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1. CADRUL GENERAL  

  



9 

Scurt istoric

Comuna Scânteia este situată în 

județul Iași, în zona de sud, la limita 

cu județul Vaslui. Comuna se 

învecinează la nord și la vest cu alte  

două comune din județul Iași, 

Grajduri și respectiv Scheia, iar în 

partea de sud și vest se învecinează 

cu județul Vaslui, mai precis cu 

comuna Rebricea, respectiv comuna 

Tăcuta.  

Comuna Scânteia este compusă din 7 

sate: Scânteia (reședință de 

comună), Bodești, Boroșești, 

Ciocârtești, Lunca Rateș, Rediu, și 

Tufeștii de Sus.  

Suprafața totală a comunei Scânteia 

este de 39,81 km2, reprezentând 

0,73% din suprafața totală a județului 

Iași. După forma vetrei și după 

suprafața locuită, comuna are o 

formă neregulată, cu o întindere 

foarte mare.  

În proximitatea acestui teritoriu s-au 

făcut descoperiri arheologice ce 

datează din vremea cucutenilor. Tot 

aici, au ieșit la iveală morminte ce au 

arătat că pe aceste meleaguri dacii au 

conviețuit cu un neam german. 

Prima atestare documentară a 

comunei datează din vremea 

domnitorului Moldovei Alexandru cel 

Bun. La data de 31 martie 1423 

Alexandru cel Bun își donează cu titlu 

veșnic drepturile lui Moise Filozoful 

(mare dregător în divanul tarii, 

asupra moșiei și satelor sale din tara 

de jos a Moldovei), această acțiune 

certificând vechimea așezării. Istoria 

locului este una foarte bogată, cu 

legende și cultură proprie datând de 

câteva sute de ani. 

Un loc înalt, impunător de la 

Boroșești spre Lunca-Rateș poartă 

denumirea de Stamparusa. În acest 

însemnat loc, spun legendele, că 

Ștefan cel Mare i-a „astâmpărat pe 

turci”. Pe aceste meleaguri  au avut 

loc și pregătirile oștilor lui Ștefan cel 

Mare.  

Aflându-se încă din timpul lui Ștefan 

cel Mare la hotarul dintre două 

regiuni ale Moldovei, atât locuitorii 

comunei cât și zona au avut parte de 
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privilegii domnești. În perioada 

respectivă comuna Scânteia fiind de 

dimensiuni foarte apropiate cu cele 

ale orașului Vaslui, deservea ca și 

târg, având doua ctitorii domnești: 

prima din perioada domnitorului 

Stefan cel Mare (1503) și cea de-a 

doua din perioada domnitorului 

Vasile Lupu (1637). 

Între dealurile împădurite ale 

Bârnovei, în zona ce constituia 

hotarul dintre Țara de Sus și Tara de 

jos a Moldovei, Scânteia purta și 

numele de „Târgul de sub mica 

Bucovină”, nume datorat călătorilor 

poloni. Aceasta a servit ca loc de 

vânătoare, dar și ca popas pentru 

pelerinii ce transportau moaștele 

Sfintei Parascheva de la Galați la Iași. 

Acest drum a mai fost numit și 

Drumul Țarigradului. 

Ultimul cronicar al Moldovei, Axinte 

Uricariul, marele istoric Emil 

Condurachi, dar și scriitorul Valentin 

Silvestru, s-au născut pe aceste 

meleaguri. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, 

comuna era formată din satele: 

Bodești, Boroșești, Târguşoru, 

Borăşti (Epureanu), Scânteia, 

Sadova, Rădiu-Scânteia 

(Damăcuşeni), Tufeștii de Jos și 

Tufeștii de Sus, iar numărul 

locuitorilor nu ajungea la 2.000 de 

persoane. Pe atunci comuna purta 

numele de Bodești, urmând ca în anul 

1925 să își schimbe numele în 

Scânteia. 

Până în anul 1950, comuna Scânteia 

a aparținut raionului Negrești din 

regiunea Iași, ulterior în anul 1968 

comuna a trecut în subordinea 

județul Iași. 

 

 

Localizare și accesibilitate 

Comuna Scânteia este așezată la 

46°55’41’’ latitudine N și 27°35’04’’ 

longitudine E și 167 m altitudine. 

Comuna Scânteia este învecinată la 

Nord cu comuna Grajduri, la Est și 

Sud cu județul Vaslui și la Vest cu 

comuna Șcheia.  

Accesul în comună se realizează cu 

ajutorul drumului județean DJ248 și 

al magistralei feroviare Iași-Tecuci, 

care traversează teritoriul comunei în 

paralel cu drumul județean. Căile de 

mobilitate rutieră și feroviară asigură 

transportul direct între comună și 

municipiile cele mai apropiate. Cel 

mai apropiat municipiu este 

reședința de județ Iași, iar la o 

distanță aproximativ egală în sens 

opus se află municipiul Vaslui. 

 

Resurse naturale 

Solurile din comună sunt în 

majoritate favorabile agriculturii prin 

fertilitatea lor crescută. Pe teritoriul 

comunei Scânteia predomină solurile 

ce favorizează creșterea pășunilor, 

fânețelor și constituie un mediu 

prielnic pentru pădure.  

Ape de suprafață. Teritoriul satului 
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Scânteia este străbătut de râul 

Rebricea, ce are o lungime totală de 

27 km și se varsă în râul Brăila pe 

teritoriul comunei Vulturești. De 

asemenea, teritoriul satului Tufeștii 

de Sus este străbătut de Râul Bolați, 

un afluent al râului Rebricea. 

Ape freatice. În zona comunei 

Scânteia se întâlnesc frecvent ape 

bicarbonate sau poluate cu nitriți în 

limita condițiilor de potabilitate. 

Principala sursă de apă potabilă 

pentru cetățeni este în continuare 

apa subterană, extrasă prin puțuri 

săpate în pământ sub formă de 

fântâni. 

Flora și vegetația. Pe teritoriul 

comunei Scânteia se întâlnește o 

vegetație caracteristică pădurilor de 

foioase și a luncilor, ce a fost în mare 

parte înlocuită de către culturi 

agricole. Pe lângă păduri și lunci, 

suprafețe din terenul comunei sunt 

destinate pășunilor, viilor și livezilor. 

Pădurea Bârnova – Repedea este o 

rezervație importantă de faună și 

floră ce acoperă 2,45 ha din teritoriul 

administrativ al comunei Scânteia. 

Scopul încadrării pădurii ca arie 

protejată este conservarea a 25 de 

specii de păsări protejate de lege. 

Conform ROMSILVA suprafața 

sitului pădurii este întinsă pe o 

suprafață de 12.426,4 hectare, iar 

aria de protecție specială 

aviafaunistică se întinde pe 12.886,7 

hectare. Situl pădurii și aria protejată 

sunt întinse pe teritoriul municipiului 

Iași și pe teritoriul comunelor 

Bârnova, Ciurea, Comarna, 

Dobrovăț, Grajduri, Mogoșești, 

Scânteia, Schitu Duca și Tomești . 

Situl este reprezentat de păduri de 

foioase în cea mai mare parte cu o 

acoperire de 70% de păduri dacice de 

fag și 20% păduri dacice de stejar și 

carpen. Speciile de arbori ce se fac 

remarcate pe acest teritoriu sunt 

gârneața (Quercus frainetto), 

carpenul (Carpinus betulus), fagul 

(Fagus sylvatica). 

Fauna pădurii conține specii rar 

întâlnite de mamifere, insecte sau 

păsări precum croitorul fagului 

(Rosalia alpina), croitorul mare al 

stejarului (Cerambyx cerdo), 

croitorul cenușiu (Morimus 

funereus), cărăbușul cu corn 

(Bolbelasmus unicornis ), gândacul 

de sol (Carabus variolosus), Rhysodes 

sulcatus, buhai de baltă cu burta roșie 

(Bombina bombina), liliacul cu urechi 

late (Myotis bechsteinii), liliac de apă 

(Myotis daubentonii), liliacul pitic al 

lui Nathusius (Pipistrellus nathusi), 

liliacul lui Brandt (Myotis brandtii), 

liliacul cu mustăți (Myotis 

mystacinus), liliac urecheat sur 

(lecotus austriacus). 

 

Administrația publică 

Centrul administrativ al comunei 

Scânteia se află în satul Scânteia 

unde își are sediul primăria 

comunală. În cadrul primăriei își 

desfășoară activitatea consiliul local 

ce are ca obiectiv rezolvarea 

problemelor locale și îmbunătățirea 

situației actuale din comună prin 

hotărârile luate. Primarul, 

viceprimarul, contabilul și secretarul 

au birourile în cadrul primăriei și se 

ocupă de administrarea activității din 

cadrul acesteia. Organigrama și 

statutul funcțiilor au fost aprobate 

prin H.C.L nr 42/28.05.2020 și 

cuprind un număr de 43 de posturi, 33 

dintre acestea sunt ocupate iar 10 

sunt vacante. 

Organigrama cuprinde două funcții 

de demnitate publică, primar și 

viceprimar, o funcție publică de 

conducere, respectiv secretarul 

general al comunei (toate aceste 

posturi fiind ocupate) și 27 de funcții 

publice de execuție dintre care 19 

sunt ocupate iar 8 vacante și 13 

posturi de personal contractual 
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dintre care 11 ocupate și 2 vacante. 

Primarul este persoana ce reprezintă 

comuna în relațiile cu instituțiile și 

persoanele din exterior. El menține 

relațiile cu aceștia pentru favorizarea 

desfășurării activităților în ordine, 

respectând prevederile legale. 

