pereți exteriori, 
ferestre, tâmplărie, planșeu superior, 
planșeu peste subsol, etc.), șarpantelor și 
învelitoarelor, inclusiv măsuri de 
consolidare a clădirii (după caz); 
- crearea, reabilitarea, 
modernizarea sistemelor de ventilare și 
climatizare, inclusiv sisteme de răcire 
pasiva, reabilitarea și modernizarea, 
după caz, a instalațiilor pentru 
prepararea, distribuția și utilizarea 
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agentului termic pentru încălzire și a 
apei calde menajere, etc.; 
- implementarea sistemelor de 
management energetic având ca scop 
îmbunătățirea eficientei energetice și 
monitorizarea consumurilor de energie 
(ex. achiziționarea, instalarea, 
întreținerea și exploatarea sistemelor 
inteligente pentru gestionarea și 
monitorizarea oricărui tip de energie 
pentru asigurarea condițiilor de confort 
interior);  

- orice alte activități care conduc la 
îndeplinirea realizării obiectivului 
specific (înlocuirea/modernizarea 

lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, 
dotarea clădirilor cu sisteme de iluminat 
inteligente, etc.). 

Potențiale categorii de beneficiari 

∗ UAT din mediul urban  
∗ parteneriate între UAT,  
∗ autorități publice centrale cu 
clădiri publice la nivel regional,  
∗ parteneriat UAT – asociații de 
locatari, 
∗ parteneriate cu alte instituții 
publice locale sau centrale. 

 
 

 
Prioritatea 5: Nord-Est – O regiune 
mai educată 

Obiectiv Specific  FEDR 

d (ii) îmbunătățirea accesului la servicii 
de calitate și favorabile incluziunii în 
educație, formare și învățarea pe tot 
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parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii;  

Operațiuni vizate și tipuri de acțiuni 

- Dezvoltarea infrastructurii 
educaționale pentru nivel ante preșcolar 
și preșcolar, învățământ primar și 
gimnazial;  
- Dezvoltarea infrastructurii 
educaționale pentru învățământ 
secundar superior, filiera vocaționala și 
tehnologica și învățământ profesional;  
- Dezvoltarea infrastructurii de 
învățământ universitar.  

Exemple de acțiuni:  

- construcția, reabilitarea, 
modernizarea, extinderea și echiparea 
(inclusiv accesibilizare pentru persoane 
cu dizabilități, măsuri de consolidare 
structurala în funcție de nivelul de 
expunere și vulnerabilitate la riscurile 
identificate) infrastructurii educaționale 
pentru educația timpurie antepreșcolară 
(creșe) și preșcolară (grădinițe) în 
mediul urban și rural;  
- construcția, reabilitarea, 
modernizarea, extinderea și echiparea 
(inclusiv accesibilizare pentru persoane 
cu dizabilități, măsuri de consolidare 
structurală în funcție de nivelul de 
expunere și vulnerabilitate la riscurile 
identificate.) infrastructurii 
educaționale pentru învățământul 

general obligatoriu (școli I-VIII, inclusiv 
nivelul clasei pregătitoare) în mediul 
urban și rural;  
- construcția, reabilitarea, 
modernizarea, extinderea, echiparea 
(inclusiv accesibilizare pentru persoane 
cu dizabilități, măsuri de consolidare 
structurală în funcție de nivelul de 
expunere și vulnerabilitate la riscurile 
identificate.) infrastructurii 
educaționale pentru învățământul 
profesional și tehnic (licee tehnologice și 
scoli profesionale) și cel vocațional, în 
mediul urban și rural;  
- construcția, reabilitarea, 
modernizarea și dotarea infrastructurii 
sportive asociate unităților de 
învățământ, inclusiv a centrelor de 
pregătire sportivă (inclusiv olimpice, 
stabilite pe lângă scoli sau instituții de 
învățământ);  
- reabilitarea, modernizarea, 
extinderea și echiparea (inclusiv 
accesibilizare pentru persoane cu 
dizabilități, măsuri de consolidare 
structurală în funcție de nivelul de 
expunere și vulnerabilitate la riscurile 
identificate.) infrastructurii 
educaționale universitare; 
- crearea și dezvoltarea de 
platforme digitale de comunicare și 
schimb de documente (inclusiv lecții 
digitalizate), baze de date și biblioteci 
virtuale pentru elevi și studenți, părinți și 
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scoală, live streaming, dotarea cu 
echipamente și infrastructura de 
proiectare și mapare video; 
- acțiuni de creșterea/dezvoltarea 
capacitații administrative a 
beneficiarilor. 

Potențiale categorii de beneficiari 

∗ UAT din mediul urban și rural 
∗ parteneriate între UAT 

2. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă- PODD 

 

 
 

Prioritatea 1 - Promovarea eficienței 
energetice, a sistemelor și rețelelor 
inteligente de energie și a soluțiilor de 
stocare și reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră 

Obiectiv Specific  FEDR/FC 

OS  (i) Promovarea eficienței energetice și 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră 

Operațiuni vizate și tipuri de acțiuni 

Acțiunea 1.2. Reducerea emisiilor de GES 
și creșterea eficienței energetice în 



 

Pagina 260 din 340 

sistemele centralizate de transport şi 
distribuție a energiei termice  
1. Modernizarea/extinderea rețelelor 

termice primare şi secundare din 
sistemele de alimentare cu energie 
termică, inclusiv a punctelor 
termice;  

2. Cogenerare de înaltă eficiență în 
termoficare urbană 

3. Construcție rețele noi de distribuție 
a gazelor naturale doar pentru 
conectarea noilor centrale pe gaz 
care înlocuiesc vechile centrale pe 
cărbune 

Potențiale categorii de beneficiari 

∗ UAT-uri, concesionari serviciu 
public de termoficare urbană,  

∗ Operatori rețele distribuție gaze 

 
  

Prioritatea 4 – Promovarea adaptării 
la schimbările climatice și 
managementul riscurilor 

Obiectiv Specific  FEDR/FC 
(iv) Promovarea adaptării la schimbările 
climatice, a prevenirii riscurilor și a 
rezilienței în urma dezastrelor 

Operațiuni vizate și tipuri de acțiuni 
Acțiunea 4.1 Managementul inundațiilor 
și al secetei 

Având în vedere cele menționate, 
investițiile din PODD vor viza 
managementul riscurilor generate de 
inundații și secetă și reducerea 
impactului acestora  asupra populației, 
proprietății și mediului, prin 
următoarele tipuri majore de 
intervenții/măsuri: 

- amenajarea complexă a bazinelor 
hidrografice prin utilizarea 
infrastructurii verzi sau prin adaptarea, 
construirea ori reabilitarea 
infrastructurii existente de gospodărire a 
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apelor și îmbunătățiri funciare adaptate 
la noile practici UE, inclusiv cele privind 
asigurarea conectivității laterale şi/sau 
transversale a râului; 

- dezvoltarea infrastructurii de 
monitorizare, avertizare şi alarmare a 
fenomenelor hidro-meteorologice severe 
(inundații și secetă) pentru evaluarea și 
gestionarea durabilă a resurselor 
naturale, inclusiv activități în scopul 
conștientizării publice; 

- consolidarea capacității 
administrative pentru asigurarea 
implementării directivelor europene în 
domeniu. 

Potențiale categorii de beneficiari 

∗ Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor,  
∗ Administrația Națională Apele 
Române (ANAR),  
∗ Administrația Națională de 
Meteorologie,  
∗ ROMSILVA,  
∗ Agenția Națională de 
Îmbunătățiri Funciare,  
∗ parteneriate între instituțiile 
publice centrale cu rol în gestionarea 
inundațiilor 
∗ ONG-urile și alte structuri cu o 
anumită specializare în domeniul 
ecologic, care pot să asigure expertiza 
necesară pentru implementarea 
măsurilor de tip non-structural,  
∗ APL. 
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3. Programul Operațional Tranziție Justă – POJT 
 
 

 
 

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

Obiectiv Specific  FJT 

OS FTJ -Permiterea regiunilor și 
oamenilor de a aborda impactul social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic 

Operațiuni vizate și tipuri de acțiuni 

Acțiunile/măsuri care vor fi finanțate 
sub această prioritate pot fi: 

- Investiții în înființarea, 
dezvoltarea și operaționalizarea 
incubatoarelor de afaceri; 
- Investiții în crearea de noi 
întreprinderi (inclusiv spin-off-uri și 
start-up-uri), inclusiv prin servicii de 
consultanță; 
- Investiții în activități de cercetare 
și inovare care conduc la creșterea 
competitivității întreprinderilor; 
- Dezvoltare economică prin 
promovarea transferului de tehnologii și 
sprijinirea cooperării dintre industrie și 
cercetare; 
- Investiții productive în IMM-uri, 
inclusiv în întreprinderi nou înființate, 
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care conduc la diversificare și 
reconversie economică; 
- Investiții productive în alte 
întreprinderi decât IMM-urile 
- Creșterea competitivității 
întreprinderilor prin digitalizare și 
competențe digitale avansate; 
- Creșterea gradului de digitalizare 
a serviciilor publice pentru a reduce 
sarcina administrativă pentru mediul de 
afaceri. 

Potențiale categorii de beneficiari 

∗ Întreprinderi (microîntreprinderi, 
IMM-uri, consorții de întreprinderi, 
întreprinderi mari),  

∗ parteneriate între autorități publice 
locale/centrale/structuri 
subordonate acestora cu oricare 
dintre beneficiarii menționați,  

∗ parteneriate ale întreprinderilor cu 
organizații CDI,  

∗ universități,  
∗ APL, 
∗ institute de cercetare, 
∗ entități de inovare și transfer 

tehnologic,  
∗ entități administrator ale 

structurilor suport pentru afaceri. 

 

 
 

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

Obiectiv Specific  FJT 

OS FTJ - Permiterea regiunilor și 
oamenilor de a aborda impactul social, 
economic și de mediu al tranziției către o 

economie neutră din punct de vedere 
climatic 

Operațiuni vizate și tipuri de acțiuni 

Astfel acțiunile/măsurile sprijinite în 
cadrul acestei priorități: 

- Investiții în regenerarea și 
decontaminarea siturilor poluate 



 

Pagina 264 din 340 

- Water management pentru 
cursurile de apă. 
- Investiții în proiecte de restaurare 
și de reconversie a terenurilor inclusiv 
prin măsuri de management al apei și 
crearea  de infrastructuri verzi în mediul 
urban 
- Investiții în schemele de 
gestionare a deșeurilor la nivel local în 
vederea consolidării economiei circulare 

- Acțiuni de prevenire a generării 
de deșeuri și reducerea cantității 
acestora, precum și acțiuni de creștere a 
reutilizării eficiente și reciclării acestora. 

Potențiale categorii de beneficiari 

∗ APL-uri și parteneriate ale 
acestora, 
∗ Întreprinderi 

 
 

4. Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și 
Instrumente Financiare 

 
Prioritatea 7- Digitalizarea în educație 

Obiectiv Specific  FDER 

OS(ii) Fructificarea avantajelor 
digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al 
companiilor și al guvernelor 

Operațiuni vizate și tipuri de acțiuni  

- Investițiile în echipamentele de 
infrastructură digitală sunt necesare 
pentru creșterea interoperabilității în 
domeniul educației, pentru creșterea 
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calității și a relevanței mediilor de 
învățare 

- Dezvoltarea unei infrastructuri 
educaționale unitară, la nivel național, 
care să deservească procesul educațional 

- Interconectarea bazelor de date 
educaționale existente și/sau în proces 
de dezvoltare 

Lista orientativă de proiecte strategice: 

- Platforma Informatică 
Centralizată în Educație – PICE - 
implementarea unor soluții securizate, 
centralizate și standardizate de resurse IT 
în sistemul educațional din Romania prin 
digitalizarea și centralizarea tuturor 
informațiilor din educație precum și 
oferirea unei experiențe îmbunatățite în 
procesul de învățare. 

- E-LEARNING - asigurarea 
desfășurării unitare a procesului 
educațional în mediu online în vederea 
creșterii calității procesului educațional 
on-line și monitorizarea acestuia (80% 
asigurarea infrastructurii necesare 
platformei educaționale unice, 20% 
operarea platformei și asigurarea 
pregătirii cadrelor didactice privind 
utilizarea acesteia). 

Proiectul asigură posibilitatea 
participării la activități online pe o 

platformă unică, platformă care sa 
permită desfășurarea activităților 
didactice în format unitar, și care să aibă 
conectare la toate materialele didactice 
din Edulib, biblioteca virtuală. Sistemul 
va avea componente integrate cu 
proiectele Sistem Integrat de 
Management al Școlarității (SIMS) și 
Platforma Digitală cu Resurse 
Educaționale deschise EDULIB 
(Biblioteca Virtuală) - aceeași utilizatori 
care au acces la resursa educațională din 
biblioteca virtual. 
- WIRELESS CAMPUS 2 - 
asigurarea accesului la internet în toate 
școlile din învățământul preuniversitar și 
asigurarea infrastructurii wireless (80% 
asigurarea infrastructurii wireless și 20% 
operarea și introducerea internetului în 
școlile care nu dețin această facilitate). 

Potențiale categorii de beneficiari 

Grupurile țintă pot fi: 
∗ populația, care beneficiază de 
servicii performate în cadrul 
administrației publice aferente 
domeniului educațional, și  
∗ grupul elevilor/studenților care 
au acces la un sistem educațional digital 
mai performant și ușor de utilizat. 
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5. Programul Operațional Educație și Ocupare 
 

 
Prioritatea 2 – Îmbunătățirea 
participării copiilor la educația 
antepreșcolară și preșcolară 

Obiectiv Specific FSE+ 

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

Operațiuni vizate și tipuri de acțiuni 

2.v.1. Dezvoltarea și asigurarea calității 
sistemului de ÎETC (Îngrijire și Educație 
Timpurie a Copiilor), prin: 

- elaborare și editare ghiduri cu 
bune practici pentru sprijinirea 
implementării noului curriculum, 
inclusiv a unor strategii didactice 
inovatoare;  
- pilotarea și implementarea unor 
strategii de predare, inovatoare și 
eficace, în clustere; 
- dezvoltarea unui cadru de 
asigurare a calității educației timpurii, 
prin definirea unor standarde minime 
privind spațiul educațional, dotările, 
activitatea psiho-pedagogică și 
activitățile suport (ex. standarde privind 
îngrijirea, hrana copiilor, consilierea și 
serviciile medicale), precum și 
dezvoltarea de standarde ocupaționale 
pentru personalul IETC. 
- realizare și implementare sistem 
de monitorizare a formării continue și a 
efectelor acesteia, prin raportare la 
progresul copiilor, îndeosebi la 
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progresul copiilor din grupurile 
vulnerabile (cu dizabilități, de etnie 
romă, din mediul rural etc.)  
2.v.2. Diversificarea și flexibilizarea 
serviciilor de suport socio-educațional 
prin: susținerea de acțiuni/ măsuri 
strategice la nivel local în vederea 
asigurării numărului de locuri necesar 
participării la IETC și/sau extindere 
servicii complementare (centre de joacă, 
ludoteci etc.), asigurarea materialelor 
educaționale (jocuri educative, cărți de 
colorat, caiete de lucru, plastilină, 
acuarele etc.), măsuri de acompaniere în 
funcție de nevoi pentru copiii care 
aparțin grupurilor vulnerabile 
(vouchere, îmbrăcăminte, încălțăminte, 
rechizite, echipamente IT, decontare 
cheltuieli de masă și transport, obiecte de 
strict necesar contribuie direct la 
îmbunătățirea calității vieții), adaptarea 
serviciilor la nevoile copiilor cu 
dizabilități/ CES (accesibilizarea spații, 
achiziție soft-uri, echipamente și tehnici 
asistive etc.), programe de informare, 
consiliere și educație parentală pentru 
părinții/ reprezentanții legali/ tutorii 
copiilor de vârstă antepreșcolară și 
preșcolară, cu focalizare pe părinții/ 
persoanele care au în grijă copiii 
provenind din grupuri vulnerabile etc. 
2.v.3. Dezvoltarea sistemului de formare 
inițială și continuă a cadrelor didactice 
din ÎETC (inclusiv dezvoltarea 

mentoratului didactic), cu focalizare pe 
teme precum: dezvoltarea personală, 
dezvoltarea de abilități socio-
emoționale, abilități digitale, 
competențe de gândire strategică, 
comunități care educă/ învață.  
Se vor avea în vedere: dezvoltarea de 
rute/trasee flexibile de formare, 
diversificarea și accesibilizarea 
oportunităților de formare/dezvoltare 
profesională pentru cadrele didactice și 
personalul suport care asigură educația 
copiilor cu dizabilități/CES în vederea 
individualizării învățării, acordare de 
burse pentru studenții/elevii care învață 
pentru o carieră în IETC etc. 

Potențiale categorii de beneficiari 

∗ Unități de învățământ și unități 
conexe: ce oferă servicii educaționale 
IETC; 
∗ Copii 0- 6 ani, neînscriși în 
programe de educație timpurie, cu 
accent pe cei proveniți din medii sau 
grupuri dezavantajate;  
∗ Antepreșcolari și preșcolari din 
medii sau grupuri dezavantajate; 
∗ Personal didactic: personal 
didactic de predare, personal didactic 
auxiliar (inclusiv mediatori școlari) şi 
personal didactic de conducere, de 
îndrumare şi control (LEN Art.88);  
∗ Personal cu atribuții în domeniul 
educației, altul decât cel didactic: 
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personal de îngrijire /sprijin din sistemul 
de îngrijire și educație timpurie a 
copiilor (IETC);  
∗ Părinți/ reprezentanți legali/ 
tutori ai copiilor din medii sau grupuri 

dezavantajate, inclusiv persoane care au 
în grijă copilul cu părinți plecați la 
muncă în străinătate, aflat în risc de 
părăsire timpurie a școlii; 

 

 
 
Prioritatea 3 - Prevenirea părăsirii 
timpurii a școlii și creșterea accesului 
și a participării grupurilor 
dezavantajate la educație și formare 
profesională 

Obiectiv Specific  FSE+ 

i) Promovarea accesului egal la 
educație și formare de calitate și 
favorabile incluziunii, precum și 
completarea studiilor, precum și a 

absolvirii acestora, în special pentru 
grupurile defavorizate, începând de la 
educația și îngrijirea copiilor 
antepreșcolari, preșcolari, continuând cu 
educația și formarea generală și 
profesională și până la învățământul 
terțiar, precum și educația și învățarea în 
rândul adulților, inclusiv prin facilitarea 
mobilității în scop educațional pentru toți 
Operațiuni vizate și tipuri de acțiuni 



 

Pagina 269 din 340 

Intervențiile integrate vor viza în special 
grupurile dezavantajate, prin:  
3.v.1. Operațiuni orizontale (pentru 
toate nivelurile de educație din 
învățământul preuniversitar, inclusiv 
educația antepreșcolară și preșcolară) 
• Aplicarea la nivelul unităților 
școlare a mecanismelor de monitorizare, 
avertizare, prevenire și combatere a 
fenomenelor de: a) abandon școlar și 
părăsire timpurie a școlii și 
b)discriminare și segregare școlară, prin: 
informare și formare resurse umane din 
școală și comunitate pentru 
implementarea mecanismelor, campanii 
de conștientizare, asigurarea 
mediatorilor și consilierilor școlari, 
dezvoltare strategii locale pentru 
educație / planuri de acțiune la nivelul 
unităților școlare pentru implementarea 
mecanismelor; dezvoltare/ 
implementare/ actualizare instrumente 
de lucru și baze de date  pentru 
colectarea consecventă a informațiilor; 
analiza, prelucrarea și utilizarea acestor 
date pentru planificarea intervențiilor și 
luarea deciziilor adecvate la condițiile 
specifice ale școlii/ comunității etc 
• Facilitarea transportului elevilor 
către/ de la unitățile școlare, prin măsuri 
adaptate fiecărei comunități, respectiv 
elaborarea de planuri de intervenție și 
acordarea de sprijin financiar pentru 
aplicarea măsurilor, inclusiv asigurarea 

resursei umane și a finanțării costurilor 
operaționale și de mentenanță ale 
mijloacelor de transport; 
• Îmbunătățirea accesului și a 
participării la educație a copiilor cu 
dizabilități și/sau cerințe educaționale 
speciale (CES) 
Tipuri de sub-acțiuni:  
- dezvoltare/achiziție de resurse 
educaționale și materiale suport pentru 
predare-învățare-evaluare care să 
sprijine centrarea pe elev și un demers 
didactic incluziv, inclusiv prin achiziția 
de soft-uri, echipamente și tehnici 
asistive și alte mijloace de învățare 
adaptate diferitelor categorii de 
dizabilitate/nevoi pentru copiii/ elevii/ 
tinerii cu dizabilități/CES;  
- accesibilizarea clădirilor/spațiilor 
unităților de învățământ pentru a 
asigura accesul persoanelor cu 
dizabilități/CES la educație în 
comunitățile în care trăiesc; 
- adaptarea platformelor 
educaționale existente şi dezvoltarea de 
noi platforme educaționale, astfel încât 
să poată fi utilizate de copiii cu 
dizabilităţi şi cerințe educaționale 
speciale; 
- măsuri privind susținerea şi 
dezvoltarea unei rețele de ateliere 
protejate destinate copiilor cu 
dizabilităţi sau CES 
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• Dezvoltarea de programe de 
informare și conștientizare privind 
participarea la educație, educația 
incluzivă prin derularea de programe de 
informare, consiliere și educație 
parentală pentru părinții/ reprezentanții 
legali/ tutorii copiilor și tinerilor din 
învățământul preuniversitar, cu 
focalizare pe părinții/ persoanele care au 
în grijă copiii provenind din grupuri 
vulnerabile, campanii de conștientizare 
derulate la nivelul actorilor educaționali 
și a opiniei publice, în general, cu privire 
la importanța educației, rolul acesteia în 
dezvoltarea personală și profesională a 
individului. 
• Organizarea unor oportunități 
variate de dezvoltare profesională pentru 
personalul didactic, în vederea asigurării 
unui sistem de educație incluziv 
Tipuri de sub-acțiuni:  
- formare (inițială și continuă), 
peer learning, rețele profesionale și 
mentorat, comunități de învățare 
tematice, inclusiv prin furnizarea unor 
materiale suport pentru predare-
învățare-evaluare, inclusiv pentru 
dezvoltarea competențelor digitale;  
- dezvoltare programe de formare 
continuă pentru cunoașterea și 
implementarea metodelor și 
instrumentelor adecvate pentru 
individualizarea învățării (adaptarea 
tehnicilor de predare-învățare-evaluare 

la nevoile specifice și interesele elevilor, 
inclusiv la nevoile copiilor cu dizabilități/ 
CES (inclusiv cursuri de formare 
destinate cadrelor didactice, profesorilor 
de sprijin sau mediatorilor școlari în 
utilizarea limbajului mimico-gestual, în 
vederea abordării copiilor cu dizabilităţi 
auditive), mecanisme de lucru online, 
revizuirea/adaptarea sistemului de 
evaluare), dezvoltarea competențelor 
cadrelor didactice pentru valorificarea în 
plan educațional a contextelor 
nonformale și informale etc.;  
- formarea personalului didactic în 
domeniul egalității de șanse, non-
discriminării, managementul diversității 
(cu accent pe recunoașterea elementelor 
care țin de rasism, antisemitism, sexism, 
homofobie, clasism sau prejudecăți 
legate de statutul social, ori intoleranță 
religioasă/ libertate de conștiință, 
dizabilitate sau boală cronică, vârstă și 
alte motive protejate de legislația 
europeană); elemente de recunoaștere și 
combatere a discursului urii; 
- formarea cadrelor didactice în 
vederea proiectării și implementării de 
activități specifice din domeniul 
consilierii și orientării, dezvoltarea de 
rețele profesionale, schimburi de 
experiență și comunități de învățare 
tematice ale profesorilor  
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- programe de mentorat didactic în 
comunitățile vulnerabile, inclusiv cele cu 
populație romă (granturi județene). 
- formarea personalului implicat în 
managementul unităților de învățământ 
(inclusiv prin schimburi de experiență) 
în domeniul educației incluzive de 
calitate. 
- stimularea cadrelor didactice 
pentru activarea și obținerea de rezultate 
îmbunătățite în cadrul școlilor din 
mediile defavorizate  
3.v.3. Intervenții pentru învățământul 
primar și secundar (gimnazial și liceal) 
• Dezvoltarea/extinderea și 
creșterea calității programului „școala 
după școală” (SDS), complementar cu 
programul „masa caldă”  
Tipuri de sub-acțiuni:  
- creșterea calității programului 
SDS prin: elaborare și furnizare resurse 
de învățare, inclusiv RED; promovare 
instrumente de monitorizare și evaluare 
SDS; elaborare studii și analize care să 
identifice noi măsuri ameliorative 
pentru programele SDS 
- sprijinirea școlilor cu nevoi de 
ameliorare a rezultatelor școlare și de 
creștere a ratei de absolvire și a ratei de 
tranziție către nivelul următor de 
învățământ, prin organizare și finanțare 
de scheme de granturi;  
- asigurarea serviciilor 
educaționale în cadrul programului SDS: 

educație remedială pentru dezvoltarea 
competențelor cheie și asigurarea 
succesului școlar, activități de sprijin 
individual și de grup (inclusiv consiliere, 
dezvoltare personală, dezvoltarea 
competențelor socio-emoționale, 
coaching, educație pentru dezvoltare 
durabilă etc.); activități recreative și de 
socializare; peer learning și peer 
mentoring/ activități de învățare 
colegială și de mentorat colegial, la 
nivelul elevilor;  
- asigurarea personalului didactic 
și de îngrijire, precum și a spatiilor 
pentru realizarea procesului educațional, 
a celor destinate somnului și/sau a 
servirii mesei; 
- sprijinirea parteneriatelor dintre 
unitățile de învățământ și mediul privat 
pentru organizarea și diversificarea 
ofertei de opționale; 
• Măsuri de sprijin pentru revenirea 
în sistemul de învățământ, pentru 
finalizarea învățământului obligatoriu, 
precum și pentru continuarea studiilor la 
un nivel superior de educație, în special 
pentru elevii aparținând grupurilor 
vulnerabile, inclusiv romi. 
Tipuri de sub-acțiuni:  
- organizarea și finanțarea 
orelor/programelor remediale și a 
măsurilor de suport individual și de grup 
(inclusiv dezvoltare personală, 
dezvoltarea competențelor socio-
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emoționale, coaching, abilități digitale, 
educație pentru dezvoltare durabilă etc.), 
pentru dezvoltare competențe cheie, în 
vederea asigurării succesului școlar - 
sprijin prin măsuri integrate, pentru 
școli cu nevoi de ameliorare a 
rezultatelor școlare și de creștere a ratei 
de absolvire și a ratei de tranziție către 
nivelul următor de învățământ, inclusiv 
prin organizare și finanțare scheme de 
granturi;  
- asigurarea accesului elevilor la o 
varietate de activități și servicii de 
consiliere și orientare profesională, 
pentru dezvoltare personală, înzestrare 
cu competențe necesare pentru un 
management eficient al propriei 
persoane/parcurs educațional/carieră;  
- organizarea și finanțarea de 
programe de sprijin individualizat, 
pentru asigurarea oportunităților egale 
pentru copiii expuși riscului de abandon 
școlar, inclusiv prin aplicarea datelor de 
cercetare și generalizarea bunelor 
practici;  
- măsuri de sprijin financiar pentru 
asigurarea participării la educație a 
elevilor proveniți din grupuri 
dezavantajate, zone izolate sau segregate 
rezidențial (costuri cu internatul, 
inclusiv asigurarea resursei umane și 
finanțarea mentenanței internatului, 
masă, transport, materiale educaționale, 
burse etc.);  

- program național/ regional/ local 
de susținere a tranziției de la gimnaziu la 
învățământul secundar superior, care să 
includă pachete de sprijin individualizat 
pentru copiii identificați la risc și care să 
înceapă cel puțin din clasa a VII-a și să 
fie extins până cel puțin în clasa a X-a.  
• Dezvoltarea și extinderea 
Programului „A doua șansă” (ADS), 
pentru facilitarea finalizării 
învățământului obligatoriu, de către 
persoanele care au părăsit timpuriu 
școala. 
Tipuri de sub-acțiuni:  
- informare, consiliere și orientare 
potențiali beneficiari, pentru 
conștientizarea beneficiilor și optarea 
informată pentru participarea la 
Program;  
- înscriere și participare la 
programe ADS flexibile, inclusiv 
diversificarea modulelor de pregătire 
profesională și a formelor de organizare 
a activităților de învățare (de exemplu, 
online);  
- furnizare servicii suport 
personalizate pentru susținerea 
participării la programul ADS, pentru 
diminuarea riscului de părăsire a 
programului înainte de finalizare (de ex. 
servicii de transport/decontare 
transport, asigurare hrană, servicii de 
îngrijire pentru persoane dependente 
aflate în grija cursanților, dispozitive 
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tehnico-medicale, materiale 
educaționale, sprijin material pentru 
situații de urgență etc.);  
- informare, consiliere și orientare 
școlară și profesională a cursanților, 
pentru identificarea realistă a 
alternativelor de acțiune la finalizarea 
programului ADS: continuare studii, 
continuare pregătire în sistemul de 
formare profesională a adulților, 
ocupare loc de muncă etc.;  
3.v.4. Intervenții pentru învățământul 
terțiar  
• Măsuri de prevenire și combatere 
a abandonului universitar pentru 
grupurile dezavantajate/ subreprezentate 
de studenți  
Tipuri de sub-acțiuni:  
- sprijin pentru studenții cu risc de 
abandon (burse sociale, facilitarea 
participării la burse ale locurilor de 
muncă, acordarea unor pachete de 
sprijin: cazare și masă gratuite, 
decontare transport etc.); 
- susținerea unor activități 
specifice în cadrul centrelor de consiliere 
și orientare în carieră (sesiuni, tabere, 
training-uri, workshop-uri, etc) 
- servicii de consiliere relevante, 
mentorat, inclusiv cu studenți voluntari 
din ani mai mari, tutoriat; 
- granturi pentru universități 
pentru dezvoltarea capacitații de 
sprijinire a studenților cu risc de 

abandon prin operaționalizarea 
mecanismelor instituționale de 
monitorizare a nevoilor studenților în 
cadrul centrelor de consiliere și orientare 
profesională, precum și acordarea 
serviciilor de sprijin studenților.  
• Măsuri de sprijin în vederea 
creșterii accesului la studii universitare 
Tipuri de sub-acțiuni:  
- acordarea de granturi la nivelul 
școlilor pentru: organizarea unor 
programe dedicate de pregătire și 
facilitare a tranziției la învățământul 
superior cu posibilitatea de a identifica 
copiii la risc de a nu finaliza cu absolvirea 
examenului de bacalaureat și susținerea 
acestora cu programe remediale și de 
suport, programe adecvate de suport 
educațional și social; inclusiv prin 
parteneriate pentru oferire servicii 
educaționale adaptate categoriilor de 
elevi în risc, între licee, universități și alți 
actori relevanți pentru sistemul de 
educație;  
- implementare sistem de 
stimulare a universităților pentru a 
realiza acțiuni specifice în vederea 
atragerii elevilor din grupuri 
defavorizate (caravane, cursuri 
demonstrative în școlile din mediul 
rural, materiale de informare cu privire 
la facilitățile sociale pentru studenți etc.) 
- sprijinirea inițiativelor de 
accesibilizare a universităților, inclusiv 
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prin achiziția de echipamente IT și 
dezvoltarea de instrumente specifice 
pentru admiterea studenților cu 
dizabilități la programele universitare 
(ghid de admitere, platformă online etc). 