Viceprimarul este subordonat 

primarului și, în situațiile prevăzute 

de lege, înlocuitorul de drept al 

acestuia, situație în care exercită, în 

numele primarului, atribuțiile ce îi 

revin acestuia. Primarul poate delega  

o parte din atribuțiile sale 
viceprimarului.  

Secretarul este un funcționar public 

de conducere, cu studii superioare 

juridice, administrative sau științe 

politice ce asigură respectarea 

principiului legalității în activitatea 

de emitere și adoptare a actelor 

administrative, stabilitatea 

funcționării aparatului de specialitate 

al primarului, continuitatea 

conducerii și realizarea legăturilor 

funcționale între compartimentele 

din cadrul acestora. 

Bugetul local programat pentru anul 

2019 a fost de 9.422 mii lei din care 

veniturile proprii însumează 2.890 

mii lei. Veniturile proprii ale 

administrației locale sunt în procent 

de 30,67% din totalul veniturilor, 
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diferența provenind din surse 

externe. Cheltuielile totale ale anului 

au depășit valoarea fondului 

programat cu 9,19%. 

Pentru anul 2021 propunerile 

veniturilor au fost de 10.906 mii lei, 

cheltuielile estimate fiind de valori 

egale pentru a nu fi nevoie de alocări 

suplimentare. În ceea ce privește 

estimările anuale pe următorii 3 ani, 

cuantumul veniturilor de încasat este 

relativ egal cu cel al cheltuielilor 

programate. Pentru 2022 veniturile 

estimate sunt de 11.314 mii lei, 

pentru 2023 sunt de 11.879 mii lei și 

pentru 2024  sunt de 12.461 mii lei.  

 

Analiza SWOT – Cadru general 

 

  

 

Cadrul general 

Puncte tari Puncte slabe 

• Localizarea la distanțe mici față de două municipii, 
reședințe de județ; 

• Accesibilitate rutieră prin drumul județean 248; 

• Accesibilitate feroviară; 

• Existența solurilor fertile favorabile agriculturii; 

• Existența Pădurii  protejate Bârnova – Repedea; 

• Diversitatea florei și a faunei din zonă; 

• Conservarea tradițiilor și existența meșteșugarilor; 

• Deținerea unei istorii bogate, cu elemente de patrimoniu 
cultural incontestabile; 

• Existența siturilor arheologice ce datează din vremea 
cucutenilor; 

• Resurse de apă de suprafață puține și temporare; 

• Calitatea apei freatice scăzută; 

• Oportunități reduse de petrecere a timpului liber; 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunități Amenințări 

• Atragerea investitorilor din domeniul agriculturii; 

• Punerea în valoare a patrimoniului istoric; 

• Amenajarea unor zone de petrecere a timpului liber în 
natură, ținând cont de frumusețea locurilor și de faptul 
că se află în proximitatea a doua municipii importante; 

• Migrația populației în municipiile apropiate; 

• Secarea apelor de suprafață; 

• Scăderea nivelului apelor subterane utilizate în prezent ca 
surse de apă potabilă; 

• Defrișarea pădurii locale; 

• Pierderea tradițiilor și a meșteșugarilor; 
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2. DEMOGRAFIE ȘI FORȚĂ DE MUNCĂ 
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Structura și evoluția populației                    

Conform Recensământului 

Populației și Locuințelor efectuat în 

anul 2011, populația rezidentă a 

comunei Scânteia înregistra un 

număr de 8.578 locuitori. Conform 

datelor Institutului Național de 

Statistică, populația comunei 

Scânteia era la 1 ianuarie 2020 de 

10.136 locuitori. 

Raportând-ne la celelalte localități 

rurale ale județului Iași, comuna 

Scânteia se situează pe locul 7 din 

punct de vedere al numărului de 

locuitori. Din această perspectivă, a 

numărului de locuitori, în anul 2020 

primele localități din județul Iași în 

ordine descrescătoare sunt comuna 

Miroslava (21.711 locuitori), comuna 

Ciurea (17.005 locuitori), comuna 

Holboca (15.590 locuitori), comuna 

Tomești (14.297 locuitori), comuna 

Belcești (11.097 locuitori) și comuna 

Deleni (10.269 locuitori). 

La începutul anului 2020, populația 

comunei Scânteia era de 10.136 

locuitori, fiind cel mai mare număr 

înregistrat în ultimii 10 ani, și 

reprezenta 1,05% din populația 

totală a județului.  

Creșterea numărului persoanelor 

rezidente în comună din intervalul 

2011-2021 este de 110,11%.  Numărul 

rezidenților a început să crească 

brusc din anul 2017, când s-a 

înregistrat o majorare a populației cu 

aproximativ 1.000 de persoane față 

de anul precedent.  

Creșterea numărului de locuitori se 

datorează în mare parte persoanelor 

originare din Republica Moldova ce 

si-au stabilit domiciliul în comună. 

Aceste imigrări pot deforma anumite 

componente ale analizei 

demografice, drept pentru care ori de 

câte ori se va impune vom face 

trimitere și la situația demografică 

anterioară anului 2017. 

În anul 2020, densitatea populației 
comunei a fost de 254,61 
locuitori/km2, valoare superioară 
nivelului național (93,09 
locuitori/km2), dar și nivelului 
județean (176,62 locuitori/km2). În 
mod cert, acest nivel ridicat al 
densității populației la nivelul 
comunei se datorează imigrației 
persoanelor originare din Republica 
Moldova, ce si-au stabilit domiciliul în 
comună. 

În ceea ce privește structura 

populației pe sexe în anul 2020, 

observăm că raportul este ușor 

disproporționat, persoanele de sex 

masculin reprezentând 55,08% din 
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populația totală cu domiciliul în 

comuna Scânteia, comparativ cu 

44,92% persoane de sex feminin. 

Având în vedere ipoteza anterior 

menționată, respectiv cea a 

existenței începând cu 2017 a unui 

fenomen accentuat al schimbărilor 

scriptice cu domiciliu pe teritoriul 

comunei, vom analiza această 

situație comparativ cu anul de 

referință, 2016. 

Astfel, analiza structurii demografice 

din anul 2016 relevă o structură 

relativ echilibrată a populației cu 

domiciliul și cu rezidența în comună, 

cu o diferență de 4%. În funcție de 

sexe populația se împarte în 52% 

persoane de sex masculin și  48% 

persoane de sex feminin.  

Pentru a analiza distribuția pe 

confesiile religioase ne vom raporta 

la ultimele date legate de acest 

aspect ce datează de la 

recensământul din anul 2011. Astfel, 

structura confesională a populației 

din comuna Scânteia, conform 

datelor din Recensământul 

Populației din anul 2011, este 

următoarea: 85,51% din populația 

comunei este ortodoxă, 4,55% 

baptistă, 3,24% creștini după 

evanghelie, 0,72% adventistă de ziua 

a șaptea, iar restul de 5,97% nu și-au 

specificat religia. 

Structura populației pe grupe de 

vârstă este determinată în mare 

măsură de natalitate si mortalitate, 

de fenomenul migrației populației, 

de războaie si altele. Echilibrul 

instabil dintre natalitate si 

mortalitate generează la nivelul unei 

populații o anumita structură pe 

grupe de vârstă și sexe. Aceasta nu 

are consecințe numai asupra ritmului 

de întinerire a generațiilor dar si 

asupra necesităților de consum, a 

infrastructurii educaționale sau de 

asistentă socială, asupra capacității 

societății de a oferi locuri de muncă 

populației active. 

Grupa persoanelor cu vârsta cuprinsă 

în intervalul 0-14 ani reprezintă 

populația tânără, a copiilor. La polul 

opus este grupa vârstnicilor cu vârsta 

de peste 65 de ani. Tinerii și vârstnicii 

deopotrivă sunt categorii sociale 

dependente de adulți, persoanele cu 

vârsta cuprinsă în intervalul 15-64 ani 

și care fac parte din forța activă de 

muncă. 

Proporția persoanelor adulte 

reprezintă 78,51% din totalul 

populației, din care un procent de 

16,62% îl reprezintă tinerii și un 

procent de 4,87% îl reprezintă 

vârstnicii. Aceste procente reflectă 

diferența dintre categoriile extreme 

de vârste și reflectă un excedent 

favorabil al populației tinere de 

11,75%. 

Indicatori spațio-demografici în comuna Scânteia, în anul 2020 

 Populație Suprafață  

 
Populația după 

domiciliu 
% din total 

județ 

Suprafață 
fondului funciar  

km2 

% din total 
județ 

Densitatea demografică 
 loc/km2 teritoriu 

România       22.191.818   238.390,71   93,09 
Regiunea Nord-Est  2.661.150   36.849,83   72,22 
Județul Iași  967.103 100,00% 5.475,58 100,00% 176,62 

Comuna Scânteia 10.136 1,05% 39,81 0,73% 254,61 
Sursa datelor: INS 



 

17 

Indicatori statistici demografici 

Reprezentarea grafică tipică a 

structurii populației în funcție de 

vârstă și sex poartă numele de 

piramida vârstelor și permite 

perceperea ușoară și rapidă a 

diferitelor fenomene demografice, 

cum ar fi îmbătrânirea populației, 

echilibrul sau dezechilibrul dintre 

sexe; fiecare bară corespunde 

ponderii sexului și grupei respective 

de vârstă din totalul populației 

(bărbați și femei împreună). 

Având în vedere ipoteza existenței 

începând cu 2017 a unui fenomen 

accentuat al schimbărilor scriptice cu 

domiciliu pe teritoriul comunei, vom 

analiza această situație comparativ 

cu anul de referință, 2016.  