Potențiale categorii de beneficiari 

∗ Unități de învățământ și unități 
conexe: ce oferă servicii educaționale 
(IETC, ÎPG, ADȘ, ȘDS, ÎSS), care necesită 
sprijin pentru asigurarea echității în 
serviciile oferite, care necesită sprijin 
pentru asigurarea tuturor condițiilor 
necesare pentru elevii cu 
dizabilități/CES; 
∗ Instituții de învățământ superior: 
ce oferă servicii educaționale, care 
necesită sprijin pentru asigurarea 
echității în serviciile oferite sau care 
necesită sprijin pentru asigurarea 
tuturor condițiilor necesare pentru 
studenții cu dizabilități; 
∗ Copii sau tineri în afara 
sistemului de învățământ: copii 0- 6 ani, 
neînscriși în programe de educație 
timpurie, cu accent pe cei proveniți din 
medii sau grupuri dezavantajate; copii 
sau tineri care au părăsit timpuriu 
școala; 
∗ Antepreșcolari, preșcolari, elevi și 
studenți din medii sau grupuri 
dezavantajate, inclusiv participanți la 

programe de tip „Școală după Școală" 
(ȘDȘ) și elevi din ani terminali sprijiniți 
pentru accesul în învățământul terțiar); 
∗ Personal didactic: personal 
didactic de predare, personal didactic 
auxiliar (inclusiv mediatori școlari) şi 
personal didactic de conducere, de 
îndrumare şi control (LEN Art.88);  
∗ Personal cu atribuții în domeniul 
educației, altul decât cel didactic: 
personal de îngrijire /sprijin din sistemul 
de îngrijire și educație timpurie a 
copiilor (IETC); reprezentanți ai 
instituțiilor de sprijin pentru 
implementarea mecanismului de 
monitorizare și avertizare timpurie a 
fenomenului de abandon școlar 
(Autorități Publice Locale - APL, 
Direcțiile Generale de Asistență Socială 
și Protecție a Copilului - DGASPC); 
personal din Ministerul Educației și 
Cercetării (MEC) și din instituțiile 
subordonate sau în coordonare, altul 
decât cel didactic;  
∗ Părinți/ reprezentanți legali/ 
tutori ai copiilor din medii sau grupuri 
dezavantajate, inclusiv persoane care au 
în grijă copilul cu părinți plecați la 
muncă în străinătate, aflat în risc de 
părăsire timpurie a școlii; 
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Prioritatea 4 – Creșterea calității 
ofertei de educație și formare 
profesională pentru asigurarea 
echității sistemului și o mai bună 
adaptare la dinamica pieței muncii și 
la provocările inovării și progresului 
tehnologic 

Obiectiv Specific  FSE+ 

(iv) Îmbunătățirea calității, eficacității și 
a relevanței sistemului de educație și 
formare pentru piața muncii, pentru a 
sprijini dobândirea de competențe cheie, 
inclusiv a competențelor digitale 
 

Operațiuni vizate și tipuri de acțiuni 

4.iv.2. Intervenții pentru 
învățământul primar și secundar 
(gimnazial și liceal) 

• Măsuri privind flexibilizarea și 
diversificarea oportunităților de formare 
și dezvoltare a competențelor cheie ale 
elevilor 

Tipuri de acțiuni:  

- dezvoltare/ revizuire/ 
diversificare curriculum la decizia școlii 
(inclusiv materiale suport pentru 
implementare și evaluare) și a 
curriculumului bazat pe competențe, cu 
implicarea activă a elevilor/părinților/ 
reprezentanților legali/ tutorilor;  
- dezvoltare parteneriate între 
unități de învățământ și agenți 
economici/ organizații publice și private 
relevante,  
- elaborarea de ghiduri 
metodologice, în contextul predării – 
învățării – evaluării centrate pe 
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competențe, care să integreze învățarea 
față în față cu învățarea online/la 
distanță  
- crearea și/sau furnizarea 
suportului necesar (materiale 
educaționale, cursuri, softuri 
educaționale, echipamente, dotarea 
unităților școlare cu sisteme de 
teleșcoală și învățământ deschis la 
distanță etc.), pentru dezvoltarea și 
evaluarea competențelor cheie ale 
elevilor (în mod particular a 
competențelor digitale și 
antreprenoriale), pentru asigurarea 
premiselor formării profesionale în 
acord cu cerințele și tendințele 
manifestate în societatea contemporană. 

Potențiale categorii de beneficiari 

∗ Unități de învățământ și unități 
conexe: ce oferă servicii educaționale 
(ÎPG, ADȘ, ȘDS, ÎSS),  
∗ Instituții centrale, regionale și 
locale cu responsabilități în gestiunea 
sistemului de învățământ; 
∗ Elevi și studenți (ISCED 1-8, 
inclusiv absolvenți de liceu necertificați 
la examenul de bacalaureat), 
postdoctoranzi; 

∗ Personal didactic: personal 
didactic de predare, personal didactic 
auxiliar şi personal didactic de 
conducere, de îndrumare şi control (LEN 
Art.88);  
∗ Personal cu atribuții în domeniul 
educației, altul decât cel didactic: 
reprezentanți ai instituțiilor de sprijin 
pentru implementarea mecanismului de 
monitorizare și avertizare timpurie a 
fenomenului de abandon școlar 
(Autorități Publice Locale - APL, 
Direcțiile Generale de Asistență Socială 
și Protecție a Copilului - DGASPC); 
personal din Ministerul Educației și 
Cercetării (MEC) și din instituțiile 
subordonate sau în coordonare, altul 
decât cel didactic; persoane cu 
responsabilități în monitorizarea și 
evaluarea calității sistemului de 
învățământ;  
∗ Părinți/ reprezentanți legali/ 
tutori; 
∗ Elevi înscriși în programe ISCED 
2-4, sprijiniți pentru a beneficia de o 
mobilitatea în cadrul programului 
ERASMUS+. 
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6. Compania Națională de Investiții 
 

 
 
 

Programul Național de Construcții de 
interes Public sau Social 
 

Subprogram – Bazine de înot 

Operațiuni vizate și tipuri de acțiuni 
Obiectivul programului este construcţia 
de bazine de înot, finalizarea structurilor 
începute şi rebilitarea bazinelor de înot 
existente în vederea dezvoltării 
infrastructurii sportive de acest gen care 
să permită dezvoltarea acestei discipline 

sportive la nivel național. Este cunoscut 
faptul că la momentul actual există 
situații în care din lipsa unei 
infrastructuri adecvate există sportivi de 
perfoarmnță care se antrenează fie în 
piscine private de dimensiuni reduse fie 
pe saltele, așa cum este cazul disciplinei 
de sărituri. 
Potențiale categorii de beneficiari 
Beneficiarii programului sunt statul, 
prin autoritățile administrației publice 
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centrale, precum și autoritățile 
administrației publice locale, precum și 
alte instituții publice.

 

 

Subprogram – Lucrări în primă 
urgență 

Operațiuni vizate și tipuri de acțiuni 

Programul are ca scop executarea de 
lucrări în scopul prevenirii și atenuării 
efectelor riscurilor naturale cauzate de 
cutremure de pământ, inundații, 
alunecări de teren, tasări și/sau prăbușiri 
de teren. 
Principalele lucrări executate în cadrul 
acestui subprogram vizează reabilitarea 
infrastructurii rutiere (drumuri, podețe 
etc.) în special în cazul obiectivelor 
afectate de fenomene meteorologice 
deosebite precum inundațiile dar și 

consolidarea unor clădiri sau obiective 
de importanță afectate de cutremure sau 
alunecări de teren (amintim aici biserici, 
unități de învățământ, diguri, ziduri de 
sprijin etc.). 

Potențiale categorii de beneficiari 

Beneficiarii programului sunt statul, 
prin autoritățile administrației publice 
centrale, precum și autoritățile 
administrației publice locale, precum și 
alte instituții publice, inclusiv persoane 
fizice și juridice. 

 
 

 

Program Sistem Integrat de 
Reabilitare a Sistemelor de Alimentare 
cu Apă și Canalizare a Stațiilor de 
Tratare a Apei Potabile și Stațiilor de 
Epurare a Apelor Uzate  

Obiectiv 
Proiectul îşi propune o abordare zonală, 
luând în considerare localitățile cu o 
populație de până la 50.000 de locuitori 
din 16 județe ale țării, însoțite de 
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localitățile limitrofe mici din 
aglomerarea respectivă. 
Operațiuni vizate și tipuri de acțiuni 
Scopul proiectului este conformarea la 
normele europene și dezvoltarea 
infrastructurii de mediu, îmbunătățirea 
calității apei potabile furnizate populației 
și asigurarea alimentării continue cu apă 

potabilă de calitate a localităților incluse 
în proiect. 
Potențiale categorii de beneficiari 
∗ Beneficiarii programului sunt 
statul, prin autoritățile administrației 
publice centrale, precum și autoritățile 
administrației publice locale, precum și 
alte instituții publice. 

 

7. Administrația Fondului pentru Mediu 

 
 

Eficiența energetică în clădiri publice 

Scop 

Creșterea eficienței energetice a clădirilor 
publice şi îmbunătățirea calității 
mediului prin reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, reducerea consumului 
anual de energie primară și promovarea 
utilizării surselor regenerabile de energie. 
 

Obiective 

Modernizarea clădirilor publice, prin 
finanțarea de activități/acțiuni specifice 
realizării de investiții pentru creșterea 
performanței energetice a acestora, 
respectiv: 

– îmbunătățirea izolației termice a 
anvelopei clădirii (pereți exteriori, 
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ferestre şi uși, planșeu peste ultimul 
nivel, planșeu peste subsol), a 
șarpantelor şi învelitorilor; precum 
şi a altor elemente de anvelopă care 
închid spațiul condiționat al clădirii; 

– introducerea, reabilitarea şi 
modernizarea, după caz, a 
instalațiilor pentru prepararea, 
distribuția şi utilizarea agentului 
termic pentru încălzire şi a apei 
calde de consum, a sistemelor de 
ventilare şi climatizare, a sistemelor 
de ventilare mecanică cu 
recuperarea căldurii, inclusiv 
sisteme de răcire pasivă, precum şi 
achiziționarea şi instalarea 
echipamentelor aferente şi 
racordarea la sistemele de încălzire 
centralizată, după caz; 

– utilizarea surselor regenerabile de 
energie  (energia solară, 
aerotermală, geotermală, 
hidrotermală, biomasa, eoliană); 

– implementarea sistemelor de 
management energetic având ca 
scop îmbunătățirea eficienței 
energetice şi monitorizarea 
consumurilor de energie (de 
exemplu, achiziționarea, instalarea, 
întreținerea şi exploatarea 
sistemelor inteligente pentru 
gestionarea şi monitorizarea 
oricărui tip de energie pentru 

asigurarea condițiilor de confort 
interior); 

– înlocuirea corpurilor de iluminat 
fluorescent şi incandescent cu 
corpuri de iluminat cu eficiență 
energetică ridicată şi durată mare de 
viață, tehnologie LED, cu 
respectarea normelor şi 
reglementărilor tehnice; 

– respectarea cerințelor privind 
calitatea aerului interior prin 
ventilare mecanică cu unității 
individuale sau centralizate, după 
caz, cu recuperare de energie 
termică pentru asigurarea 
necesarului de aer proaspăt şi a 
nivelului de umiditate; 

– orice alte activități care conduc la 
îndeplinirea realizării scopului 
proiectului (înlocuirea circuitelor 
electrice de iluminat, lucrări de 
demontare/montare a instalațiilor şi 
echipamentelor montate 
consumatoare de energie, lucrări de 
reparații şi etanșări la nivelul 
îmbinărilor şi străpungerilor la 
fațade etc.). 

Suma maximă solicitată: 

- 8.000.000 lei pentru orașe 
 
Beneficiari 

∗ UAT-uri 
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Iluminat public 

Scop 

Îmbunătățirea calității mediului prin 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră prin utilizarea unor corpuri de 
iluminat cu LED care să determine o 
eficiență energetică ridicată. 

Obiective 

Obiectul Programului vizează 
modernizarea sistemelor de iluminat 
public prin înlocuirea corpurilor de 
iluminat având un consum ridicat de 

energie electrică cu corpuri de iluminat 
cu LED, precum şi achiziționarea şi 
instalarea sistemelor de 
dimare/telegestiune care permit reglarea 
fluxului luminos la nivelul întregului 
obiectiv de investiții. 

Finanțarea se acordă în funcție de 
categoria unității administrativ-
teritoriale, pentru orașe - maximum 
3.000.000 lei; 

Beneficiari 

∗ UAT-uri 
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Stații de reîncărcare pentru vehicule 
electrice în localități 
 

Scop 

Îmbunătățirea calității mediului prin 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră prin stimularea utilizării vehiculelor 
electrice 

Obiective 

Obiectivul Programului îl reprezintă 
dezvoltarea infrastructurii de alimentare 
a vehiculelor cu energie electrică. 

Finanțarea se acordă pentru fiecare 
categorie de solicitant, după cum 
urmează: 

- UAT - oraș - maximum 
2.000.000 lei 

Beneficiari 

∗ UAT-uri 
∗ Instituții publice 
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8. Programul național de investiții Anghel Saligny 

Scop 

Realizarea obiectivelor de investiții 
necesare pentru echiparea unităților 
administrativ-teritoriale cu dotări 
tehnico-edilitare și de acces la căile de 
comunicație, în conformitate cu 
reglementările cuprinse în Planul de 
amenajare a teritoriului național. 

Obiective 

În cadrul programului se pot realiza 
obiective de investiții care constau în 
realizarea de construcții noi sau de 
lucrări de construire, reconstruire, 
consolidare, reparație, modernizare, 
modificare, extindere, reabilitare, după 
caz, schimbare de destinație, protejare, 

restaurare, conservare la construcții 
existente și care se încadrează în cel 
puțin una dintre următoarele categorii 
de investiții: 

a) alimentări cu apă și stații de tratare a 
apei; 

b) sisteme de canalizare și stații de 
epurare a apelor uzate, inclusiv 
canalizare pluvială și sisteme de captare 
a apelor pluviale; 

c) drumurile publice clasificate și 
încadrate în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare ca drumuri județene, 
drumuri de interes local, respectiv 
drumuri comunale și/sau drumuri 
publice din interiorul localităților, 
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precum și variante ocolitoare ale 
localităților; 

d) poduri, podețe, pasaje sau punți 
pietonale, inclusiv pentru biciclete și 
trotinete electrice; 

e) sisteme de distribuție a gazelor 
naturale, inclusiv a branșamentelor, 
precum și a racordului la sistemul de 
transport al gazelor naturale. 

Finanțare minimă pentru cel puțin un 
proiect eligibil, în limita următoarelor 
sume pentru fiecare categorie de unitate 
administrativ-teritorială, respectiv 
subdiviziune a unităților administrativ-
teritoriale: 

∗ orașe: 7 milioane lei, cu TVA; 

Pentru a evita creșterea disparităților și 
pentru a asigura coeziunea teritorială, 
fiecare asociație de dezvoltare 

intercomunitară, precum și 
parteneriatele în vederea înființării 
asociațiilor de dezvoltare 
intercomunitară vor avea prealocată 
finanțare pentru cel puțin un proiect 
eligibil, a cărui valoare maximală 
reprezintă suma valorilor ce ar reveni 
fiecărui membru al asociației sau 
parteneriatului, conform aliniatului 
anterior, la care se adaugă un procent de 
10%. 

Beneficiari sunt unitățile administrativ-
teritoriale reprezentate de autoritățile 
administrației publice locale, precum și 
unitățile administrativ teritoriale 
membre ale asociațiilor de dezvoltare 
intercomunitară, constituite conform 
legii, pentru investițiile realizate prin 
asociațiile de dezvoltare 
intercomunitară. 
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9.   Planul Național De Redresare Și Reziliență (PNRR) 

Pilonul I Tranziție verde 
 

Componenta C1: Managementul apei 

Obiectiv: Asigurarea sustenabilă a apei 
pentru un viitor sigur al populației, 
mediului și economiei 
Reforme: 
R1. Consolidarea cadrului de 
reglementare pentru managementul 
sustenabil al sectorului de apă și apă 
uzată și pentru accelerarea accesului 
populației la servicii de calitate conform 
directivelor europene; 
R2. Reconfigurarea actualului mecanism 
economic al Administrației Naționale 
Apele Române (ANAR) în vederea 
asigurării modernizării și întreținerii 
sistemului național de gospodărire a 
apelor, precum și a implementării 
corespunzătoare a Directivei-cadru 
privind apa și a Directivei privind 
inundațiile; 

Investiții: 
I1. Extinderea sistemelor de apă și 
canalizare în aglomerări mai mari de 2 
000 de locuitori echivalenți, prioritizate 
prin Planul accelerat de conformare cu 
directivele europene 
I2. Colectarea apelor uzate în aglomerări 
mai mici de 2000 de locuitori echivalenți, 
care împiedică atingerea unei stări bune 
a corpurilor de apă și /sau afectează arii 
naturale protejate 
I3. Sprijinirea conectării populației cu 
venituri mici la rețelele de alimentare cu 
apă și canalizare existente. 
Pentru investițiile aferente R1. este 
prevăzută o alocare de 968 mil. euro din 
care: 600 de mil. pentru I1., 200 de mil. 
euro pentru I2., 168 mil. euro pentru I3. 
I4. Adaptarea la schimbările climatice 
prin automatizarea și digitalizarea 
echipamentelor de evacuare și stocare a 
apei la acumulări existente pentru 
asigurarea debitului ecologic și creșterea 
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siguranței alimentării cu apă a populației 
și reducerea riscului la inundații 
I5. Dotarea adecvată a administrațiilor 
bazinale pentru monitorizarea 
infrastructurii, prevenirea și gestionarea 
situațiilor de urgență 
I6. Realizarea cadastrului apelor  
Pentru investițiile aferente R2. este 
prevăzută o alocare de 454 mil. euro din 
care: 386,5 de mil. pentru I4., 35 de mil. 
pentru I5., 30 mil. pentru I6., precum și 
2,5 mil. euro pentru consolidarea 

capacității Administrative a ANAR și 
elaborarea noului mecanism economic. 
I7. Extinderea rețelei naționale de 
observații din cadrul Sistemului 
Meteorologic Integrat Național (SIMIN) 
- 40 mil. euro. 
Buget: 1.462 mil. euro, din care solicitat 
în cadrul PNRR: 1.462 mil. euro. Valorile 
din prezenta componentă nu includ 
TVA. 

 

 
 
 

Componenta C3: Managementul 
deșeurilor 
Obiectiv: Accelerarea procesului de 
extindere și modernizare a sistemelor de 
gestionare a deșeurilor în România cu 
accent pe colectarea separată, măsuri de 

prevenție, reducere, reutilizare și 
valorificare în vederea conformării cu 
directivele aplicabile și tranziției la 
economia circulară. 
Reforme: 
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R1. Îmbunătățirea guvernanței în 
domeniul gestionării deșeurilor în 
vederea accelerării tranziției către 
economia circulară 
Investiții: 
I1. Dezvoltarea, modernizarea și 
completarea sistemelor de management 
integrat al deșeurilor municipale la nivel 
de județ sau la nivel de orașe/comune. 

I2. Dezvoltarea infrastructurii pentru 
managementul gunoiului de grajd și al 
altor deșeuri agricole compostabile. 
I3. Dezvoltarea capacităților 
instituționale de monitorizare publică și 
control pentru gestionarea deșeurilor și 
prevenirea poluării 
Buget: 1.239,01 mil. euro, din care 
solicitat în cadrul PNRR: 1.239,01 mil. 
euro. Valorile din prezenta componentă 
nu includ TVA. 

 

Componenta C4- Transport sustenabil 
 
Obiectivul acestei componente este de a 
spori sustenabilitatea sectorului 

transporturilor din România prin 
sprijinirea tranziției verzi și digitale a 
sectorului, respectiv de a dezvolta o 
infrastructură de transport durabilă și 
ecologică, cu standarde de siguranță 
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adecvate, care să contribuie la finalizarea 
rețelelor transeuropene de transport 
(TEN-T) și la descongestionarea 
nodurilor urbane, stimulând în același 
timp tranziția către un transport 
sustenabil la nivel național, fiind vizate 
acțiuni orientate către dezvoltarea de 
măsuri „environmental friendly” pe 
noile sectoare de transport de mare 
viteză, asigurarea elementelor de 
protecție a mediului, precum și a 
sistemelor inteligente de transport (ITS) 
și a măsurilor de siguranță rutieră. 
Reforme: 
R1. Transport sustenabil, decarbonizare 
și siguranță rutieră; 
R2. Management performant pentru 
transport de calitate - Îmbunătățirea 
capacității instituționale de management 
și guvernanță corporativă 
Investiții: 
I1. Modernizarea și reînnoirea 
infrastructurii feroviare; 
I2. Material rulant feroviar; 
I3. Dezvoltarea infrastructurii rutiere 
sustenabile pe rețeaua TEN-T, taxarea 

rutieră, managementul traficului și 
siguranța rutieră; 
I4. Dezvoltarea rețelei de transport cu 
metroul în Municipiile București și Cluj-
Napoca; 
Buget: 
Nevoile de investiții ale României pentru 
infrastructura de transport depășesc 70 
miliarde de euro, potrivit ultimelor 
estimări prezentate în Planul 
Investițional (PI) pentru Dezvoltarea 
Infrastructurii de Transport pe perioada 
2020-2030. 
Resursele financiare alocate prin PNRR, 
de aproximativ 7.620 mil. euro, vor 
acoperi doar o parte din necesarul total 
de investiții la nivel național, astfel încât, 
pentru a le maximiza impactul, aceste 
resurse vor fi direcționate către acele 
intervenții capabile să genereze cea mai 
mare valoare adăugată în conformitate 
cu strategiile Uniunii Europene și 
naționale, în perioada de implementare a 
PNRR. 
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Componenta C6 - Energie 
 
Obiectiv: Obiectivul componentei este 
de a aborda principalele provocări ale 
sectorului energetic din România în ceea 
ce privește decarbonizarea și poluarea 
aerului, respectiv asigurarea tranziției 
verzi și a digitalizării sectorului energetic 
prin promovarea producției de energie 
electrică din surse regenerabile, a 
eficienței energetice și a tehnologiilor 
viitorului. 
Reforme și politici: 
R1. Reforma pieței de energie electrică, 
prin înlocuirea cărbunelui din mixul 
energetic și susținerea unui cadru 
legislativ și de reglementare stimulativ 

pentru investițiile private în producția de 
electricitate din surse regenerabile 
R2. Îmbunătățirea guvernanței 
corporative a întreprinderilor de stat din 
sectorul energetic 
R3. Bugetarea verde 
R4. Dezvoltarea unui cadru legislativ și 
de reglementare favorabil tehnologiilor 
viitorului, în special hidrogen și soluții 
de stocare 
R5. Reducerea intensității energetice a 
economiei prin dezvoltarea unui 
mecanism sustenabil de stimulare a 
eficienței energetice în industrie şi de 
creștere a rezilienței 
R6. Creșterea competitivității și 
decarbonizarea sectorului de încălzire - 
răcire 
Investiții: 
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I1. Noi capacități de producție de energie 
electrică din surse regenerabile 
I2. Infrastructura de distribuție a gazelor 
regenerabile (utilizând gazele naturale în 
combinație cu hidrogenul verde ca 
măsură de tranzitorie), precum și 
capacitățile de producție a hidrogenului 
verde și/sau utilizarea acestuia pentru 
stocarea energiei electrice 
I3. Dezvoltarea de capacități de producție 
pe gaz, flexibile și de înaltă eficiență, 
pentru cogenerarea de energie electrică 
și termică (CHP) în sectorul încălzirii 
centralizate, în vederea atingerii unei 
decarbonizări adânci  
I4. Lanț industrial de producție și/sau 
asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a 
celulelor şi panourilor fotovoltaice 
(inclusiv echipamente auxiliare), 
precum şi noi capacități de stocare a 
energiei electrice 
I5. Asigurarea eficienței energetice în 
sectorul industrial 

 
Componenta Energie răspunde 
inițiativei emblematice Accelerarea 
(Power-up) din Strategia anuală pentru 
2021 privind creșterea durabilă, care are 
ca obiectiv acordarea de întâietate 
tehnologiilor curate perene, dezvoltării 
și utilizării surselor regenerabile de 
energie. Prin reformele şi investițiile care 
contribuie la înlocuirea cărbunelui din 
mixul energetic și la stimularea 
producției de electricitate din surse 
regenerabile, inclusiv de hidrogen verde, 
componenta Energie din PNRR 
contribuie la accelerarea dezvoltării și 
utilizării surselor regenerabile de 
energie, inclusiv de hidrogen verde, 
precum şi la stocarea și integrarea 
energiei regenerabile în sistemul 
energetic. 
Buget: 1.620 mil. euro, din care solicitat 
în cadrul PNRR: 1.620 mil. euro. 
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Pilonul II Transformare digitală 
 
Componenta C7- Transformare 
digitală 
Obiectiv: O infrastructură digitală 
coerentă și integrată la nivelul 
administrației publice din România care 
să ofere servicii digitale de înaltă calitate 
atât cetățenilor, cât și companiilor. Prin 
realizarea acestui obiectiv sunt create 
condițiile pentru adoptarea tehnologiilor 
digitale în toate sectoarele și domeniile 
de activitate ale instituțiilor statului și 
pentru creșterea numărului de cetățeni și 
companii care vor putea beneficia și 
fructifica oportunitățile oferite de 
digitalizare. Implementarea pe scară 
largă a soluțiilor digitale va contribui, la 
creșterea gradului de transparentizare a 
activității autorităților statului și la 

reducerea barierelor birocratice, 
contribuind, de asemenea, la realizarea 
obiectivelor de dezvoltare durabilă. 
A. Servicii publice digitale pentru 
cetățeni și firme 
a) Reforma 
R1. Dezvoltarea unui cadru unitar 
pentru definirea arhitecturii unui sistem 
de tip cloud guvernamental 
b) Investiții 
I1. Implementarea infrastructurii de 
cloud guvernamental 
I2. Investiții pentru dezvoltarea/ 
migrarea în cloud 
I3. Realizarea sistemului de eHealth și 
telemedicină 
I4. Digitalizarea sistemului judiciar 
I5. Digitalizare în domeniul mediului 
I6. Digitalizare în domeniul muncii și 
protecției sociale 
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I7. Implementarea formularelor 
electronice eForms în domeniul 
achizițiilor publice 
I8. Carte de identitate electronică și 
semnătura digitală calificată 
I9. Digitalizarea sectorului organizațiilor 
neguvernamentale 
I10. Transformarea digitală în 
managementul funcției publice 
I18. Transformarea digitală și adoptarea 
tehnologiei de automatizare a proceselor 
de lucru în administrația publică 
B. Conectivitate digitală 
a) Reforma 
R2. Tranziția către atingerea obiectivelor 
de conectivitate UE-2025 și stimularea 
investițiilor private pentru dezvoltarea 
rețelelor de foarte mare capacitate 
b) Investiții 
I11. Implementarea unei scheme de 
sprijinire a utilizării serviciilor de 
comunicații prin diferite tipuri de 
instrumente pentru beneficiari, cu 
accent pe zonele albe 
C. Securitate cibernetică 
a) Reforma 
R3. Asigurarea securității cibernetice a 
entităților publice și private care dețin 
infrastructuri cu valențe critice 
b) Investiții 
I12. Asigurarea protecției cibernetice 
atât pentru infrastructurile TIC publice, 
cât și pentru cele private cu valențe 

critice pentru securitatea națională, prin 
utilizarea tehnologiilor inteligente 
I13. Dezvoltarea sistemelor de securitate 
pentru protecția spectrului 
guvernamental 
I14. Creșterea rezilienței și a securității 
cibernetice a serviciilor de infrastructură 
ale furnizorilor de servicii de internet 
pentru autoritățile publice din România 
I15. Crearea de noi competențe de 
securitate cibernetică pentru societate și 
economie 
D. Competențe digitale, Capital Uman 
și utilizarea Internetului 
a) Reforma 
R4. Creșterea competentelor digitale 
pentru exercitarea funcției publice și 
educație digitală pe parcursul vieții 
pentru cetățeni 
b) Investiții 
I16. Program de formare de competențe 
digitale avansate pentru funcționarii 
publici 
I17. Scheme de finanțare pentru 
biblioteci pentru a deveni hub-uri de 
dezvoltare a competențelor digitale 
I19. Scheme dedicate 
perfecționării/recalificării angajaților 
din firme 
Buget: 1.884,96 mil. euro, din care 
solicitat în cadrul PNRR: 1.884,96 mil. 
euro. 
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Pilonul IV Coeziune socială și 
teritorială 
 
Componenta C10 – Fondul local 
Obiective:  
O1. Asigurarea cadrului necesar pentru 
dezvoltarea durabilă a localităților din 
România prin investiții în infrastructura 
locală care vor susține reziliența și 
tranziția verde a zonelor urbane și rurale, 
precum și reducerea disparităților 
teritoriale la nivel regional, intra-
regional și intra-județean.  
O2. Asigurarea cadrului pentru 
reformarea și digitalizarea 
instrumentelor de planificare teritorială 

și urbană la nivelul autorităților publice 
locale. 
Reforme:  
R1. Crearea cadrului pentru mobilitate 
urbană durabilă  
 Aprobarea și intrarea în vigoare a 

legislației în domeniul mobilității urbane 
durabile  
 Crearea structurii pentru 

acordarea de asistență tehnică pentru 
elaborarea PMUD  
R2. Crearea cadrului de politică pentru o 
transformare urbană durabilă  
 Aprobarea și intrarea în vigoare 

Legii zonelor metropolitane  
 Aprobarea și intrarea în vigoare a 

Politicii urbane a României (PUR)  
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R3. Crearea cadrului de politică pentru o 
transformare rurală durabilă: instituirea 
de consorții administrative în zonele 
rurale funcționale  
 Aprobarea și intrarea în vigoare a 
actului legislativ de modificare a 
Codului administrativ pentru 
stabilirea unor consorții 
administrative în zonele rurale 
funcționale  

R4. Îmbunătățirea calității locuirii  
 Aprobarea și intrarea în vigoare a 
Strategiei naționale a locuirii (SNL) și 
a planului de acțiune pentru a reduce 
lipsa severă de locuințe  

R5. Dezvoltarea sistemului de planificare 
- Codul Amenajării Teritoriului, 
Urbanismului și Construcțiilor  
 Aprobarea și intrarea în vigoare a 

Codului amenajării teritoriului, 
urbanismului și construcțiilor  
 Crearea platformei digitale 
urbane de date interoperabile  

Investiții: 
I1. Mobilitate urbană durabilă 
(intervenție susținută de reforma R1. 
Crearea cadrului pentru mobilitate 
urbană durabilă)  
I1.1. Înnoirea parcului de vehicule 
destinate transportului public (achiziția 
de vehicule nepoluante);  
I1.2. Asigurarea infrastructurii pentru 
transportul verde – ITS/alte 
infrastructuri TIC;  

I1.3. Asigurarea infrastructurii pentru 
transportul verde – puncte de 
reîncărcare vehicule electrice;  
I1.4. Asigurarea infrastructurii pentru 
transportul verde – infrastructurii 
pentru biciclete la nivel 
local/metropolitan.  
I2. Construirea de locuințe pentru tineri 
și pentru specialiști din sănătate și 
învățământ (intervenție susținută de 
reforma R4. Îmbunătățirea calității 
locuirii)  
I3. Reabilitare moderată a clădirilor 
publice pentru a îmbunătăți furnizarea 
de servicii publice de către unitățile 
administrativ-teritoriale, intervenție 
susținută de reformele R2. Crearea 
cadrului de politici pentru o 
transformare urbană durabilă și de R3. 
Crearea cadrului de politici pentru o 
transformare rurală durabilă: instituirea 
consorțiilor administrative în zone 
rurale funcționale  
I4. Elaborarea / actualizarea în format 
GIS a documentelor de amenajare a 
teritoriului și de urbanism (intervenție 
susținută de reforma R5. Dezvoltarea 
sistemului de planificare - Codul 
Amenajării Teritoriului, Urbanismului 
și Construcțiilor)  
Buget: 2.100 mil. euro, din care solicitat 
în cadrul PNRR: 2.100 mil. euro. Valorile 
din prezenta componentă nu includ 
TVA. 
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Componenta C11 – Turism și cultură 
Obiectiv: Creșterea coeziunii sociale, 
economice și teritoriale și crearea de noi 
locuri de muncă în special în mediul 
rural, respectiv: 
(1) promovarea transformării socio-
economice durabile în zonele rurale și 
defavorizate prin dezvoltarea unei rețele 
de Organizații Regionale de 
Management al Destinațiilor și 
sprijinirea investițiilor locale în turism; 
(2) sprijinirea mobilității durabile prin 
crearea unei rețele naționale Velo, 
inclusiv rute Eurovelo și 