Piramida vârstelor arată grafic 

faptul că, pe grupe de vârstă,  

populația de sex masculin deține, în 

general, o pondere mai mare decât 

cea a femeilor, respectiv de (55%).   

Grupele de vârstă care fac excepție, 

în care se regăsesc mai multe femei 

decât bărbați, sunt cele de peste 60 

de ani (fapt datorat speranței de viață 

a femeilor mai înaintată decât a 

bărbaților) și grupele de la zero la 9 

ani. Comparativ cu anul 2016, când 

ponderile erau mai apropiate în 

fiecare grupă de vârstă, în anul 2021 

s-a accentuat dezechilibrul între 

sexe. 

Categoriile de vârstă cu cele mai 

multe persoane sunt cele situate în 

intervalul 25-54 ani,  valorile maxime 

fiind cele din grupa de vârstă 30-34 

ani. La nivelul anului 2016 cele mai 

mari valori ale populației erau 

întâlnite în cadrul vârstelor din 

intervalul 25-29 ani, cu toate că per 

ansamblu nu erau diferențe 

semnificative între grupele de vârstă. 

În cifre absolute, la nivelul comunei 

Scânteia în anul 2021 erau 826 de 

bărbați și 566 femei cu vârsta de 30-

34 de ani comparativ cu anul 2016 

când în comună se aflau 198 de 

bărbați și 160 de femei. 

Populația tânără s-a înscris pe un 

trend descendent în ultimii 20-30 de 

ani; însă, la nivelul anului 2016 s-a 



PROFILUL SOCIO-ECONOMIC AL COMUNEI SCÂNTEIA 

   18 

înregistrat o creștere a populației 

tinere în comună, numărul acestora 

fiind de 1.127 persoane (de sex 

feminin, respectiv masculin în 

intervalul 0-14 ani), la nivelul anului 

2021 numărul de persoane pentru 

același segment de vârsta atingând 

valoarea de 1.828. Această creștere a 

numărului tinerilor la nivelul 

comunității locale contribuie la 

restabilirea echilibrului prin creșterea 

treptată a bazei piramidei.  

Asimetria piramidei cauzată de 

dezechilibrul genului indică posibila 

prezență a fenomenului de 

migrațiune în rândul femeilor din 

comună sau prezența fenomenului 

de supramortalitate a persoanelor de 

sex feminin. Acest aspect poate avea 

ca efect negativ scăderea numărului 

de nou născuți înregistrați în 

comună.  

Regenerarea demografică depinde 

de nou născuții din comunitatea 

locală. Rata natalității la nivelul 

comunei Scânteia este superioară 

celei de la nivel județean în ultimii 13 

ani, valoarea maximă înregistrată la 

nivelul comunei fiind de 21,1 nou 

născuți la 1.000 de locuitori în anul 

2017, în vreme ce valoarea minimă 

înregistrată la nivelul comunei s-a 

înregistrat în anul 2020 când au fost 

10,1 nou-născuți la 1.000 de locuitori.        

Cea mai ridicată valoare a ratei 

natalității la nivel județean s-a 

înregistrat în anul 2013 și a fost de  

12,6‰, minima județeană fiind 

înregistrată în anul 2020, când a fost 

de 9,1‰.  

Ca și trend al ratei natalității din 

comună, se observă o evoluție ușor 

ascendentă a acesteia până în anul 

2017, urmată de o scădere de 11 nou 

născuți la 1.000 de persoane până la 

finalul perioadei de referință. La 

nivelul județului rata natalității are o 

evoluție constantă în perioada de 

referință, ușor descrescătoare spre 

final.  

Regenerarea populației se explică 

prin creșterea ponderii tinerilor mai 

accelerată decât a ponderii 

vârstnicilor. Excedentul de 11,75% a 

persoanelor tinere explică valoarea 

mică a ratei de îmbătrânire 

demografică. Rata de îmbătrânire 

demografică din anul 2021 în 

comuna Scânteia  este de 82,19 de 

vârstnici la 1.000 de locuitori, situația 

actuală fiind foarte favorabilă. 

Comparativ cu nivelul ratei din 

județul Iași (195,93 de vârstnici la 

1.000 locuitori) sau cu nivelul ratei din 

mediul rural al județului Iași (186,90 

de vârstnici la 1.000 locuitori), în 

comuna Scânteia se înregistrează un 
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procent mic al populației vârstnice, 

raportat la procentul populației 

tinere. 

Rata de dependență demografică 

reprezintă raportul dintre numărul 

persoanelor de vârstă "dependentă" 

(persoane sub 15 ani și de peste 64 

ani) și populația în vârstă de muncă 

(15-64 ani) exprimat la 100 de 

persoane. Această rată măsoară 

presiunea exercitată de populația 

inactivă asupra populației active. La 

nivelul anului 2021, în comuna 

Scânteia raportul de dependență 

demografică avea o valoare de 

297,73‰ ceea ce înseamnă că peste 

298 de persoane tinere și vârstnice 

sunt dependente (întreținute) de 

1.000 de persoane adulte. Valoarea 

este favorabilă comunei, la nivelul 

județean fiind 439 de persoane 

dependente la 1.000 de adulți. În 

comuna Deleni, comună din județul 

Iași cu un număr al populației 

apropiat de cel al comunei Scânteia 

ce se află la limita cu județul 

Botoșani, rata de dependență arată 

faptul că la 1.000 de persoane în 

vârstă de muncă revin 453 de tineri și 

vârstnici. 

Rata de dependență a tinerilor 

reprezintă raportul dintre persoanele 

de vârstă cuprinsă între 0 și 14 ani și 

persoanele adulte cu vârsta cuprinsă 

între 15 și 64 ani. În anul 2021 s-a 

înregistrat o valoare de 215,57 ‰ , 

respectiv la 1.000 de persoane adulte 

revin aproximativ 216 persoane 

tinere în întreținere. Presiunea 

exercitată este mai mare în această 

situație decât rata de îmbătrânire. Se 

observă că la toate nivelele 

prezentate rata de dependență a 

tinerilor este mai mare decât cea a 

vârstnicilor. Cele mai mari valori ale 

ratei sunt în cazul comunei Deleni 

(252,50‰) și în mediul rural din Iași 

(253,81‰). 

Rata de înlocuire a forței de muncă 

se calculează prin raportarea 

efectivului populației tinere la o 

treime din  persoanele în vârstă de 

15-64 ani, calculat la 1000 de 

locuitori; odată cu îmbătrânirea 

populației, persoanele cu vârsta de 

muncă sunt nevoite să susțină 

celelalte categorii de persoane.  

Rata de înlocuire a forței de muncă 

din anul 2021 la nivelul comunei 

Scânteia este de 646,70‰. 

Comparativ cu anul 2016 valoarea a 

scăzut cu aproximativ 200‰. Acest 

indicator se calculează prin 

raportarea efectivului populației 

tinere la o treime din persoanele în 

vârstă de 15-64 ani. Valoarea maximă 

a ratei de înlocuire a forței de muncă 

din 2021 este întâlnită în mediul rural 

Iași de 761,44‰, unde în anul 2016 se 

Indicatori demografici în comuna Scânteia comparativ cu nivelul comunei Deleni, 
nivelul județean și nivelul rural județean, în anii 2016 și 2021  

Um=‰ 

  

Rata de 
dependență 
demografică 

Rata de 
dependență a 

tinerilor 

Rata de 
îmbătrânire 
demografică 

Rata de 
înlocuire a forței 

de muncă 

Comuna 
Scânteia 

201
6 

486,38 307,08 179,29 921,25 

202
1 

297,76 215,57 82,19 646,70 

Județul Iași 

201
6 

430,47 248,54 181,94 745,62 

202
1 

438,62 242,69 195,93 728,08 

Comuna 
Deleni 

201
6 

501,14 306,88 194,26 920,64 

202
1 

453,39 252,50 200,89 757,51 

Mediul 
Rural Iași 

201
6 

480,60 282,22 198,38 846,66 

202
1 

440,71 253,81 186,90 761,44 

 *calcule Addvances pe baza datelor INS;                                                                   Sursa datelor: 
INS; 
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înregistra o valoare cu aproximativ 

100‰ mai mult. Astfel putem spune 

că peste 15 ani, aproximativ 1.000 de 

persoane din vârsta activă de muncă 

vor fi înlocuite de 647 persoane în 

comuna Scânteia, 761 persoane în 

mediul rural din județul Iași, 758 în 

comuna Deleni și 728 în județul Iași. 

Evoluția  bilanțului  natural   

reprezintă totalitatea modificărilor 

care au loc în numărul, structura și 

repartiția populației unui anumit 

teritoriu, într-un anumit interval de 

timp. Aceasta se referă la 

modificarea naturală a populației, ca 

rezultat al diferenței dintre numărul 

de nașteri și de decese, precum și la 

deplasarea acesteia în teritoriu) și are 

aspectul matematic al unui „bilanț” 

realizat după un interval de timp.  

În ceea ce privește evoluția bilanțului 

natural, în comuna Scânteia valorile 

soldului natural au urmat un trend 

pozitiv în ultimii 10 ani. În valori 

absolute, în anul 2020 în comună au 

fost 102 născuți vii și 66 de decese, 

rezultând un spor natural pozitiv de 

36 de persoane. Cel mai mic spor 

natural din perioada analizată (2010-

2020) este înregistrat în anul 2012 

când au fost 54 de nou născuți și 51 de 

decese, valoarea sporului natural 

fiind pozitivă cu doar 3 persoane. Cea 

mai mare valoare a sporului natural a 

fost înregistrată în anul 2017, fiind de 

84 persoane. 