(3) reducerea decalajului de acces la 
cultură între zonele rurale și cele urbane 
mari. 
a ) Reforma 
R1. Operaționalizarea Organizațiilor de 
Management al Destinației (OMD) 
Obiectivul acestei reforme este creșterea 
competitivității sectorului turistic 
românesc și promovarea transformării 
socio-economice durabile în zonele 
rurale și defavorizate prin adoptarea 
cadrului necesar pentru 
operaționalizarea Organizațiilor de 
Management al Destinației. 
b) Investiții 
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I1. Promovarea celor 12 rute 
turistice/culturale 
Obiectivul acestei investiții este de a 
crește atractivitatea destinațiilor 
turistice selectate în urma dezvoltării a 
12 rute turistice/culturale tematice în 
zonele rurale defavorizate din România 
și crearea de noi locuri de muncă în 
industria turistică. 
Investiția presupune sprijin financiar 
pentru promovarea celor 12 rute și 
modernizarea /reabilitarea siturilor 
turistice cu impact național și 
internațional incluse în cele 12 rute, 
identificate în zonele de destinație 
optimă. 
Obiectivele turistice vor fi selectate în 
urma activității de cartografiere a 
destinațiilor optime corespunzătoare 
fiecărei Organizații de Management al 
Destinației. Destinațiile optime ar trebui 
identificate pe baza capacității lor de a 
atrage turiști internaționali și naționali, 
respectiv a promovării transformării 
socio-economice durabile / orientate 
către mediu în zonele rurale și 
defavorizate. 
Cele 12 rute sunt: ruta castelelor, ruta 
curiilor, ruta culelor, traseul 
gastronomiei tradiționale, ruta 
bisericilor fortificate, ruta bisericilor din 
lemn, ruta mănăstirilor din zona 
Moldovei, ruta Sfântului Ladislau, 
traseul castrelor romane, ruta cetăților, 

refacerea peisajului cultural din Delta 
Dunării în vederea creșterii atractivității 
zonei, ruta satelor cu arhitectură 
tradițională. 
I2. Modernizarea/crearea de muzee și 
memoriale 
Obiectivul acestei investiții este de a 
contribui la dezvoltarea turismului 
cultural prin modernizarea/crearea 
muzeelor și memorialelor dedicate 
opresiunii și conflictelor. 
 
a ) Reforma 
R2. Crearea cadrului pentru 
operaționalizarea traseelor cicloturistice 
la nivel național 
Obiectivul acestei reforme este de a 
contribui la dezvoltarea economică a 
orașelor mici și a zonelor rurale prin 
adoptarea unui cadru legislativ, 
instituțional și de investiții pentru 
realizarea traseelor cicloturistice și 
practicarea unor forme de turism 
durabil. 
Această măsură vizează asigurarea 
cadrului legislativ, instituțional și 
investițional pentru realizarea traseelor 
cicloturistice și practicarea unor forme 
de turism durabil care vor contribui la 
dezvoltarea economică la nivel regional 
și local și creșterea nivelului de trai al 
locuitorilor din orașele mici și zonele 
rurale. 
b) Investiții 
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I3. Instituirea Centrului Național de 
Coordonare Velo care: 
a) va elabora studiul privind traseele 
cicloturistice la nivel național; 
b) va asigura digitalizarea pistelor și 
traseelor velo prin dezvoltarea unei 
Platforme Naționale eVelo ce cuprinde o 
aplicație digitală integrată pentru toate 
traseele cicloturistice și un site dedicat; 
I4. Implementarea a 3000 km de piste 
pentru biciclete 
Obiectivul acestei investiții este de a 
dezvolta un transport durabil prin 
dezvoltarea infrastructurii traseelor 
cicloturistice. 
Implementarea acestei investiții va 
include dezvoltarea a 3 000 km de noi 
trasee naționale de ciclism în toată 
România. Amplasarea rutelor va fi 
prioritară de-a lungul principalelor rute 
turistice. 
a ) Reforma 
R3. Reformarea sistemului de finanțare a 
sectorului cultural 
Reforma urmărește : 
 crearea unui cadru juridic și 

administrativ mai stabil, predictibil și 
sustenabil pe termen lung pentru 
sectorul cultural non-public 
(privat/independent) și pentru lucrătorii 
culturali, crearea de instrumente de 
colectare de date care să permită, pe 
viitor, politici publice bazate pe aceste 
date și demararea unui proces care să 

contribuie la dezvoltarea socio-
educațională și culturală a ruralului și 
urbanului mic, prin reducerea 
decalajelor față de urbanul mare. 
b) Investiții 
I5. Creșterea accesului la cultură în 
zonele defavorizate din punct de vedere 
cultural 
- Un program pilot de finanțare în 
parteneriat cu autoritățile locale pentru a 
sprijini programele culturale, anuale sau 
multianuale puse în aplicare la nivel 
local; 
- Un program-pilot pentru finanțarea 
proiectelor de educație culturală, ai căror 
beneficiari sunt unități de învățământ 
din zonele rurale și din orașele mici. 
I6. Dezvoltarea unui sistem digital pentru 
procesele de finanțare a culturii 
Obiectivul acestei investiții este 
dezvoltarea unui sistem digital pentru 
acordarea finanțării publice în sectoarele 
culturale. 
Sistemul electronic va: 
 facilita accesul la finanțare pentru 

operatorii culturali naționali prin cereri 
de finanțare simplificate și digitalizate, 
evaluarea proiectelor, contractare, 
monitorizare și evaluare, debursarea 
finanțării, evaluarea ex-post; 
 înregistra toate subvențiile 

culturale publice deja acordate pentru a 
preveni dubla finanțare; 
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 fi utilizat ca instrument de 
colectare a datelor referitor la cheltuielile 
culturale la nivelul tuturor și a oricărei 
localități și regiuni, cu privire la costurile 
culturale pe tip de proiect etc. și să 
permită luarea unei decizii bazate pe 
dovezi în domeniul politicii culturale; 
 permite accesul transparent la 

informații neconfidențiale despre 
proiecte pentru promotorii de proiecte și 
publicul larg. 
I7. Accelerarea digitalizării producției și 
distribuției de filme 

Obiectivul acestei investiții este de a 
consolida capacitatea 
microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii în 
producția de filme și de a accelera 
tranziția digitală a producătorilor și 
distribuitorilor de filme din România 
prin creșterea capacităților de producție 
digitală, distribuție, marketing și 
promovare, inclusiv tehnologii de 
arhivare digitală. 
Buget componenta: 449, 01 mil. euro, din 
care solicitat în cadrul PNRR: 449,01 mil. 
euro. 
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Pilonul V Sănătate, precum și 
reziliența economică, socială și 
instituțională 
 
Componenta C11 – Sănătate 
Obiective: Consolidarea rezilienței 
sistemului de sănătate din România prin 
creșterea nivelului de acces, siguranță, 
calitate și funcționalitate a serviciilor 
medicale și a infrastructurii sanitare 
Reforme: 
R1. Dezvoltarea capacității pentru 
gestionarea fondurilor publice din 
sănătate 
R2. Dezvoltarea capacității de investiții 
în infrastructura sanitară 

R3. Dezvoltarea capacității pentru 
managementul serviciilor de sănătate și 
managementul resurselor umane din 
sănătate 
Investiții: 
I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale 
prespitalicești 
I2. Dezvoltarea infrastructurii 
spitalicești publice 
Buget: 2.450,01 mil. euro, din care 
solicitat în cadrul PNRR: 2.450,01 mil. 
euro. 
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Componenta C13 – Reforme sociale 
 
Reforme: 
R1. Crearea unui nou cadru legal pentru 
a preveni separarea copiilor de familie 
R2. Reforma sistemului de protecție a 
persoanelor adulte cu dizabilități 
R3. Implementarea Venitului Minim de 
Incluziune (VMI) 
R4. Introducerea tichetelor de muncă și 
formalizarea muncii pentru lucrătorii 
casnici 
R5. Asigurarea cadrului legal pentru 
stabilirea salariului minim 
R6. Îmbunătățirea legislației privind 
economia socială 
R7. Reforma serviciilor de îngrijire de 
lungă durată pentru persoanele vârstnice 

Investiții: 
I1. Crearea unei rețele de centre de zi 
pentru copiii expuși riscului de a fi 
separați de familie 
I2. Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea 
infrastructurii sociale pentru persoanele 
cu dizabilități 
I3. Operaționalizarea introducerii 
tichetelor de muncă pentru lucrătorii 
casnici 
I4. Dezvoltarea unei rețele de centre de 
îngrijire de zi și de reabilitare pentru 
persoane vârstnice 
Buget estimat: 196,74 mil. EUR, din care 
solicitat în cadrul PNRR: 196,74 mil. 
euro. 
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Pilonul VI Politici pentru noua 
generație 
 
Componenta C15 – Educație 
Obiectiv general: Creșterea capacității 
de reziliență a sistemului educațional 
prin modernizarea infrastructurii 
educaționale și a dotării aferente, în 
corelare cu nevoile prezente și viitoare 
ale pieței forței de muncă, în vederea 
asigurării participării la un proces 
educațional de calitate, modern și 
incluziv. 
Reforme și investiții: 

R1. Elaborarea și adoptarea pachetului 
legislativ pentru implementarea 
proiectului "România Educată" 
R2. Dezvoltarea unui sistem de servicii 
de educație timpurie unitar, incluziv și 
de calitate 
I1. Construirea, echiparea și 
operaționalizarea a 110 creșe . 
I2. Înființarea, echiparea și 
operaționalizarea a 412 servicii 
complementare pentru grupurile 
defavorizate 
I3. Dezvoltarea programului-cadru 
pentru formarea continuă a 
profesioniștilor care lucrează în servicii 
de educație timpurie 
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R3. Reforma sistemului de învățământ 
obligatoriu pentru prevenirea și 
reducerea părăsirii timpurii a școlii 
I4. Sprijinirea unităților de învățământ 
cu risc ridicat de abandon școlar. 
I5. Cursuri de formare a utilizatorilor 
Sistemului Informatic Integrat al 
Învățământului din România (SIIIR) și 
ai instrumentului informatic al 
mecanismului de avertizare timpurie 
(MATE) și intervenții sistemice pentru 
reducerea părăsirii timpurii a școlii 
R4. Crearea unei rute profesionale 
complete pentru învățământul tehnic 
superior 
I6. Dezvoltarea a 10 consorții regionale și 
dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri 
profesionale integrate 
I13. Echiparea laboratoarelor de 
informatică din unitățile de învățământ 
profesional și tehnic (ÎPT) 
I14. Echiparea atelierelor de practică din 
unitățile de învățământ profesional și 
tehnic (ÎPT) 
I7. Transformarea liceelor agricole în 
centre de profesionalizare 
R5. Adoptarea cadrului legislativ 
pentru digitalizarea educației 
I8. Program de formare la locul de muncă 
pentru personalul didactic 

I9. Asigurarea echipamentelor și a 
resurselor tehnologice digitale pentru 
unitățile de învățământ 
I15. Școala online: Dezvoltarea 
platformei de evaluare și realizarea de 
conținut 
I16. Digitalizarea universităților și 
pregătirea acestora pentru profesiile 
digitale ale viitorului 
R6. Actualizarea cadrului legislativ 
pentru a asigura standarde ecologice de 
proiectare, construcție și dotare în 
sistemul de învățământ preuniversitar 
I17. Asigurarea infrastructurii 
universitare (cămine, cantine, spații de 
recreere) 
I10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și 
achiziționarea de microbuze verzi 
I11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de 
clasă preuniversitare și 
laboratoarele/atelierele școlare 
I12. Schema de granturi pentru consorții 
școlare rurale 
R7. Reforma guvernanței sistemului de 
învățământ preuniversitar și 
profesionalizarea managementului 
I18. Programul de formare și îndrumare 
pentru managerii și inspectorii școlari 
Buget: 3.605,97 mil. euro, din care 
solicitat în cadrul PNRR: 3.605,97 mil. 
euro. 
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6.2. Posibilități de dezvoltare 
socială coerentă a comunității 
orașului Săveni 
În cadrul Strategiei Naționale de 
Dezvoltare Durabilă a României 2030 
este menționat faptul, că sub aspect 
social este nevoie de o societate coezivă, 
care să beneficieze de îmbunătățirea 
sistemului de educație și sănătate, de 
reducerea inegalităților dintre bărbați și 
femei, dintre mediul urban și rural, care 
să conducă la promovarea unei societăți 
deschise, în care cetățenii se pot simți 
apreciați și sprijiniți. E nevoie de 
cultivarea rezilienței populației, în așa fel 
încât cetățeanul, într-un cadru 
instituțional echitabil, să își poată realiza 
visurile acasă. În același timp, statul 
trebuie să ajute la sporirea potențialului 
cetățeanului prin abordarea problemelor 
legate de sănătate, de educație și de 
limitele pieței libere, probleme la care se 
poate răspunde prin politici publice, 
rezultatul fiind un nivel de trai cât mai 
ridicat pentru toți cetățenii. Sporirea 
capitalului social – crearea unui simț 
civic definit prin încredere între cetățeni 
- va conduce la deblocarea potențialului 
cetățenilor pentru a se realiza prin forțe 
proprii, asigurând totodată și 
dezvoltarea durabilă a comunităților lor. 

Excluziunea şi incluziunea socială sunt 
concepte multidimensionale.   
Dimensiunile sociale, culturale şi politice 

trebuie, de asemenea, luate în 
considerare. Cineva poate fi acceptat din 
punct de vedere economic dar poate fi 
exclus din punct de vedere locativ cum ar 
fi dacă locuiește într-o zonă considerată 
a fi foarte proastă. Însă, este vorba de 
ceva mai mult: incluziunea socială nu 
este corelată doar cu aspectele 
financiare, ca o condiție de bază (de 
exemplu, condițiile de locuire şi ale 
venitului) dar şi, mai mult de atât, de 
aspectul subiectiv: respectul de sine şi 
sentimentul de apartenență la o 
comunitate. 

Investițiile în oameni pentru asigurarea 
unui capital uman înalt calificat 
reprezintă cheia progresului economic 
durabil pe termen mediu și lung. 

Creșterea sustenabilă și sănătoasă a 
economiei are la bază investițiile în 
mediul de afaceri, infrastructură și în 
capitalul uman, precum și în sporirea 
creșterea rezilienței sistemelor de 
sănătate și protecție socială. 

Societățile actuale se confruntă cu o serie 
de noi provocări determinate, în mare 
parte, de progresul tehnologic și de 
dezvoltarea noilor tehnologii, iar pentru 
a putea răspunde în mod adecvat este 
necesar ca sistemul de educație și 
formare profesională să se adapteze 
dinamicii pieței muncii și să furnizeze 
acele calificări, competențe și abilități 
solicitate.  
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1. Programul Operațional Educație și Ocupare 
 

 
 

Prioritatea 6-Creșterea accesului pe 
piața muncii 

1. Obiectiv Specific FSE+ 

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

Tipuri de acțiuni 

2. 6.i.1. Furnizarea serviciilor de 
identificare, îndrumare, sprijin și 
management de caz pentru persoanele 
din grupuri dezavantajate în vederea 
facilitării accesului pe piața muncii, în 

complementaritate cu serviciile de 
management de caz acordate pentru 
comunitățile marginalizate finanțate 
prin Programul Operațional Incluziune 
și Demnitate Socială,  inclusiv campanii 
de informare cu privire la beneficiile 
oferite de înregistrarea ca persoană în 
căutarea unui loc de muncă, de obținerea 
unei calificări profesionale și/sau a unui 
loc de muncă. 

6.i.2 Furnizarea de pachete 
prestabilite de măsuri de ocupare în 
vederea integrării socio-profesionale a 
persoanelor din grupuri dezavantajate 
pe piața muncii, urmare a rezultatului 
profilării, prin: 
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- servicii personalizate de 
informare, consiliere și orientare 
(management de caz);  
- servicii de sprijin în găsirea unui 
loc de muncă/ mediere/ integrare pe 
piața muncii/activare; 
- programe de formare 
profesională/ ucenicie la locul de muncă/ 
stagii/ alte programe de pregătire (a doua 
șansă, alfabetizare etc.) în vederea 
îmbunătățirii nivelului de competențe; 
- servicii de evaluare și certificare a 
competențelor obținute în contexte 
informale sau nonformale; 
- furnizarea de servicii de 
acompaniere socio-profesională, alături 
de cele de ocupare, pentru categorii de 
persoane dezavantajate în piața muncii;   
- măsuri de dezvoltare de 
competențe necesare inserției pe piața 
muncii pentru sportivii la final de 
carieră, care nu au nicio altă 
ocupație/meserie certificată 
- pachete de măsuri pentru 
stimularea mobilității, inclusiv pentru 
relocare 
- acordarea de granturi 
furnizorilor de servicii suport de 
integrare pe piața muncii dimensionate 
în funcție de perioada pentru care 
persoana rămâne ocupată (cel puțin 6 
/12 luni după semnarea unui contract de 
muncă);   

- 6.i.3 Finanțarea de intervenții 
integrate în zone cu deficit de forță de 
muncă și migrație sezonieră, care să 
cuprindă printre altele și următoarele 
acțiuni: 
- identificarea dimensiunii 
fenomenului de deficit de forță de muncă 
și migrație sezonieră prin inițierea de 
studii; 
- identificarea persoanelor care se 
supun migrației sezoniere și a celor 
ocupate în agricultura de subzistență, 
motivarea acestora prin acțiuni specifice; 
- proiectarea serviciilor suport 
pentru reducerea deficitelor în 
parteneriat cu comunitate locală, cu 
partenerii sociali și cu alte părți 
interesate (angajatori, etc), inclusiv cu 
diaspora în perspectiva migrației de 
întoarcere; 
- furnizarea de pachete de măsuri 
adaptate conform acțiunii 5.i.2. 