Rata natalității definește numărul 
nașterilor care apar pe un teritoriu 
pentru fiecare mie de locuitori, într-o 
perioadă de un an și este utilizată 
pentru a calcula creșterea populației 
pe un anumit teritoriu. Acest 
indicator permite proiectarea în timp 
a politicilor necesare pentru 
distribuirea populației și a resurselor 
economice. 

La nivelul comunei Scânteia, acest 

indicator urmează o tendință 

crescătoare din anul 2010 până în 

anul 2017, urmată de o descreștere 

până în anul 2020. Evoluția ratei 

natalității explică o parte din 

creșterea efectivului populației din 

ultimii 4 ani. În anul 2020 rata 

natalității din comuna Scânteia a 

înregistrat valoarea minimă din 

ultimii 11 ani, atingând valoarea de 

doar 10,1‰ (2010-2020), dar și cea 

mai apropiată valoare de cea a 

mortalității (10,4%). Maximul ratei 

natalității este atins în anul 2017, 

cand acest indicator este21,1‰. 

Rata mortalității se referă la 

numărul de decese care apar pe un 

teritoriu pentru fiecare mie de 

locuitori într-o perioadă de un an. 

Relația dintre rata natalității și a 

mortalității este importantă, 

deoarece ambii indicatori ne permit 
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să înțelegem rata populației sau a 

creșterii demografice. La nivelul 

comunei Scânteia, această rată este 

caracterizată de o tendință ușor 

descrescătoare în perioada de 

referință 2010-2020, ce contribuie la 

creșterea soldului populației din 

ultimii 4 ani. Astfel valoarea minimă 

a ratei mortalității din comuna 

Scânteia este observată în anul 2019 

cu 5,4‰ iar valoarea maximă în anul 

2010 cu 10,9‰. Deși efectivul 

populației crește în ultimii 4 ani 

foarte mult, sporul natural este în 

descreștere.  

Soldul migrator reprezintă efectivul 

populației ce se adaugă la populația 

totală în fiecare an în urma 

emigrărilor și imigrărilor din 

localitate. Fenomenul de migrațiune 

poate explica o parte a creșterii 

numărului de rezidenți din comuna 

Scânteia. În perioada 2011-2013, 

soldul migrator a înregistrat valori  

negative, ca urmare efectul soldului 

migrator asupra populației a fost 

negativ. În anul 2014 a urmat o 

creștere ușoară a soldului migrator 

(+10 persoane) și în 2015 acesta a 

avut 

valoarea de 63 de persoane. Evoluția 

soldului migrator a înregistrat o 

majorare semnificativă în anul 2016, 

când brusc soldul migrator a ajuns la 

612 persoane, urmând ca până în 

2019 valoarea să fie dublată (1.211 

persoane). Aceste creșteri ale 

soldului migrator pot  avea la bază 

ipoteza existenței începând cu 2017 a 

unui fenomen accentuat al 

schimbărilor scriptice cu domiciliu pe 

teritoriul comunei. 

 

 

Forța de muncă

Conform datelor Institutului Național 

de Statistică, referitoare la forța de 

muncă (ultimele date înregistrate 

sunt din anul 2019) numărul mediu al 

angajaților (salariați cu contracte de 

muncă, plătiți de întreprindere 

pentru o durată medie normală a 

timpului de lucru) din comuna 

Scânteia era de 249 de persoane.  

Numărul mediu al salariaților  a 

scăzut din anul 2011 în anul 2014, de 
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la 180 de persoane la 153 de 

persoane. Precum evoluția 

efectivului populației, numărul 

mediu de salariați a înregistrat 

creșteri în perioada 2016-2019. 

Intensitatea creșterii numărului de 

salariați este mult mai slabă  

comparativ  cu numărul de rezidenți  

în comună. Numărul mediu al 

salariaților din comuna Scânteia în 

anul 2019 (249 salariați) reprezintă 

valoarea maximă înregistrată în 

perioada de referință (2011-2019), în 

timp ce valoarea minimă a numărului 

mediu de salariați a fost înregistrată 

în anul 2014, fiind de 153 angajați, an 

după care numărul persoanelor 

salariate crescut continuu. O creștere  

bruscă și importantă a numărului 

mediu de persoane salariate a fost 

înregistrată în anul 2017, când 

numărul mediu al salariaților din 

comună a crescut cu 37 de persoane 

față de anul anterior, iar valoarea 

medie a salariaților atinsese numărul 

de 209 persoane.  

Totuși, deși efectivul populației 

crește continuu, numărul angajaților 

este mult inferior. Observăm ratele 

anuale de creștere pentru numărul 
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mediu de salariați și numărul 

populației în perioada 2010-2019. 

Populația crește din anul 2010 în anul 

2011 cu 1,4% pe când numărul mediu 

al salariaților scade cu 8,6%. Evoluția 

ratelor de creștere a populației este 

crescătoare de la an la an, comparativ 

cu evoluția numărului mediu al 

salariaților care este negativă în anii 

2011-2014. 

Numărul de șomeri înregistrați în 

comuna Scânteia urmează un trend 

favorabil, descrescător. În anul 2012 

numărul șomerilor înregistrează 

valoarea maximă de 76 de persoane 

după care  scade  până la 52 de 

persoane în anul 2015. Valoarea 

minimă a șomerilor înregistrați în 

comună este atinsă în anul 2018 cu 28 

de persoane. Se remarcă o ușoară 

creștere până în anul 2020  când pe 

teritoriul comunei se înregistrau 36 

de șomeri. 
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Analiza SWOT – Demografia și forța de muncă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demografie și forța de muncă 

Puncte tari Puncte slabe 

• Soldul populației în creștere în ultimii 5 ani; 

• Creșterea numărului de nou născuți; 

• Existența forței de muncă ieftine; 

• Rata de dependență economică mică (273,68‰); 

• Sold migrator pozitiv; 

• Spor natural pozitiv; 

• Trendul crescător al numărului mediu de salariați; 

• Populația tânără; 

• Distanța redusă față de frontiera cu Republica Moldova; 

• Evoluție pozitivă a numărului mediu de salariați; 
 

• Creșterea bruscă a numărului de persoane rezidente; 

• Distribuția pe sexe dezechilibrată, cu 10,16% mai puține 

femei; 

• Densitatea populației de valori duble nivelului național; 

• Rata de înlocuire a forței de muncă mică; 

• Numărul de salariați (249) mult inferior numărului 

populației în vârstă de muncă (7.790); 

• Insuficiența locurilor de muncă disponibile; 

Oportunități Amenințări 

• Posibilitatea accesării fondurilor europene pentru 
finanțarea proiectelor de îmbunătățire a capacității 
forțelor de muncă; 

• Posibilitatea acordării facilităților angajatorilor care 
creează noi locuri de muncă în comună; 

• Atragerea investitorilor în domeniul agriculturii pentru 
crearea de noi locuri de muncă; 

• Existența Programului Prima Casă care sprijină tinerele 
familii să își cumpere sau să își construiască o locuință; 

• Susținerea natalității la nivel comunal prin stimulente 
guvernamentale (ajutoare pentru copii, alocații, etc.); 

• Existența terenurilor neexploatate în prezent, dar care ar 
fi oportune pentru desfășurarea unor investiții. 

• Migrarea forțelor de muncă către orașe și municipii mai 
atractive; 

• Scăderea numărului de noi născuți datorită scăderii 
populației feminine; 

• Incertitudinea situației existente în legătură cu adevăratul 
număr de locuitori din comună. 
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3. INFRASTRUCTURĂ ȘI ECHIPARE EDILITARĂ  
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Relații în teritoriu 

Teritoriul pe care se află comuna 

Scânteia are o suprafață de 

aproximativ 48 km2 din care 42 km2 

reprezintă teritoriu extravilan și 

aproximativ 6 km2 teritoriul 

intravilan al satelor. În suprafața 

teritoriului intravilan se regăsesc 

locuințele a 10.136 de persoane, 

astfel densitatea populației este de 

276 persoane per km2. 

Densitatea reprezintă efectivul 

populației raportat la suprafața 

localității și urmează un trend liniar la 

nivelul județului Iași. În anul 2011 

densitatea județeană de 158 

persoane per km2 era superioară 

comunei unde existau 121 persoane 

per km pătrat. Evoluția densității 

județene a continuat cu o ușoară 

creștere liniară în ultimii 11 ani, 

valoarea maximă fiind atinsă în anul 

2021, când s-au înregistrat 177,51 

persoane per km2. La nivelul comunei 

densitatea populației înregistrează o 

ușoară creștere, relativ constantă 

până în anul 2016, când densitatea 

din comună crește brusc de la 137 

locuitori per km2 la 188 locuitori per 

km2 în anul 2018, nivel superior celui 

județean al aceluiași an, de 172 

locuitori per km2. Densitatea de la 

nivelul comunei a continuat să 

crească până la maxima din anul 2021 

Indicatori ai locuirii în comuna Scânteia și județul Iași, în anul 2017, 2018, 2019 și 2020 

  

Iași Iași Iași Iași Scânteia Scânteia Scânteia Scânteia 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Locuințe existente 
(unități) 

324.905 327.891 331.203 333.190 1.501 1.502 1.504 1.509 

Suprafața locuibilă 
(mp) 

14.624.884 14.805.583 15.003.213 15.129.434 65.345 65.464 65.626 66.040 

Suprafața medie a 
unei locuințe (mp) 

45,01 45,01 45,30 45,41 43,53 43,58 43,63 43,76 

Suprafața 
locuibilă/locuitor 

(mp/locuitor)  
15,71 15,71 15,74 15,64 10,35 8,73 7,65 6,52 

*estimări Addvances pe baza datelor INS;                                                                                                                                                               Sursa datelor: INS; 
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de 276 locuitori pe km2, cu 100 mai 

mult decât nivelul din anul 2018 sau 

decât nivelul județean al anului 2021. 