Grup țintă 

- Persoane inactive, tineri cu vârsta 
de peste 30 ani,  
- șomeri, șomeri de lunga durată,  
- persoane cu dizabilităţi,  
- persoane din comunități 
marginalizate,  
- persoane din zone rurale,  
- persoane aparținând 
minorităților,  
- persoane eliberate din detenție, 
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- tineri post instituționalizați,  
- sportivi la final de carieră 

2. Obiectiv Specific FSE+ 

(iii) Promovarea participării echilibrate 
după gen pe piața muncii și a asigurării 
echilibrului dintre viața profesională și 
cea privată, inclusiv prin facilitarea 
accesului la servicii de îngrijire a copiilor 
și a persoanelor aflate într-o situație de 
dependență 

Tipuri de acțiuni 

6.iii.2. Stimularea angajatorilor 
pentru utilizarea unor forme de 

muncă flexibile și pentru finanțarea 
investițiilor care să permită utilizarea 
acestor forme, în vederea asigurării 
echilibrului dintre viața profesională și 
cea de familie 

 

Grup țintă 

∗ Femei inactive, 
∗  șomere,  
∗ șomere de lungă durată,  
∗ femei angajate 

 

 
 
Prioritatea 8 – Modernizarea 
instituțiilor pieței muncii 

Obiectiv specific FSE+ 

(ii). Modernizarea instituțiilor și a 
serviciilor pieței muncii pentru a evalua și 
anticipa necesarul de competente și a 
asigura asistență personalizată și în timp 
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real urmărind asigurarea 
medierii/plasării (matching), tranziției și 
a mobilității forței de muncă 

Tipuri de acțiuni 

8.ii.1. Îmbunătățirea mecanismelor de 
monitorizare a informațiilor din piața 
muncii, de anticipare a nevoii de 
competențe, de evaluare și 
monitorizare a politicilor publice 
privind măsurile active și formarea 
profesională sau adăugarea de noi 
dezvoltări privind: 

- colectarea, prelucrarea, analiza 
datelor și diseminarea informațiilor 
relevante pentru piața muncii, în baza 
protocoalelor/parteneriatelor cu actorii 
relevanți; 

- elaborarea prognozelor pe 
termen scurt, mediu și lung privind 
nevoia de competențe; 

- adaptarea programelor de 
formare/educație la nevoia de 
competențe identificate; 

- Implementarea unui sistem 
unitar de monitorizare a inserției socio-
profesionale a absolvenților sistemului 
de învățământ   

- creșterea capacității instituțiilor 
relevante de a monitoriza și evalua 
politicile publice și de a utiliza sistemele 
informatice suport prin formarea de 

specialiști, seminarii, instruire, formare 
continuă; 

- evaluarea politicilor și revizuirea 
în consecință. 

8.ii.2. Consolidarea dialogului social și 
a parteneriatelor pentru ocupare și 
formare 

• Consolidarea parteneriatului 
pentru formarea profesională continuă 
prin dezvoltarea capacității 
administrative a Comitetelor Sectoriale, 
inclusiv prin formarea profesională a 
specialiștilor.  

• Furnizarea de pachete integrate 
pentru partenerii sociali în scopul 
modernizării și îmbunătățirii 
funcționării dialogului social pentru 
piața muncii prin: 

- Sprijinirea partenerilor sociali 
pentru a colecta și analiza informații cu 
privire la tendințele manifestate la nivel 
de național, de sector sau regional, în 
legătură cu aspecte precum: evoluții 
economice, condiții de muncă, 
organizarea muncii, necesar de formare, 
negocieri colective, etc.; 

- Sprijinirea partenerilor sociali în 
a încheia acorduri de cooperare bipartite 
la nivel de grup de unități, sectorial sau 
național, prin organizarea unor sesiuni 
de dezbateri / workshop-uri / conferințe, 
inclusiv în context European, pentru a 
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identifica teme ce pot constitui baza 
revitalizării contractelor colective de 
muncă sectoriale; 

- Creșterea calității reprezentării de 
către partenerii sociali prin furnizarea de 
programe de formare sau crearea unor 
oportunități pentru schimb de 
informații la nivelul partenerilor sociali, 
atât la nivel național, dar și inter-
sectorial sau regional.; 

- Îmbunătățirea calității expertizei 
partenerilor sociali reprezentativi pentru 
a furniza servicii de calitate membrilor 
săi, precum și pentru a îmbunătăți 
implicarea efectivă a acestora în dialogul 
social, indiferent de nivel; 

- Consolidarea expertizei 
partenerilor sociali în acord cu tematicile 
europene și naționale cu care se operează 
în contextul Semestrului European și 
Pilonului European al Drepturilor 
Sociale, inclusiv prin derularea unor 
activități de cercetare relevante; 

- Dezvoltarea și implementarea de 
acorduri transnaționale și preluarea 
unor bune practici în ceea ce privește 
dialogul social și piața muncii la nivel 
European; 

- Acțiuni de creștere a capacității 
partenerilor sociali pentru a contribui 
eficient la dezvoltarea și implementarea 

politicilor de ocupare (instrumente de 
lucru / procedurarea și standardizarea 
activității, consolidare expertiză în acord 
cu tematicile europene, adaptare 
tematici europene în dialogul social 
național). 

• Sprijin acordat partenerilor 
sociali pentru implementarea acordurilor 
europene cadru încheiate de partenerii de 
dialog social europeni (framework 
agreements) 

• Crearea și asigurarea 
transparenței unei baze de date naționale 
care să conțină informații privind 
rezultatele dialogului social (structurile 
partenerilor sociali, organizațiile 
sindicale și patronale reprezentative, 
contractele colective de muncă încheiate 
la diferite niveluri, acordurile bipartite). 

Grup țintă 

∗ Personal din autorități și instituții 
publice, institute de cercetare, furnizori 
de servicii de ocupare și formare, 
angajatori și  membrii / specialiști ai 
comitetelor sectoriale și ai partenerilor 
sociali,  
∗ Organizații sindicale și patronale 
reprezentative 
∗ ONG-uri cu competențe în 
domeniu 
∗ Angajatori. 
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9. Programul  Operațional Incluziune și Demnitate Socială 

 
 
Prioritatea 2 - Protejarea dreptului la 
demnitate socială 

Obiectiv Specific FDER 

Îmbunătățirea integrării socioeconomice 
a comunităților marginalizate, a 
migraților și a grupurilor dezavantajate 
prin măsuri integrate care să includă 
asigurarea de locuințe și servicii sociale; 

Tipuri de acțiuni 

Construcția de locuințe sociale, măsură 
care vizează îmbunătățirea condițiilor de 

locuire pentru populație. Acestea vor fi 
dezvoltate în unitățile administrativ 
teritoriale cu nevoie stringenta, 
potențialii beneficiari fiind autoritățile 
publice locale 

Grup țintă 

∗ Tineri în situații de 
vulnerabilitate 
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Prioritatea 3: Sprijinirea 
comunităților rurale fără acces sau cu 
acces redus la servicii primare 

1. Obiectiv Specific FDER  

(ix) Creșterea accesului egal și în timp util 
la servicii de calitate, sustenabile și cu 
prețuri accesibile; modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecție socială; 
îmbunătățirea accesibilității, a 
eficacității și a rezilienței sistemelor de 
sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung; 

Tipuri de acțiuni 

- dezvoltarea serviciilor cu caracter 
integrat în comunitățile rurale - Aceste 
servicii de asistență socială, asistență 
medicală comunitară, suport 
educațional vor fi crește accesul 

persoanelor vulnerabile la servicii de 
calitate în comunitățile rurale. Ele 
presupun formarea unor echipe 
comunitare de specialiști, compuse din: 
asistent social/tehnician în asistența 
socială, asistent medical comunitar, 
îngrijitor de persoane vârstnice, 
mediator școlar, consilier ocupare cu 
munca de teren, în funcție de nevoile 
comunității (populație școlara sau 
îmbătrânita, pre-existenta sau nu a 
acestor specialiști în comunitate etc). O 
parte dintre specialiști vor fi formați în 
cadrul proiectului. 
- crearea și funcționarea unui call 
center pentru persoane vulnerabile, 
solicitările primite fiind preluate și 
referite către furnizorii de servicii sociale 
din comunitate, în funcție de nevoie 
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(copil/pers. cu dizabilităţi/persoana în 
vârsta etc). 
- sprijinul acordat autorităților 
locale pentru a reglementa situația 
așezărilor informale (identificarea 
acestora, evaluarea situației, cadastrare, 
suport administrativ) 
- măsuri de formare continuă a 
personalului din serviciile destinate 
grupurilor vulnerabile. 

Grup țintă 

∗ Specialiștii care lucrează cu aceste 
persoane 
∗ Familiile sau aparținătorii 
acestora 
∗ Specialiștii care lucrează în 
serviciile destinate acestor persoane 
∗ Persoane Vârstnice  
∗ Copii 
∗ Tineri 
∗ Persoane cu dizabilităţi 
∗ Persoane care locuiesc în așezări 
informale 
 
2. Obiectiv Specific FDER 

d(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; 

Tipuri de acțiuni 

Sprijin pentru comunitățile rurale fără 
acces sau cu acces redus la servicii 
sociale. Se vor finanța amenajări spatii 
pentru derularea serviciilor și dotarea 
acestora 

Grup țintă 

∗ Specialiștii care lucrează cu aceste 
persoane 
∗ Familiile sau aparținătorii 
acestora 
∗ Specialiștii care lucrează în 
serviciile destinate acestor persoane 
∗ Vârstnici 
∗ Copii 
∗ Tineri 
∗ Persoane cu dizabilităţi 
∗ Persoane care locuiesc în așezări 
informale 
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Prioritatea 4: Reducerea disparităților 
dintre copiii la risc de sărăcie și/sau 
excluziune socială și ceilalți copii   

1. Obiectiv Specific FSE+ 

(iii) promovarea participării femeilor la 
piața muncii, a unui echilibru mai bun 
între viața profesională și cea privată, 
inclusiv accesul la servicii de îngrijire a 
copiilor și a persoanelor dependente   

Tipuri de acțiuni 

- măsuri care contribuie la un acces 
mai bun al femeilor la piața muncii, 
precum și la un echilibru mai bun al 
vieții de familie cu viața profesională : 
Sprijinul acordat familiilor 
monoparentale este în principal 
direcționat spre mamele singure. Ele 
reprezintă procentul dominant al 
părinților singuri. Măsura prevede 
acordarea unui sprijin tailor-made, 
adaptat nevoilor mamelor, în vederea 

creșterii angajabilității și autonomiei 
părintelui singur : acordarea de vouchere 
before și after school, vouchere pentru 
activitățile de weekend ale copiilor 
(sport, creație, artă), finanțarea 
cursurilor de recalificare pentru 
părintele singur cu venituri mici, care 
dorește schimbarea domeniului 
profesional etc. 

Grup țintă 

∗ Părinți singuri care au în îngrijire 
copii (0-18 ani), dintre care femei 
 

2. Obiectiv Specific FSE+ 
(ix)   - creșterea accesului egal și în timp 
util la servicii de calitate, sustenabile și 
cu prețuri accesibile; modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecție 
socială; îmbunătățirea accesibilității, a 
eficacității și a rezilienței sistemelor de 
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sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung 

Tipuri de acțiuni 

Măsuri care contribuie la un acces mai 
bun al copiilor și tinerilor la servicii de 
calitate în comunitate, cât mai aproape 
de domiciliu : 
- Centrele de zi pentru prevenirea 
separării copilului de familie oferă 
servicii de asistență și îngrijire copiilor, 
pe durata zilei, dar și informare, 
consiliere, îndrumare și, după caz, ajutor 
material pentru familii, dar și pentru 
persoanele în grija cărora se află copiii cu 
părinți plecați în străinătate.   
- Centrele de servicii specializate 
pentru copiii și tinerii cu tulburări de 
comportament – sunt vizate construirea 
/reabilitarea / modernizarea/  extinderea 
/echiparea unor centre de zi pentru 
copiii și adolescenții cu tulburări de 
comportament (violenta), precum și 
servicii de  terapie acești copii și tineri. 
- Servicii de sprijin în comunitate 
pentru tinerii care au părăsit sistemul de 
protecție specială - Sprijinirea tinerilor 
care urmează sa părăsească sistemul de 
protecție specială și a celor care au 
părăsit sistemul, prin furnizarea de 

servicii integrate: consiliere, orientare în 
carieră, dezvoltare personală și 
dezvoltarea de abilități de viață 
independentă, monitorizare post-
intervenție în vederea asigurării 
sustenabilității masurilor, asigurarea 
locuinței gratuite prin acordarea unui 
voucher pentru plata chiriei timp de 12 
luni 
- pentru accesul copiilor afectați de 
sărăcie la activități recreative în vederea 
îmbunătățirii aptitudinilor sociale se vor 
finanța tabere de creație/sport pentru 
copii școlari (ciclu primar și gimnazial) 
- măsuri de formare continuă a 
personalului din serviciile destinate 
grupurilor vulnerabile. 

Grup țintă 

∗ Specialiștii care lucrează cu aceste 
persoane 
∗ Familiile sau aparținătorii 
acestora 
∗ Specialiștii care lucrează în 
serviciile destinate acestor persoane 
∗ Copii 
∗ Asistenții personali ai copiilor cu 
dizabilităţi (care ii vor însoți în tabere) 
∗ Tineri 
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Prioritatea 6: Sprijin pentru 
persoanele cu dizabilităţi 

1. Obiectiv Specific FSE+ 

(vii)  -   favorizarea incluziunii active 
pentru a promova egalitatea de șanse și 
participarea activă și a îmbunătăți 
capacitatea de inserție profesională 

Tipuri de acțiuni 

- acordarea unui pachet integrat 
pentru susținerea încadrării pe piața 
muncii sau a creșterii angajabilității 
persoanelor cu dizabilități, asigurat 
printr-un mecanism competitiv, de către 
furnizori publici sau privați de servicii de 
ocupare: campanie media, 
informare/diseminare, identificare a 
angajatorilor și persoanelor cu 
dizabilități, evaluarea abilităților 

profesionale și sociale, aplicat de către o 
echipa de specialiști (consilier 
vocațional, psiholog etc), organizarea 
unor burse ale locurilor de muncă pentru 
persoanele cu dizabilități, precum și 
măsuri de acompaniament pre și post 
angajare, minim 6 luni de la data 
angajării. 

Grup țintă 

∗ Persoane cu dizabilități în 
căutarea unui loc de muncă 
 

2. Obiectiv Specific FSE+ 

(ix)   - creșterea accesului egal și în timp 
util la servicii de calitate, sustenabile și cu 
prețuri accesibile; modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecție socială; 
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îmbunătățirea accesibilității, a 
eficacității și a rezilienței sistemelor de 
sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung; 

Tipuri de acțiuni  

- Dezvoltarea de servicii de 
îngrijire/ reabilitare de zi destinate 
copilului cu dizabilități (fie în centre, fie 
mobile), în cadrul cărora să fie oferite 
servicii de abilitare/reabilitare, 
specializate pe tip de dizabilitate,  în mod 
special a celor care provin din familii 
care nu dispun de resurse pentru a 
accesa aceste servicii . Organizarea de 
cursuri destinate părinților copiilor cu 
dizabilități în vederea dezvoltării 
abilităților parentale specifice. 
- Dezvoltarea infrastructurii și 
serviciilor sociale pentru persoanele cu 
dizabilităţi care părăsesc sistemul de 
protecție specială ori care doresc să 
trăiască independent în comunitate 
(centre de zi, centrele de pregătire pentru 
viața independentă, locuințe protejate 
etc) 
- Accesul persoanelor cu 
dizabilități la echipamente, mijloace și 
tehnologii asistive, pentru incluziune 

socială și participare activă la viața 
comunității.  
- Măsuri de formare a personalului 
din serviciile destinate grupurilor 
vulnerabile. 