Din momentul în care numărul de 

rezidenți din comună a început să 

crească era așteptat ca fondul de 

locuințe să urmeze același trend. Cu 

toate acestea numărul locuințelor a 

urmat un trend constant, fiind 

înregistrată o creștere cu o unitate în 

anul 2018, de la 1.501 la 1.502, în anul 

2019 fiind construite 2 locuințe și în 

2020  alte 5 locuințe, prin urmare atât 

suprafața locuibilă cât și suprafața 

medie au avut parte de foarte mici 

ascensiuni în perioada de referință. 

Suprafața locuibilă pe locuitor își 

diminuează valoarea anual în funcție 

de creșterea efectivului populației 

din comuna Scânteia. În anul 2011 

fiecărei persoane îi erau alocați 13,54 

m2 locuibili, suprafața locuibilă 

păstrează o valoare apropiată până în 

anul 2013 inclusiv (13,22 m2/locuitor). 

Suprafața locuibilă din anul 2016 a 

fost 11,97 m2/locuitor, cu 1,5 m2 mai 

puțin decât în anul 2013, urmând mai 

apoi un trend descendent în 

următorii ani. Dinamica acestor 

valori este similară cu cea a 

populației în perioada 2017-2020. În 

anul 2017 suprafața locuibilă/locuitor 

avea valoarea de 10,35 m2/locuitor, 

pe când în anul 2020 per fiecare 

locuitor erau disponibili 6,52 m2.  

La nivelul județului Iași nu sunt 

diferențe anuale mari în perioada 

2017-2020, cea mai mare diferență 

fiind de 0,10 m2 din anul 2019 în anul 

2020.

 

Infrastructura rutieră 

Rețeaua de drumuri ce străbate 

comuna Scânteia este compusă din 

doua drumuri județene, două 

drumuri comunale și mai multe 

drumuri sătești. Drumul județean 

DJ248 face legătura între Municipiul 

Iași și Municipiul Vaslui, asigură 

conectivitatea rutieră cu principalele 

unități administrativ teritoriale din 

județ și din afara acestuia, traversând 

satul Scânteia. Această cale de acces 

este una din cele mai importante din 

partea de sud a județului Iași.  

Drumul județean DJ 246 face 

legătura între limita cu județul Vaslui 

și comuna Dagâța prin localitatea 

Ipatele și traversează satele Tufeștii 

de Sus, Bodești și Scânteia, de la est 

(Codăești, Vaslui) la vest (comuna 

Șcheia). 

Lungimea totală a drumurilor de pe 

teritoriul comunei Scânteia este de 

89,15 km, proporția de drumuri 

modernizate fiind de 12,89%. 

Drumurile sătești și comunale 

însumează 42,63 km fiind pietruite în 

totalitate, iar drumurile de 

exploatare au 35,01 km și sunt din 

pământ, în extravilanul comunei. 

Drumurile județene ce tranzitează 

comuna măsoară 11,50 km (pe 

suprafața acesteia) și sunt în 

totalitate asfaltate. Între satele din 

comună legătura se realizează prin 

drumurile comunale DC246 și DC63. 

Drumurile din comună ce sunt din 

pământ nu sunt prevăzute cu rigole 

laterale, în perioadele ploioase 

devenind aproape impracticabile. 

Drumurile pietruite și asfaltate sunt 

prevăzute cu rigole pentru facilitarea 

transporturilor indiferent de vreme. 

Transportul de persoane și naveta 

forței de muncă este realizat prin 

sistemul public de transport în 

comun cu mijloace de transport tip 

microbuz. În cadrul comunei sunt 4 

sate ce au acces direct la acest 

beneficiu și anume Scânteia, 

Boroșești, Ciocârlești și Rediu. 

Locuitorii celorlalte 3 sate, Lunca-

Rateș, Tufeștii de Sus și Bodeștiu se 

pot deplasa până la stațiile puse la 

dispoziție doar prin mijloace proprii 

de transport. Accesibilitatea în 

interiorul comunei este medie din 
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cauza celor 3 sate fără o stație de 

transport în comun, însă 

accesibilitatea județeană este facilă. 

Una dintre rutele transportului în 

comun ce străbate comuna Scânteia 

este Iași-Boroșești și are stații în 

satele Scânteia, Ciocârlești și 

Boroșești. Accesul în comuna Rediu 

se realizează cu rută separată Iași-

Rediu.  

O altă posibilitate de transport în 

comun disponibilă populației este 

prin transportul feroviar. În satul 

Scânteia există o gară ce oferă 

accesul la transportul feroviar ce  face 

legătura cu reședința de județ, 

municipiul Iași. Rutele principale care 

trec prin comuna Scânteia sunt Iași-

Tecuci, Iași-Bârlad și Iași-Roman. 

Transportul feroviar transportă atât 

persoane cât și mărfuri; zilnic prin 

gara din Scânteia opresc 19 trenuri. 

 

Infrastructura utilităților 

Administrația locală are un proiect în 

derulare care urmărește construcția 

sistemului de evacuare a apelor uzate 

în toate satele, odată cu sistemul de 

distribuție a apei potabile. Acest 

proiect va fi finalizat și dat în folosință 

până în luna decembrie a anului 2023, 

serviciul fiind oferit de către firma 

ARSACIS S.A. Iași. 

În momentul actual putem discuta de 

un sistem de distribuție a apei 

potabile la viitor, alimentarea cu apă 

potabilă fiind asigurată prin surse 

proprii. Majoritatea localnicilor 

folosesc puțuri săpate în pământ (tip 

fântâni), alimentate din pânza 

freatică și construite din piatră sau 

beton. 

Apele uzate ce rezultă din activitatea 

gospodăriilor și a agenților economici 

nu dispun de un sistem de 

canalizare, ca urmare apa ajunge 

înapoi în natură fără a fi tratată în 

prealabil, proiectul de implementare 

fiind comun cu sistemul de distribuție 

a apei menționat anterior. 

Revărsarea apelor uzate în natură și 

toaletele uscate afectează pânza 

freatică, care mai apoi este utilizată 

de localnici pentru consumul 

gospodăresc. 

Transportul și distribuția energiei 

electrice  sunt asigurate de furnizorul 

DELGAZ GRID S.A. în toate satele 

comunei Scânteia.  

Sistemul de distribuție a gazelor 

naturale este inclus în lista de 

investiții a comunei Scânteia pentru a 

fi disponibil în toate satele 

componente, însă proiectul de 

aducție a gazelor naturale este în 

stare incipientă, fiind contractat în 

anul 2020. Traversarea comunei de 

conducta magistrală de gaz Vaslui – 

Iași facilitează procesul și reprezintă 

un avantaj. Furnizorul de gaze 

naturale va fi ales ulterior finalizării 

proiectului. 

Termoficarea clădirilor și locuințelor 

din comuna Scânteia se realizează pe 

bază de lemne prin sobe sau centrale. 

Cu ajutorul sistemul de distribuție a 

gazelor se vor putea folosi centralele 

termice ce folosesc gazul în locul 

lemnului. Centralele individuale pe 

bază de gaz sunt o modalitate de a  

evita poluarea și defrișarea 

necontrolată. 

Te teritoriul comunei Scânteia 

principalul distribuitor de telefonie, 

internet și televiziune este S.C. DIGI 

(RCS & RDS) S.A. Rețeaua telefonică 

întâmpină dificultăți din cauza 

semnalului de intensitate variată, în 

satul Tufeștii de Sus semnalul fiind 

slab sau la limita de sensibilitate.
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Servicii publice 

Comuna este parteneră din 

noiembrie 2016 cu Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Salubritate Iași (ADIS) care 

facilitează colaborarea cu furnizorul 

S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A. din 

Pitești ce prestează servicii publice 

de salubrizare. De asemenea, ADIS 

acorda consiliilor locale sprijin și 

asistență în implementarea 

planurilor județene si regionale de 

gestionare a deșeurilor. Deșeurile 

reziduale colectate din comuna 

Scânteia sunt transportate la stația 

din Țuțora. Pe teritoriul comunei nu 

sunt amplasate momentan coșuri de 

gunoi stradale.  

În ceea ce privește colectarea 

selectivă a deșeurilor, în fiecare sat 

sunt amenajate spații speciale pentru 

a eficientiza procesul după cum 

urmează: 6 spații în Scânteia, 3 spații 

în Boroșești, câte 2 spații în Budești,  

Ciocârlești, Tufeștii de sus, Lunca 

Rateș și un spațiu în Rediu. Deșeurile 

reciclabile sunt transportate mai apoi 

la stația de sortare din Țuțora de 

către operatorul  SC. Rabro Iași S.A.  

Pentru colectarea leșurilor și 

resturilor de animale există un 

operator diferit, SC Mondeco SRL din 

Suceava.  

Administrația locală urmărește să 

amenajeze un loc conform de 

depozitare a deșeurilor (de orice tip) 

până la transportarea acestora la 

centrele autorizate din județ. În 

prezent deșeurile de orice tip ajung 

să fie depozitate necontrolat pe 

pământ în gospodării sau pe 

platforma betonată special 

amenajată, din fiecare sat, până la 

colectarea acestora de către 

operatori.  

Frecvența de colectare a deșeurilor 

din comună diferă în funcție de tip. 

Deșeurile menajere sunt colectate 

mai des decât celelalte, o dată sau de 

două ori pe săptămână.  