Grup țintă 

∗ Specialiștii care lucrează cu aceste 
persoane 
∗ Specialiștii care lucrează în 
serviciile destinate acestor persoane 
∗ Persoane cu dizabilităţi 
 
3. Obiectiv Specific FDER 
d(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; 

Tipuri de acțiuni  

- Renovarea/construirea și dotarea 
unor centre tip respiro pentru persoane 
cu dizabilităţi și familiile acestora 
- Achiziționare echipamente 
asistive 

Grup țintă 

∗ Persoane cu dizabilităţi 
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Prioritatea 8: Ajutorarea persoanelor 
defavorizate 
Obiectiv Specific FSE+ 
(xi) reducerea deprivării materiale prin 
furnizarea de alimente și/sau asistență 
materială de bază persoanelor celor mai 
defavorizate, inclusiv prin măsuri 
auxiliare 
Tipuri de acțiuni 

- Măsuri de suport pentru 
diminuarea ratei de deprivare materială 
a cetățenilor, atât pentru diminuarea 
sărăciei copiilor și a familiilor cu mulți 
copii (vouchere  pentru nou-născuți, 
vouchere pentru școlari clasa zero), 
precum și sprijin prin vouchere pentru 
alimente și masa calda/cantina. 

Intervențiile prevăzute prin aceasta 
Prioritatea urmăresc susținerea material 
a persoanelor defavorizate. 

În acest sens măsurile preconizate sunt: 

1.  Vouchere pentru achiziția de alimente 
si/sau masa calda/cantine 
Această măsură se va adresa unui număr 
de cel puțin  1.200.000 persoane pe an, 
măsura prin care vor fi distribuite 
vouchere pentru alimente de bază sau 
masa caldă, în valoare de 100 euro în 
fiecare an, timp de 4 ani.  

2. Vouchere pentru copil 

Aceasta măsură se va adresa familiilor la 
nașterea copilului dar și pentru 
sprijinirea copilului la debutul școlar 
(clasa zero). Prin aceasta măsură se va 
asigura sprijin material sub forma de 
vouchere “trusou nou născut” sau pachet 
“debut școlar”, în valoare de 150 euro, de 
care vor beneficia aproximativ 1.200.000 
copii ( 200000 de copii pe an, pentru o 
perioada de 6 ani (2022-2027). 
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În implementarea acestei măsuri se va 
urmări distribuirea acestui tip de ajutor 
pentru familiile ale căror venituri sunt 
situate sub media la nivel național. 
Grup țintă 

∗ 1,2 mil persoane adulte în situație 
de deprivare materiala/an 
∗ 1,2 milioane copii (nou născuți 
sau la începutul ciclului primar de 
educație) – 200.000 pe an 

 

10. Programul Operațional Sănătate 
 

 
Prioritatea 1: Investiții pentru 
construirea spitalelor regionale și 
infrastructuri spitalicești noi cu 
impact teritorial major 

1. Obiectiv Specific FEDR 

OS (iv) Asigurarea accesului egal la 
asistență medicală prin dezvoltarea 

infrastructurii, inclusiv la asistență 
medicală primară 

Tipuri de acțiuni 

B. Alte infrastructuri spitalicești noi cu 
impact teritorial major 
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Exemple de acțiuni eligibile:  

Construcție/ dotare  

Grup țintă 

- Unități sanitare 
 

2. Obiectiv FSE+ 
 

OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp 
util la servicii de calitate, sustenabile și cu 
prețuri accesibile; modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecție socială; 
îmbunătățirea accesibilității, a 
eficacității și a rezilienței sistemelor de 
sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung 
 
Tipuri de acțiuni 
- Implementarea planului de tranziție 
- Elaborarea și implementarea unui 

nou model de finanțare și gestiune 
financiară a spitalelor regionale, în 
concordanță cu modelul operațional 
și managerial, tarifele noi pentru 
serviciile spitalicești de zi și 
ambulatorii, simularea/ pilotarea 
modelului, dezvoltarea unui sistem 
de monitorizare a costurilor  

- Acțiuni de instituționalizare/ 
bugetare a spitalelor regionale 

- Acțiuni de operaționalizare 
- Elaborarea și implementarea 

planului de formare a personalului 
- Alte activități necesare 

 
Grup țintă 

- Personal din administrația publică 
centrală (inclusiv servicii 
deconcentrate) și locală a sistemului 
public de sănătate 

- Personal din spitalele regionale/ 
infrastructura nouă sprijinită care 
furnizează servicii medicale (cu 
pregătire superioară medie și 
inferioară) (ex. medici, farmaciști, 
biologi, fizicieni, chimiști, asistente 
medicale, moașe, infirmiere, etc.); 
personal implicat în furnizarea de 
servicii conexe actului medical (ex: 
tehnicieni de laborator, tehnicieni 
imagistică, logopezi, fizio-kineto-
terapeuti, psihologi, profesori de 
cultură fizică medicala, etc.)/ 
personal administrativ (ex. 
manageri, personal administrativ, 
IT, registratori medicali etc.)
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Prioritatea 2: Creșterea calității 
serviciilor de asistență medicală 
primară, comunitară și serviciilor 
oferite în regim ambulatoriu 

 

3. Obiectiv Specific FEDR 

OS (iv) Asigurarea accesului egal la 
asistență medicală prin dezvoltarea 
infrastructurii, inclusiv la asistență 
medicală primară 

Tipuri de acțiuni 

Investiții (exemple acțiuni eligibile: 
dotare/ modernizare) în infrastructura: 
- cabinetelor medicilor de familie 
(inclusiv puncte de lucru pentru medicii 
de familie și centre de permanență) cu 
prioritate cele din mediul rural, zone 
marginalizate, zone greu accesibile, 
inclusiv în zonele în care aceștia nu sunt 
prezenți sau în care infrastructura 
existentă este precară sau lipsește 

- publică a 
centrelor/compartimentelor unde se 
furnizează servicii de asistență medicală 
comunitară 
- publică în care se furnizează 
servicii de asistență medicală școlară, 
inclusiv servicii de asistență 
stomatologică (ex: cabinete medicale, 
inclusiv cabinete medicale stomatologice 
organizate în unități de învățământ sau 
în centre comunitare integrate, dotarea 
cu unități mobile pentru asigurarea 
accesului copiilor, tinerilor și 
persoanelor neasigurate la servicii de 
calitate) 
Investiții (exemple acțiuni eligibile: 
dotare/ extindere/ modernizare/ 
reabilitare) în infrastructura publică a: 
- unităților sanitare/ altor structuri  
publice care desfășoară activități 
medicale de tip ambulatoriu/acordă 
asistență medicală ambulatorie (inclusiv 
unitățile sanitare care vor implementa 
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programe de screening / diagnosticare și 
tratament) 
- unităților sanitare în scopul 
reorganizării/ reconversiei unor secții 
din unitățile sanitare cu paturi de acuți în 
paturi de spitalizare de zi, concomitent 
cu măsuri de întărire a capacității 
furnizării serviciilor medicale și 
chirurgicale de tip ambulatoriu 

Grup țintă 

- Cabinete medicilor de familie 
- Unități sanitare/ structuri  
publice care desfășoară activități 
medicale 
- Centre/compartimente unde se 
furnizează servicii de asistență medicală 
comunitară 
- Cabinete de asistență medicală 
școlară/ stomatologică 
 

4. Obiectiv Specific FSE+ 

OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp 
util la servicii de calitate, sustenabile și cu 
prețuri accesibile; modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecție socială; 
îmbunătățirea accesibilității, a 
eficacității și a rezilienței sistemelor de 
sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung 

 

Tipuri de acțiuni 

Îmbunătățirea accesibilității și 
eficacității asistenței medicale primare şi 
integrarea cu serviciile de asistență 
medicală comunitară 
 dezvoltarea de instrumente de 
suport care să faciliteze creșterea 
accesibilității și eficacității serviciilor de 
asistență medicală primară și integrarea 
cu serviciile de asistență medicală 
comunitară  
Exemple de acțiuni eligibile:  
• actualizarea  pachetului de 
servicii de asistență medicală primară, 
cu creșterea ponderii serviciilor de 
prevenție primară și asigurarea 
continuității și la standarde de calitate a 
serviciilor de diagnostic, monitorizare și 
tratament al stadiilor precoce de boală, 
secundară pentru adulți și copii, inclusiv 
pentru cei din comunități/ grupuri 
vulnerabile.  
• diagnosticul, monitorizarea şi 
tratamentul acordat pacientului cronic 
(ex. HTA, diabet etc) în comunitate 
• introducerea unor protocoale 
care să permită medicilor de familie să 
recomande analize de laborator în 
genetică medicală 
• redefinirea mecanismelor de 
plată bazată pe criterii de performanță; 
dezvoltarea de metodologii/ standarde/ 
procedurilor de „parcurs terapeutic” 
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pentru cele mai frecvente patologii cu 
care se confruntă medicii de familie 
• dezvoltarea de standarde de 
calitate și cost, proceduri și protocoale de 
lucru în sistem integrat  pentru asistența 
medicală comunitară cu medicina de 
familie   
• soluții de telemedicină, dotarea 
cu echipamente a personalului care 
poate furniza servicii de asistență 
medicală primară 
• alte tipuri de măsuri necesare, etc. 
 dezvoltarea competențelor 
personalului implicat în furnizarea 
serviciilor și a paletei de servicii de 
asistență medicală primară  
Exemple de acțiuni eligibile:  
• dezvoltare curriculum 
• furnizare de programe de 
instruire 
 furnizarea de servicii de asistență 
medicală primară, cu accent pe servicii 
preventive acordate: 
• persoanelor din mediul rural 
• persoanelor din zone greu 
accesibile  
• persoanelor dezavantajate socio-
economic/ vulnerabile (ex. cu părinți 
neasigurați sau beneficiari de  VMG 
persoane cu dizabilități, minorități 
etnice defavorizate, persoane fără 
adăpost, persoane vârstnice dependente, 

persoane fără venituri, persoane în 
nevoie etc). 
 
Îmbunătățirea accesibilității și 
eficacității rețelei de medicină școlară, 
inclusiv a celei stomatologice, ca parte a 
asistenței medicale primare adresate 
copiilor şi tinerilor, atât din mediul 
urban, cât şi din mediul rural 
 dezvoltarea de instrumente de 
suport care să faciliteze creșterea 
accesibilității și eficacității rețelei de 
medicină școlară, inclusiv a celei 
stomatologice 
Exemple de acțiuni eligibile:  
• definirea cadrului strategic și de 
reglementare pentru asigurarea 
asistenței medicale în unitățile de 
învățământ 
• dezvoltarea de instrumente de 
suport/ norme/ standarde etc. privind 
condițiile de mediu din unitățile de 
învățământ 
• dezvoltarea unui pachet minimal 
de servicii pentru unitățile de 
învățământ în funcție de numărul de 
copii 
• elaborarea costului pachetului de 
servicii;  
• dezvoltarea instrumentelor de 
practică pentru a asigura sănătatea 
copiilor și tinerilor în unitățile de 
învățământ  



 

Pagina 322 din 340 

• alte măsuri necesare etc 
 asigurarea de personal suficient 
din punct de vedere numeric și 
dezvoltarea competențelor personalului 
pentru furnizarea echitabilă a serviciilor 
de sănătate în unități de învățământ, cu 
accent pe: copii/ tineri din mediul rural, 
zone greu accesibile, populație 
dezavantajată socio-economic/ 
vulnerabilă (ex. cu părinți neasigurați 
sau beneficiari de  VMG, persoane cu 
dizabilități, minorități etnice 
defavorizate, persoane fără adăpost etc).  
Exemple de acțiuni eligibile: 
 definirea categoriilor profesionale 
implicate în furnizarea asistenței 
medicale în unitățile de învățământ, 
definirea responsabilității și a 
complementarității cu pachetul de 
servicii de bază pentru copii, furnizat de 
medicul de familie 
• definirea modalităților de 
furnizare și a modalităților de plată  
• evaluarea necesarului de servicii 
medicale pentru unitățile de învățământ 
• pregătirea personalului, inclusiv 
dezvoltarea de noi competențe și 
asigurarea graduală a nevoii de servicii,  
 asigurarea accesului copiilor/ 
tinerilor la servicii de medicina școlară și/ 
sau stomatologică (ex. în unitățile de 
învățământ/ în centrele comunitare/ alt 
tip de facilități etc.): 

Exemple de acțiuni eligibile: 
• inventarierea situației actuale a 
cabinetelor medicale şi stomatologice 
din  școli; 
• furnizarea de servicii medicale de 
prevenție (inclusiv de stomatologie) 
pentru copii și tineri, cu accent pe copii/ 
tineri din mediul rural (inclusiv localități 
în care școlile au număr redus de elevi), 
din zone greu accesibile, populație 
dezavantajată socio-economic/ 
vulnerabilă (ex. cu părinți neasigurați 
sau beneficiari de  VMG, persoane cu 
dizabilități, minorități etnice 
defavorizate, persoane fără adăpost etc). 

Grup țintă 

∗ Personal implicat în furnizarea de 
servicii medicale/ medico- sociale la 
nivelul comunității 
∗ Personal implicat în furnizarea de 
servicii de asistență medicală primară 
∗ Persoane  care beneficiază de 
servicii de asistență primară/ 
comunitară, din care: 
- din mediul rural  
- din zone greu accesibile  
- populație dezavantajată socio-
economic/ vulnerabilă  (ex. neasigurați 
sau beneficiari de  VMG persoane cu 
dizabilități, minorități etnice 
defavorizate, persoane fără adăpost etc). 
∗ Medici de familie, cu accent pe: 
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- mediul rural sau care oferă 
servicii medicale pentru pacienți din 
mediul rural 
- zone greu accesibile sau care oferă 
servicii medicale pentru pacienți din 
aceste zone 
- zone cu populație dezavantajată 
socio- economic/ vulnerabilă sau care 
oferă servicii medicale pentru pacienți 
din aceste zone sau care au pe lista 
populație dezavantajată socio-
economic/ vulnerabilă (ex. neasigurați, 
beneficiari de VMG, persoane cu 
dizabilități, minorități etnice 
defavorizate,  persoane fără adăpost 
etc.). 
∗ Persoane care oferă servicii de 
medicină școlară, inclusiv servicii 
stomatologice (ex. medici de familie, 
asistente medicale, asistenți medicali 
comunitari/ mediatori sanitari, personal 
care asigură asistența medicală primară 
acordată copiilor și tinerilor, medici 

stomatologi, asistente medicale din 
cabinetele medicale stomatologice etc.)  
∗ Copii/ tineri care beneficiază de 
servicii de medicină școlară, cu accent 
pe: 
- mediul rural  
- zone greu accesibile  
- populația dezavantajată socio-
economic/ vulnerabilă (ex. cu părinți 
neasigurați sau beneficiari de  VMG 
persoane cu dizabilități, minorități 
etnice defavorizate, persoane fără 
adăpost etc). 
∗ Copii/ tineri care beneficiază de 
servicii stomatologice, cu accent pe: 
- din mediul rural  
- din zone greu accesibile  
- populație dezavantajată socio-
economic/ vulnerabilă (ex. cu părinți 
neasigurați sau beneficiari de  VMG 
persoane cu dizabilități, minorități 
etnice defavorizate, persoane fără 
adăpost etc). 
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7. INDICATORI DE REALIZARE A 
OBIECTIVELOR STRATEGIEI 

  
 
 

 

 

 

 

7.1. Indicatori 
7.1.1. Infrastructură 
7.1.2. Administrație 
7.1.3. Educație 
7.1.4. Teritoriu 
7.1.5. Economie 
7.1.6. Sănătate 
7.1.7. Social 
7.1.8. Cultură 
7.1.9. Mediu 
7.1.10. Transport 
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7.1. Indicatori de realizare a 
obiectivelor strategiei pe domenii  
 

1.  OBIECTIV GENERAL: 

Dezvoltarea durabilă a orașului Săveni 

prin creșterea competitivității economiei 

locale, diversificarea activităților 

economice şi atractivitatea socio-

culturală a orașului. 