Instituțiile social culturale publice 

sunt răspândite pe teritoriul comunei 

Scânteia. În fiecare sat din comună se 

întâlnește câte o școală, un cimitir și 

o biserică ortodoxă. În satul 

Ciocârlești a fost înființată pentru o 

perioadă scurtă de timp o secție a 

spitalului Socola, ce a fost închisă în 

anii ‘90 din cauza lipsei fondurilor 

pentru renovare. Există câte un 

cămin cultural în satele Scânteia, 

Bodești și Boroșești.  

În satul Scânteia găsim instituția 

administrativă Primăria comunală 

precum și sediul poliției ce se ocupă 

de ordinea și liniștea publică, 

instituții ce asigură servicii de 

sănătate, dispensar uman și 

veterinar. Tot aici este amplasat 

sediul Poștei Române, iar pentru că 

principala activitate în zonă este 

agricultura, regăsim și un sediu APIA.  
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Analiza SWOT – Infrastructură și echipare edilitară 

 

 

 

Infrastructură și echipare edilitară 

Puncte tari Puncte slabe 

Puncte tari Puncte slabe • Comuna este traversată de o arteră rutieră principală a 
Moldovei DJ248; 

• Traversarea comunei de conducta magistrală de gaz Iași-
Vaslui; 

• Existența unui proiect ce vizează realizarea unui sistem de 
apă potabilă; 

• Existenta unui proiect ce vizează colectarea apelor uzate 
din comună; 

• Existența unui proiect ce vizează racordarea comunei la un 
sistem de distribuție a gazului metan; 

• Existența spațiilor amenajate de colectare selectivă a 
deșeurilor în fiecare localitate din comună; 

• Existența transportului feroviar; 

• Suprafața locuibilă disponibilă unui locuitor în continuă 

scădere; 

• Fondul de locuințe constant în ultimii ani; 

• Lipsa accesului la transportul în comun a 3 din satele 

comunei; 

• Lipsa trotuarelor în zonele modernizate; 

• Necesitatea modernizării și dezvoltării infrastructurii 

rutiere; 

• Necesitatea sistemelor de distribuție a apei potabile, de 

captare a apelor uzate și de distribuție a gazelor naturale; 

• Termoficarea caselor prin metode clasice pe lemne; 

• Lipsa coșurilor de gunoi stradale; 

• Necesitatea unei platforme de depozitare a gunoaielor 

până în momentul colectării; 

• Instituțiile publice insuficiente numărului de persoane 

rezidente; 

• Rețeaua telefonică slab dezvoltată; 

• Iluminatul stradal subdezvoltat, inexistent în anumite 

locuri; 

Oportunități Amenințări 

• Existența posibilităților de finanțare  a proiectelor de 
infrastructură rutieră din fonduri nerambursabile europene 
și guvernamentale; 

• Posibilitatea finanțării proiectelor de echipare edilitară din  
fonduri nerambursabile europene și guvernamentale; 

• Finalizarea proiectelor actuale; 

• Dezvoltarea unui sistem mai eficient de colectare selectivă 
a deșeurilor; 

• Realizarea unei platforme de depozitare a deșeurilor până 
în momentul colectării. 

• Migrația populației în zone mult mai dezvoltate pentru o 
calitate a vieții mai ridicate; 

• Accentuarea poluării comunei datorită gestionării 
deficitare a deșeurilor și a apei uzate; 

• Insecuritatea rutieră a participanților la trafic și a pietonilor 
din cauza infrastructurii rutiere și a lipsei trotuarelor; 

• Poluarea naturii din cauza infrastructurii tehnico-edilitare 
subdezvoltate. 
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Opiniile comunității 

În urma aplicării chestionarului s-au 

analizat doar datele valide. 

În opinia cetățenilor, cele mai 

mulțumitoare aspecte ale 

infrastructurii și echipării tehnico-

edilitare sunt iluminatul public 

(61,18% cetățeni mulțumiți sau 

foarte mulțumiți) și starea drumurilor 

(53,25% cetățeni mulțumiți sau 

foarte mulțumiți). 

 

La polul opus cei mai mulți rezidenți 

s-au declarat nemulțumiți față de 

posibilitățile de practicare a sportului 

(79,31% cetățeni nemulțumiți sau 

foarte nemulțumiți) și  de petrecere a 

timpului liber (74,58% cetățeni 

nemulțumiți sau foarte nemulțumiți). 

În ceea ce privește sistemul de 

gestiune al deșeurilor și 

salubrizarea din comună 58,92% 

dintre cetățeni se declară mulțumiți  

 

sau foarte mulțumiți de frecvența de 

ridicare a gunoiului, 61,82% de 

posibilitățile de colectare selectivă a 

deșeurilor și 53,94% de accesul la 

containerele și pubelele puse la 

dispoziție. 
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Totodată cetățenii în cea mai mare 

proporție se declară a fi nemulțumiți 

sau foarte nemulțumiți de aspecte 

precum sistemul de colectare a 

deșeurilor verzi din grădini (40,74%  

dintre cetățeni), de curățenia 

spațiilor verzi și a locurilor de joacă 

(45,61% dintre cetățeni) și de 

curățenia străzilor și trotuarelor 

(45,61% dintre cetățeni). 
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PROFILUL SOCIO-ECONOMIC AL COMUNEI SCÂNTEIA 

 

   34 

Evoluția și structura economiei 

Încă de la începutul apariției primelor 

relatări despre comuna Scânteia, 

aceasta era loc de întâlnire al 

negustorilor. În momentul actual în 

comuna Scânteia există un sistem 

micro-economic datorită prezenței 

active a agenților economici.  

Conform datelor, pe teritoriul 

administrativ al comunei Scânteia își 

au sediul 44 de întreprinderi active 

din sectoare precum agricultura, 

comerțul și repararea 

autovehiculelor, construcții, 

industria prelucrătoare, transport și 

depozitare, informații și comunicații. 

În ceea ce privește distribuția 

companiilor pe sectoare ale 

economiei, sectorul comerțului și 

repararea autovehiculelor și sectorul 

construcțiilor ocupă o pondere egală 

de 34,1%. A doua pondere 

semnificativă o deține sectorul 

industriei prelucrătoare ce 

însumează 18,2% dintre firme. 

Agricultura este un sector interesant 

datorită procentului mic de firme 

(6,8%) și cifrei de afaceri mari. Pe 

ultimele locuri menționăm sectorul 

transportului și al depozitării cu 4,5% 

dintre companii și sectorul 

informațiilor și comunicațiilor cu 

2,3% dintre companii. 

Evoluția sectoarelor economice din comuna Scânteia, anul 2019 și  anul 2020 

 
Număr 

agenți  

economici 

Cifră afaceri 

medie (lei) 

2020 

Cifră afaceri 

medie (lei) 

2019 

Profit 

mediu (lei) 

2020 

Profit 

mediu (lei) 

2019 

Numărul 

mediu de 

 angajați 

2020 

Numărul 

mediu de 

 angajați 

2019 

Agricultură 2 6.494.988,5 7.950.927,5 870.148,5 38.925,0 8,0 7,5 

Comerțul și repararea 

autovehiculelor 
6 324.731,3 349.208,0 616,8 6.196,3 1,7 1,7 

Construcții 8 181.866,4 180.200,5 60.699,9 27.541,9 2,9 1,5 

Industria prelucrătoare 6 129.077,8 130.689,5 -1.985,5 31.259,0 3,0 1,8 

Transport și depozitare 1 97.272,0 20.290,0 34.986,0 -12.322,0 1,0 1,0 

Informații și comunicații 1 61.888,0 333.583,0 16.103,0 238.859,0 1,0 2,0 

*estimări Addvances pe baza datelor ;                                                                                                                                                                                                          Sursa datelor: 

Listă firme; 
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Economia comunală este 

reprezentată de 44 de agenți 

economici pe sectoare diferite de 

activitate dintre care doar pentru 24 

dintre aceștia deținem date 

financiare. În sectorul agriculturii 

activează 2 agenți economici ce 

realizează cea mai mare cifră de 

afaceri locală cu o medie 6.494.988,5 

de lei per companie, cu 18,31% mai 

puțin față de anul 2019 cânt cifra 

medie atingea valoarea de 

7.950.927,5 lei. Numărul mediu de 

angajați per companie este de 8 

persoane în anul 2020, în ușoară 

creștere față de anul anterior. 

Schimbarea majoră este observată în 

dinamica profitului mediu per 

companie la nivelul sectorului 

agricol, de la 38.925 lei la 870.148,5 

lei, sectorul agriculturii devenind 

astfel cel mai profitabil în anul 2020. 

Al doilea sector în ordine 

descrescătoare a cifrei de afaceri 

obținută în anul 2020 este sectorul 

comerțului și repararea 

autovehiculelor cu o cifra medie de 

afaceri de 324.731,3 lei per companie. 

Comparativ cu anul precedent cifra 

de afaceri a scăzut cu 7%, iar numărul 

mediu de angajați a rămas 

neschimbat, egal cu unul sau 2 

angajați. Profitul a fost în scădere cu 

90,04%  în anul 2020 (616,8 lei)  față 

de 2019 (6.196,3 lei). 

Sectorul Construcțiilor ocupă a 3-a 

poziție în funcție de cifra medie de 

afaceri obținută în anul 2020 

(181.866,4 lei per companie). 

Comparativ cu suma din anul 

precedent cifra de afaceri pe acest 

sector a crescut cu 0,9%. Cei mai 

mulți agenți economici ce au 

situațiile financiare publicate sunt 

înregistrați în sectorul construcțiilor 

(8 firme) și  au avut în medie 2 până la 

3 angajați per companie în anul 2020, 

cu un angajat mai mult decât anul 

precedent. Profitul firmelor din acest 

sector a crescut cu 120,39% din anul 

2019 (27.541,9 lei) în anul 2020 

(60.699,9 lei). 

Industria prelucrătoare are în 

componență 6 agenți economici ce 

au avut o cifră medie de afaceri per 

firmă de 129.077,8 lei în anul 2020 și 

în anul 2019 de 130.689,5 lei. O 

companie din industria prelucrătoare 

avea în anul 2020 în medie 3 angajați 

pe când în anul 2019 avea unul până 

la 2 angajați, în medie. Sectorul 

industriei a avut parte de o scădere 

semnificativă de 106% a profitului, 

acesta devenind negativ în 2020 (-

1.985,5 lei). 

Sectorul transportului și depozitării 

precum și sectorul informațiilor și 

comunicațiilor au câte un agent 

economic, datele financiare ale 

sectoarelor fiind reprezentative 

pentru compania ce activează în 

sectorul respectiv. Putem spune că 

societatea ce activează în sectorul de 

transport și depozitare a avut o 

evoluție pozitivă, iar societatea din 

sectorul de informații și comunicații a 

avut o evoluție negativă. 

Evoluțiile sau regresele sectoarelor 

au avut ca factor principal situația 

global pandemică ce a influențat 

diferit fiecare sector economic în 

parte.  

 

Agricultură și teren

Agricultura reprezintă domeniul de 

activitate cel mai răspândit pe 

teritoriul comunei Scânteia și 

principala activitate desfășurată de 

cetățeni. Condițiile climatice și 

teritoriale ale comunei oferă 

posibilitatea utilizării resurselor de 

sol în agricultură. 

Pentru analiza teritoriului comunei 

ultimele date puse la dispoziție de 

Institutul Național de Statistică (INS) 

datează din anul 2014, când  

ponderea terenului ce era atribuit 

agriculturii era de 74,58% cu o 
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suprafață de 2.969 hectare, terenul 

neagricol acoperind ponderea 

rămasă de 25,42%, respectiv 1.012 

hectare. Potrivit INS în anul 2014 din 

totalul suprafeței agricole, 69,48% 

(2.063ha) reprezenta teren arabil 

care era folosit în agricultură pentru 

plantarea culturilor. Suprafața de 

pășune din comună acoperă 16,30% 

(484 hectare) din terenul agricol, 

pășunile având ca scop principal 

păscutul animalelor. Fânețele dețin 

în anul 2014 pe o pondere de 9,57% 

(284ha) din suprafața agricolă, 

vegetație folosită în creșterea 

animalelor și în alte activități 

gospodărești. Cele mai mici 

suprafețe din terenul agricol sunt 

acoperite de vii și pepiniere viticole 

(3,57%) și de livezi și pepiniere 

pomicole (1,08%), însumând 138 de 

hectare.   

Agricultura este realizată de agenți 

economici, care au în folosință 75% 

din totalitatea terenului agricol,  

diferența de 25% fiind deținută de 

persoane fizice.  

Terenul arabil din comuna Scânteia 

la nivelul anului 2018 a fost cultivat 

predominant cu 6 tipuri de culturi ce 

au fost favorizate de situația 

climatică. Cultura de porumb a fost 

cea mai răspândită, urmată de 

cultura de floarea soarelui. A 3-a 

categorie ca întindere a fost cultura 

de grâu, urmată de cultura de rapiță, 

triticale și mazăre.  

Terenurile neagricole sunt împărțite 

în categorii de folosință pentru a 

urmări evoluția fondului funciar și 

acoperă o suprafață totală de 1.912 

hectare. O pondere semnificativă de 

48,72% din suprafața acestor 

terenuri este împădurită și 24,11% 

este ocupată de terenuri degradate și 

neproductive. Construcțiile ocupă 

10,08% din terenul neagricol, iar căile 

de comunicare rutiere și căile ferate  

ocupă până la 8,89%; apele și bălțile 

au cel mai mic procent de acoperire a 

terenului neagricol al comunei 

Scânteia de numai  8,2%. 
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Turism 

Potențialul natural, antropic și istoric 

deținut de comuna Scânteia oferă 

posibilitatea de dezvoltare a 

sectorului de turism. 

Punctele de interes turistic de pe 

teritoriul comunei includ cele 5 

monumente istorice, 3 monumente 

de arhitectură și 2 situri arheologice.  

Un monument de arhitectură este 

Biserica de lemn „Nașterea Sfântului 

Ioan Botezătorul” ce datează din anul 

1812, construită pe moșia lui Rateș 

Iepureanu în satul Boroșești. Aceasta 

a ars dar a fost recondiționată din 

temelii în anul 1868. La mult timp 

după recondiționare, în anul 2015, a 

fost înscrisă în Lista monumentelor 

istorice din județul Iași. 

Conacul familiei Tăutu este al doilea 

monument de arhitectură aflat în 

satul Ciocârtești și datează din anul 

1801. Acest conac a aparținut unui 

fost judecător de instrucție, iar mai 

apoi după moartea acestuia a fost 

instituționalizat de comuniști  (în anul 

1949). În momentul de față 

proprietatea este deținută de 

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola” 

care a avut în cadrul conacului, 

pentru o perioadă, o secție medicală 

unde erau internați copiii cu boli 

psihice. 

Biserica din piatră „Sfinții Voievozi” 

din satul Scânteia este al treilea 

monument arhitectural, datează din 

anul 1489 și a fost inclusă pe Lista 

monumentelor istorice din județul 

Iași din anul 2015.  

Situl arheologic  de la Boroșești,  aflat 

la un kilometru de satul Boroșești 

poartă numele de situl de la “Cujbă”. 

Cuprinde urme de așezări din Epoca 

bronzului timpuriu, din Epoca 

medievală timpurie dar și din Epoca 

medievală (din secolele al XI-lea, al 

XII-lea și al XIII-lea) . 

Situl de “Pe Lesa” se afla la 500 m de 

satul Boroșești și cuprinde urme de 

așezări din eneoliticul final. 

Pădurea Bârnova – Repedea este o 

rezervație importantă de faună și 

floră ce acoperă 2,45 ha din teritoriul 

administrativ al comunei Scânteia. 

Pe teritoriul acesteia se poate 

dezvolta turismul de relaxare și 

petrecere a timpului liber. Suprafața 

mare disponibilă oferă posibilitatea 

ca activitățile ce pot fi organizate să 

fie variate și pentru toate vârstele.  

Aceste puncte de interes turistic pot 

favoriza turismul de tranzit, turiștii 

putând realiza popasuri în comună 

pentru a vizita atracțiile locale, dar și 

pentru a face o plimbare relaxantă în 

pădurea din comună.  
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Analiza SWOT – Economie

 

 

 

 

  

Economie 

Puncte tari Puncte slabe 

• Potențial agricol ridicat al zonei; 

• Ponderea ridicată a trenurilor agricole din totalul 
fondului funciar; 

• Existența a trei monumente istorice și a două situri 
arheologice 

• Zona cu o importanță istorică; 

• Existența zonei împădurite; 

• Accesul facil al investitorilor atât prin intermediul căilor 
rutiere și ferate, cât și prin intermediul Aeroportului 
Internațional Iași; 

• Numărul mic de agenți economici din comună; 

• Numărul mediu al angajaților foarte mic; 

• Slaba dezvoltare a spiritului antreprenorial local; 

Oportunități Amenințări 

• Accesul facil al investitorilor atât prin intermediul căilor 
rutiere, cât și prin intermediul Aeroportului 
Internațional Iași; 

• Încurajarea și dezvoltarea parteneriatelor public – 
privat; 

• Cooperarea mediului privat cu autoritățile publice 
locale, cu instituțiile de învățământ superior; 

• Existența programelor de susținere a IMM-urilor; 

• Acordarea de facilității tinerilor antreprenori; 

• Dezvoltarea unor zone de petrecere a timpului liber; 

• Valorificarea potențialului istoric; 

• Dezvoltarea turismului local; 

• Apariția fenomenelor meteorologice extreme, 
precum secete, ploi abundente, inundații care pot 
periclita producția agricolă; 

• Nivelul ridicat de birocrație; 

• Lipsa informării populației cu privire la procedura de 
înființare a unei afaceri; 

• Resurse financiare insuficiente pentru finanțarea și 
cofinanțarea proiectelor europene; 

• Migrarea forței de muncă calificată în afara comunei; 

• Instabilitate legislativă; 
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Educație

În anul 2020, populația școlară din 

comuna Scânteia se cifra la 708  elevi, 

din care preșcolari 24,79% (176 elevi), 

elevi înscriși în învățământul primar 

40,56% (246 elevi) și elevi înscriși în 

învățământul gimnazial 34,65 % (288 

elevi).  

În intervalul 2011-2020, populația 

școlară din comuna Scânteia a 

înregistrat un trend descendent de la 

valoarea din anul 2011 de 873 de elevi 

numărul scăzând la 779  de elevi până 

în anul 2015. Populația școlară 

înscrisă într-o formă de învățământ a 

continuat să scadă anual până în anul 

2020 când erau înmatriculați 708  

elevi în unitățile de învățământ. 

Totodată, ținând cont de numărul 

populației școlare în scădere și 

numărul de tineri în creștere, aceste 

dinamici pot evidenția un fenomen 

social de abandon școlar, destul de 

întâlnit de altfel în cadrul 

comunităților mici, rurale, din 

România și care necesită luarea unor 

măsuri de prevenire. 