4. INDICATORI DE REALIZARE: 

 aducerea infrastructurii de 

transport la standarde europene; 

 crearea de servicii pentru 

populația orașului Săveni; 

 dezvoltarea şi modernizarea 

serviciilor publice, asigurarea cu servicii 

de gospodărie locală în sistem centralizat 

(apă, canalizare, gaz, iluminat, 

salubrizare); 

 dezvoltarea resurselor umane şi a 

mediului de afaceri; 

 sprijinirea activităților 

economice; 

 crearea, îmbunătățirea și 

diversificarea infrastructurii turistice, a 

facilităților şi atracțiilor turistice; 

 crearea de locuri de muncă în 

Orașul Săveni; 

 creșterea cifrei de afaceri în 

sectoarele economice; 

 dezvoltare integrată durabilă. 
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7.1.1. DIRECȚII PRIORITARE –Infrastructură  
Scopul acestor intervenții de modernizarea și extindere a infrastructurii rutiere și utilități 
vizează creșterea calități vieții locuitorilor orașului și accesul nemijlocit al tuturor 
localnicilor și vizitatorilor la infrastructură (apă, gaze, canalizare, energie regenerabilă). 

Intervenții prioritare 
-Infrastructură - 

Direcții previzionate 

Imediate 
Pe termen 

scurt 1-3 ani 
Pe termen 

mediu și lung 

Modernizare străzi orășenești și drumuri 
sătești -etapa III 

    

Modernizarea tuturor drumurilor de 
interes local prin lucrări de asfaltare, 
amenajare șanțuri  

    

Modernizarea sistemului rutier prin 
implementarea sistemelor video, a 
mijloacelor de semnalizare luminoase şi a 
indicatoarelor stradale 

    

Atragerea cât mai multor fonduri 
europene în dezvoltarea infrastructurii de 
utilități și rutiere, finalizarea proiectelor 
în derulare 

    

Construire parcări supraetajate în zona 
ansamblurilor de blocuri  
 

    

Construcția, extinderea şi modernizarea 
drumurilor de acces agricol 
 

    

Puncte de reîncărcare pentru vehicule 
electrice cu o capacitate rapidă de 
încărcare  
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Extindere sistem de alimentare cu apă, 
canalizare  și construire stație de epurare, 
oraș Săveni, județ Botoșani 
 

    

Sprijinirea conectării populației cu 
venituri mici la rețele de alimentare cu 
apă și canalizare existente-PNRR 

    

Înființare sistem de distribuție de gaze     

Eficientizarea energetică a clădirilor 
rezidențiale din orașul Săveni, județul 
Botoșani 

    

Centrală termică pe energie verde     

Reabilitarea rețelelor de utilități și 
iluminat public într-un ritm susținut prin 
utilizarea energiei regenerabile 
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7.1.2. DIRECȚII PRIORITARE –Administrație publică  
Scopul acestor intervenții este de a crea un cadru de informare și comunicare cu cetățenii, 
de a îmbunătăți relația dintre autorități și locuitorii orașului, de a coopera 
interinstituțional intern și extern și de a dota Serviciul de Gospodărire locală. 

 

  Intervenții prioritare 
-Administrație publică - 

Direcții previzionate 

Imediate Pe termen 
scurt 1-3 ani 

Pe termen 
mediu și lung 

Lucrări de drenare și captare a 
izvoarelor, cât și plantații de arboret în 
zonele cu risc ridicat de producere a 
alunecărilor de teren 

    

Creșterea nivelului de consultare a 
cetățenilor şi mediului de afaceri din 
oraș 

    

Lucrări de drenare și forare  pentru 
stăvilirea eroziunii solului     

Implementarea sistemelor informatice 
integrate și de e-guvernare la nivelul 
compartimentelor Primăriei  

    

Dotarea Serviciului de Gospodărire 
Locală  

   

Reziliența și eficiența energetică a 
clădirilor publice 

    

Transparența activității și procesului 
decizional, transparența cheltuirii 
banilor publici 

    

Implementarea bugetării  participative     
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7.1.3. DIRECȚII PRIORITARE – Educație 
Scopul acestor intervenții îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii educaționale, 
asigurarea accesului la  sistemul de învățământ, organizarea de activități de educație 
ecologică și promovarea accesului egal la educație și formare de calitate. 

Intervenții prioritare 
-Educație- 

Direcții previzionate 

Imediate 
Pe termen 

scurt 1-3 ani 
Pe termen 

mediu și lung 

Înființarea unei creșe/ unități tip after-school     

Modernizarea infrastructurii educaționale 
prin reabilitarea clădirilor, dotarea cu 
aparatură și echipamente și asigurarea 
internetului în fiecare clasă 

    

Educație rutieră pentru elevi cu sprijinul 
poliției locale      

Formarea permanentă a cadrelor didactice şi 
a resurselor umane din unitățile de 
învățământ  

    

Dezvoltarea învățământului prin alocare de 
fonduri pentru susținerea scolii online 
(tablete pentru copii) 

    

Creșterea gradului de educație ecologică încă 
din învățământul primar  

    

Dotarea laboratoarelor de informatică din 
școli 

    

Reziliența și eficiența energetică a clădirilor 
publice (școli) 
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7.1.4. DIRECȚII PRIORITARE – Amenajare teritorială 
Scopul de bază îl constituie asigurarea unui sistem unitar și obligatoriu de evidență 
cadastrală. Intabularea imobilelor și reprezentarea acestora pe hărți și planuri cadastrale. 
GIS. 

 

Intervenții prioritare 
-Amenajare teritorială- 

Direcții previzionate 

Imediate 
Pe termen 

scurt 1-3 ani 
Pe termen 

mediu și lung 

Monitorizare video pe toate străzile 
orașului 

    

Inventarierea terenurilor și caselor în 
vederea intabulării și cadastrarea tuturor 
proprietăților de pe raza orașul 

    

Extinderea și modernizarea iluminatului 
public în Săveni și satele aparținătoare 

    

Accesarea de Fonduri Europene pentru 
reabilitarea termică a clădirilor aflate în 
administrarea Primăriei 

    

Reactualizarea Planului urbanistic 
general     

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 331 din 340 

7.1.5. DIRECȚII PRIORITARE – Economie  
Scopul acestor intervenții este de a contribui la dezvoltarea economică a orașului prin 
crearea condițiilor pentru dezvoltarea mediului de afaceri bazat pe competitivitate și 
satisfacerea nevoilor pieței. 

Intervenții prioritare 
-Economie - 

Direcții previzionate 

Imediate 
Pe termen 

scurt 1-3 ani 
Pe termen 

mediu și lung 

Organizarea de evenimente pentru 
promovarea culturii antreprenoriale în 
rândul tinerilor 

    

Identificarea oportunităților de 
parteneriat public-privat în vederea 
demarării de activități în domeniul 
industrial 

    

Implementarea strategiei de dezvoltare 
locală     

Informarea cetățenilor în ceea ce privește 
legislația pentru accesarea fondurilor 
nerambursabile 

    

Sprijin în dezvoltarea  și  diversificarea  
sectorului  de  mica  industrie 

    

Sprijin în dezvoltarea  și diversificarea  
potențialului   de  prelucrare  a produselor  
animaliere   

    

Programe de formare profesională în 
rândul tinerilor pentru reconversie 
profesională 
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Asigurarea unei piețe de desfacere     

Sprijinirea asociațiilor agricole     

Sprijinirea agriculturii conservative     

Posibilități de acordare de facilități fiscale 
pentru investitori     

Amenajare parc industrial     

Promovarea afacerilor locale prin 
intermediul internetului, creare website 
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7.1.6. DIRECȚII PRIORITARE – Sănătate  
Scopul acestei intervenții este de a asigura condițiile pentru acordarea de asistență 
medicală permanentă a locuitorilor orașului prin reabilitarea și modernizarea a unităților 
sanitare. 

Intervenții prioritare 
-Sănătate- 

Direcții previzionate 

Imediate 
Pe termen 

scurt 1-3 ani 
Pe termen 

mediu și lung 

Înființare/construcție spital      

Modernizarea cabinetelor medicale 
existente prin atragerea de fonduri 
europene 

    

Construire centru medical de îngrijiri 
paliative pe termen lung în oraș Săveni, 
județ Botoșani 

    

Crearea de unități mobile de furnizare de 
servicii pentru îngrijirea medicală la 
domiciliu  

    

Atragere înființare cabinete de pediatrie     
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7.1.7. DIRECȚII PRIORITARE – Dezvoltare socială 
Scopul acestei intervenții este de a contribui la dezvoltarea unor politici moderne de 
resurse umane menite să stimuleze forța de muncă, să mențină și să faciliteze integrarea 
tinerilor în viața social-economică și să creeze locuri de muncă. 

Intervenții prioritare 
-Dezvoltare socială- 

Direcții previzionate 

Imediate 
Pe termen 

scurt 1-3 ani 
Pe termen 

mediu și lung 

Sprijin pentru minorități şi categorii 
defavorizate 

    

Construirea locuințe pentru tineri, 
locuințe de necesitate, locuințe de serviciu 
pentru specialiști din sănătate și 
învățământ. 

    

Programe de consiliere şi orientare 
profesională pentru șomeri, persoane 
inactive sau persoane aflate în căutarea 
unui loc de muncă 

    

Înființare centru de Asistență și Suport 
pentru situații de urgență 

    

Susținerea demersurilor investitorilor 
care contribuie la dezvoltarea economică 
și crearea de noi locuri de muncă 

    

Consultanță gratuită în vederea accesării 
fondurilor europene     

Atragerea finanțărilor europene (FSE) 
pentru integrarea și educarea rromilor 
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7.1.8. DIRECȚII PRIORITARE – Cultură, sport și agrement 
Scopul acestor intervenții este de a contribuii la dezvoltarea unei infrastructuri durabile 
pentru agrement, sport și cultură, amenajarea și modernizarea spațiilor de recreere, 
susținerea activităților sportive și promovarea valorilor istorice existente, a celor 
tradiționale și conservarea patrimoniului. 

Intervenții prioritare 
-Cultură, sport, agrement- 

Direcții previzionate 

Imediate Pe termen 
scurt 1-3 ani 

Pe termen 
mediu și lung 

Construire bazin înot și Centru Spa     

Amenajarea iaz piscicol cu  zonă de agrement 
și amenajarea albiilor pârâurilor Bodeasa și 
Bașeu în orașul Săveni, județul Botoșani 

    

Construire piste de biciclete     

Amenajare pârtie de schi cu două instalații 
de transport, telescaun și bandă rulantă pe 
versantul Dealul Săveniului  

    

Promovarea meșteșugurilor tradiționale 
(cusut, țesut, sculptura ploștilor de lemn) 

    

Construire pistă de bob pe șine     

Acțiuni de promovare a turismului ecologic  
și de agrement     

Susținerea sportului și Asociației Sportive 
Unirea Săveni 

    

Continuarea proiectelor pentru crearea unei 
infrastructuri durabile pentru agrement, 
sport și cultură 
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Implicarea școlilor în educarea elevilor spre 
păstrarea tradițiilor și meșteșugurilor  locale     

Promovarea meșteșugurilor tradiționale      

Sprijin acordat cultelor religioase     

Promovarea valorilor tradiționale și 
conservarea patrimoniului     

Susținerea obiceiurilor și  tradițiilor locale     
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7.1.9. DIRECȚII PRIORITARE – Mediu 
Scopul acestor intervenții este de a îmbunătăți calitatea mediului înconjurător prin 
activități de conștientizare privind importanța pe care o are mediul curat în menținerea 
sănătății, ameliorarea calității aerului, precum și gestionarea eficientă și colectarea 
deșeurilor. 
 

Intervenții prioritare 
-Mediului- 

Direcții previzionate 

Imediate 
Pe termen 

scurt 1-3 ani 
Pe termen 

mediu și lung 

Promovarea colectării selective     

Închidere depozit neconform de deșeuri, oraș 
Săveni, județ Botoșani  

    

Sancționarea practicilor ilegale de deversare 
pe sol 

    

Schimbarea lămpilor clasice de iluminat 
stradal cu lămpi de ultimă generație 
caracterizate printr-un consum scăzut de 
energie electrică 

    

Implementarea  de  sisteme  de  monitorizare  
a  calității   factorilor  de  mediu   (aer, apa,  sol)     

Stoparea poluării și depoluarea pârâurilor     

Instituirea zonelor de protecție sanitară la 
cursurile de apă     

Înființare fabrică de reciclare a deșeurilor      

Încurajarea implicării cetățenilor în 
menținerea  curățeniei pe domeniul public și 
acțiuni de împădurire 

    

Sancționarea abaterilor de orice fel pe linii de 
mediu  

    

Construire instalație pentru valorificare 
biomasă      
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7.1.10. DIRECȚII PRIORITARE – Transport/Accesibilitate 
Scopul acestor intervenții îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii de transport pe 
teritoriul orașului în vederea îmbunătățirii conectivității orașului Săveni cu restul 
județului 

 

 

  

Intervenții prioritare 
-Transport/Accesibilitate- 

Direcții previzionate 

Imediate Pe termen 
scurt 1-3 ani 

Pe termen 
mediu și lung 

Fluidizarea traficului  prin amenajări 
rutiere     

Fluidizarea traficului  prin amenajări 
rutiere 
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 8. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

 

Implementarea efectivă a strategiei de 

dezvoltare propusă depinde în mod 

fundamental de capacitatea 

administrației locale de a atrage 

fondurile comunitare pentru a finanța 

acțiunile selectate şi de a gestiona  

fondurile de la bugetul local. Măsurile 

propuse în strategie sunt coerente cu 

Programele Operaționale pentru 

perioada 2021-2027. Absorbția 

fondurilor disponibile depinde însă, 

alături de eligibilitatea acțiunilor, de 

capacitatea instituțională de a iniția 

proiecte şi de a lucra în parteneriat 

pentru atingerea scopurilor strategice. 

Strategia de dezvoltare a Orașului Săveni 

2021-2027 reprezintă un document legal 

de lucru al Consiliului Local Săveni. 

Documentul are un caracter normativ şi 

prospectiv şi angajează la o permanentă 

reevaluare şi optimizare a opțiunilor de 

dezvoltare a orașului pentru a le adecva 

evoluției realităților economice şi 

sociale. 

Procesul de implementare  include 

următoarele măsuri: 

 Identificarea, selectarea şi 

dezvoltarea proiectelor strategice de la 

nivelul orașului (fișe de proiecte 

identificate, analiza şi corelarea 

proiectelor identificate în raport cu 

obiectivele sectoriale şi strategice, 

precum şi cu dezvoltarea teritorială, 

impactul estimat al proiectului local), 

în vederea identificării celor mai bune 

soluții pentru atingerea obiectivelor şi 

priorităților locale propuse; 
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 Urmărirea calendarului de 

implementare a proiectelor strategice; 

 Implementarea prin realizarea 

acțiunilor, activităților, măsurilor şi 

proiectelor concrete de dezvoltare. 

 Monitorizarea progreselor 

realizate. 

 Evaluarea implementării prin 

analiza indicatorilor prevăzuți în 

strategie. 

 Analiza impactului prin care se 

apreciază dacă proiectul răspunde 

politicilor formulate şi cum 

influențează criteriile de performanță 

privind dezvoltarea eficientă a orașului. 

Planificarea acțiunilor şi monitorizarea 

trebuie să fie realizată anual, prin 

prezentarea în cadrul consiliului local a 

progreselor înregistrate şi a problemelor 

întâmpinate. Această monitorizare 

anuală va avea în vedere proiectele 

strategice implementate/ în 

implementare/ care urmează a fi 

implementate la nivelul local şi efectele 

pe care le produc la nivelul orașului 

Săveni. 

Odată aprobată în ședința de consiliu, 

strategia exprimă opțiunea 

Administrației locale de a aborda 

integrat fenomenul economic, social şi 

de protecție a mediului şi de a se 

deschide spre parteneriatul constant cu 

societatea civilă şi cu comunitatea 

actorilor economici. 

Implementarea Strategiei de Dezvoltare 

Locală este un proces complex, care 

necesită un management şi control 

adecvat, realizat de o structură 

organizatorică, un proces unitar de 

implementare şi evaluare a rezultatelor 

obținute. 
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