Numărul cadrelor didactice din 

instituțiile de învățământ din comuna 

Scânteia era de 64 persoane la finele 

anului 2020, fiind în scădere față de 

anul precedent (-3 cadre didactice). 

Numărul profesorilor a avut parte de 

fluctuații în perioada analizată, cea 

mai mare scădere având loc în anul 

2013 când numărul cadrelor didactice 

a scăzut la 55 de persoane de la 71 

câte erau în anul 2012, urmată de o 

creștere de 20 de cadre didactice în 

anul 2014, numărul acestora 

ajungând la 75. În 2015 a urmat o 

scădere de 10 cadre didactice urmată 

de o creștere continuă până în 2017 

când revine la valoarea de 75 de cadre 

didactice. Trendul a fost apoi 

descrescător până în anul 2020. 



 

41 

În comuna Scânteia, rețeaua 

unităților de învățământ este 

formată din 9 instituții, dintre care 2 

grădinițe, 4 școli primare și 3 școli 

gimnaziale. Dintre acestea, 2 unități 

au personalitate juridică. 

Cea mai populată unitate este Școala 

Gimnazială „Axinte Uricariul” din 

satul Scânteia; în această unitate 

școlară își desfășurau activitatea 301 

elevi (42,39%) în anul 2019. Pe al 

doilea loc se clasează Școala 

Gimnazială din Bodești cu 99 de elevi 

(13,94%), urmată de Școala 

Gimnazială Boroșești cu 81 de elevi ( 

11,41%). Grădinița cu program 

normal din Scânteia avea în anul 

2019 un număr de 74 de preșcolari 

(10,42%), Școala primară din Lunca 

Rateș are înmatriculați 44 de elevi 

(6,20%) și Școala Ciocârtești  33 de 

elevi ( 4,65%). Școala Primară din 

Trifeștii de sus și Grădinița cu 

program normal din Boroșești aveau 

câte 27 de elevi și preșcolari în anul 

2019 (3,80% fiecare). Cea mai puțin 

populată unitate de învățământ era 

Școala Primară din Rediu cu doar 24 

de elevi, însemnând 3,38% din total 

elevi. 

Faptul că numărul elevilor este în 

scădere se resimte și în evoluția 

numărului de elevi ce revin unui 

cadru didactic, cea mai favorabilă 

valoare fiind în 2018 unde numărul 

coboară sub 10 elevi per profesor. 

Anul 2019 vine cu o creștere de 

aproximativ un elev per profesor. 

Eficiența infrastructurii școlare a 

comunei poate fi observată prin 

numărul populației școlare raportat 

la numărul de unități specifice din 

infrastructură. Din cauza faptului că 

în cadrul școlilor din comuna 

Scânteia există doar un teren de 

sport, o sală de gimnastică și un 

singur atelier școlar, raportul este 

egal cu populația. De asemenea, 

laboratoare sunt în număr de 2 

pentru întreaga populație școlară din 

comună. Aceste rapoarte  arată 

subdezvoltarea școlilor; un număr 

mai mic de 9 unități de fiecare fel 

Infrastructura școlară în raport cu populația școlară în comuna, în perioada 2015-2019 

Elevi raportați la: 2015 2016 2017 2018 2019 

Calculator 18,12 16,96 15,16 13,02 17,32 

Teren de sport 779 763 758 716 710 

Laborator 389,5 381,5 379 358 355 

Sală gimnastică 779 763 758 716 710 

Atelier școlar 779 763 758 716 710 

Sală de clasă 21,64 21,19 22,29 19,89 19,72 

*estimări Addvances pe baza datelor INS;                                                             Sursa datelor: INS; 
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arată faptul că o parte din elevi sunt 

privați de acest beneficiu al 

infrastructurii. 

Eficiența numărului de săli de clasă 

este observată prin raportarea 

efectivului populației la numărul de 

săli de clasă. Valoarea maximă din 

perioada de referință este observată 

în anul 2017 (22,29 elevi per sală) și 

valoarea minimă în anul 2019 (19,72 

elevi per sală de clasă) cauza fiind 

scăderii populației școlare. De 

asemenea, calculatoarele sunt 

reportate la elevi, fiecare calculator 

fiind disponibil pentru 13 elevi în anul 

2018, cea mai favorabilă valoare din 

perioada de referință. Numărul 

maxim de elevi ce au avut disponibil 

un calculator a fost de 18 în anul 2015. 

În unitățile școlare infrastructura 

necesară este insuficientă elevilor 

înscriși în ceea ce privește numărul de  

terenuri de sport, laboratoare, săli de 

gimnastică, ateliere și calculatoare. 

Unitățile școlare din comună au 

grupurile sanitare în exteriorul 

corpurilor de învățământ, din cauza 

lipsei sistemului de distribuire al apei 

curente și a sistemului de colectare a 

apelor uzate. 

 

Biblioteci 

În satele comunei Scânteia există 8 

biblioteci dintre care una publică, 

deschisă pentru toți cetățenii, 

localizată în satul Scânteia. Celelalte 

7 biblioteci fac parte din cadrul 

unităților școlare, tot de tip public, 

destinate elevilor înmatriculați în 

programele de studii din cadrul 

școlilor.  

În cadrul bibliotecilor există 2 

angajați ce sunt responsabili de 

gestiunea volumelor din bibliotecă și 

de desfășurarea activității în condiții 

normale. 

Numărul de volume disponibile în 

anul 2015 era de 11.065, valoare ce a 

continuat să crească în fiecare an 

până în 2019 când erau disponibile 

11.688 cărți în total. 
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Numărul cititorilor a înregistrat o 

creștere de la 615 în 2015, ajungând 

la 970 cititori în anul 2018. În 2019 

numărul cititorilor a scăzut cu 

aproximativ 200 persoane ajungând  

la 733 de cititori. 

Eficiența numărului de volume poate 

fi observată prin raportul dintre 

volume și cititori. Creșterea 

simultană a numărului de cititori și a 

cărților de intensități diferite face ca 

valorile raportului de cărți la cititor să 

scadă de la 18 volume per cititor în 

anul 2015 la valoarea de 11,60 

volume per cititor din anul 2018 

(valoarea minimă din perioada de 

referință). În anul 2019 erau 

disponibile 16 volume per cititor. 

 

Cultura

Cele mai vechi probe ale culturii 

locului sunt cele din siturile de pe 

teritoriul comunei Scânteia. Au fost 

făcute cercetări pe teritoriul comunei 

prin care s-au descoperit resturi 

umane și obiecte ce datau din 

perioada eneoliticului, adică cu 

aproximativ 10 mii de ani î.H. Astfel a 

fost demonstrat faptul că pe aceste 

meleaguri se găseau comunități 

umane cum mult înainte de primele 

relatări scrise. Dovezi ale vieții 

umane din secolul XV au fost chiar 

primele menționări scrise din 1423. 

Cultura cetățenilor se bazează pe 

biserică și tradițiile zonei transmise 

din generație în generație. Din totalul 

populației aproximativ 86% aparțin 

cultului ortodox, 3% sunt creștini 

după evanghelie, aproximativ 5% 

aparțin bisericii baptiste, iar aproape 

1% sunt de cult adventist, pentru 5% 

din cetățeni nu avem această 

informație. Pentru desfășurarea vieții 

religioase, în comună sunt 7 biserici 

ortodoxe, 1 baptistă, 1 adventistă si 1 

pentru creștinii după Evanghelie. 

Tradițiile sunt mai legate de biserică 

în mediul rural comparativ cu cel 

urban, fapt pentru care se găsesc 

tradiții vechi în comună. 

Tradițiile locului țin de meșteșugurile 

tradiționale pe care le desfășurau 

oamenii în secolul trecut și 

arhitectura tradițională cu materie 

primă specifică locului. Se urmărește 

a fi transmise aceste meșteșuguri 

generațiilor mai tinere, dar în acest 

proces se pierd tradiții din lipsa 

persoanelor interesate de cultura 

locală. 

În comună există un cămin cultural 
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destinat activităților culturale, unde 

se desfășoară diferite evenimentele 

locale. Pe lângă acesta mai sunt 

monumentele istorice ce țin de 

cultura satului și anume:  Biserica de 

lemn „Nașterea Sfântului Ioan 

Botezătorul”, Conacul familiei Tăutu 

și Biserica „Sfinții Voievozi”. 

Patrimoniul local poate oferi o 

perspectivă diferită a vieții de la sat 

din Moldova și a istoriei locurilor.

 

Sănătate

Sistemul sanitar al comunei acoperă 

nevoile medicale de  dificultate 

minimă spre medie. Pentru cazurile 

în care este necesară o investigație 

amănunțită, pacienții sunt 

redirecționați către reședința de 

județ (municipiul Iași). 

Infrastructura sanitară din anul 2019 

era dotată cu 2 cabinete de medicină 

de familie, un cabinet stomatologic, 

un cabinet de fizioterapie și o 

farmacie, toate acestea localizate în 

satul Scânteia. În cadrul cabinetelor 

sunt disponibile 10 paturi pentru 

pacienți, 5 fiind repartizate pentru 

nașteri.  

Personalul sanitar disponibil ce 

lucra în aceste unități era în număr de 

10, 5 dintre ei făcând naveta din 

municipiul Iași. În unitățile medicale 

erau 2 medici de familie, un medic 

stomatolog, 2 farmaciști și alte 5 

persoane din personalul sanitar 

mediu. 

Pentru o perioadă de timp a existat o 

secție a spitalului Socola din Iași ce se 

ocupa de copii cu nevoi speciale. 

Această secție a fost închisă în anii 90 

pentru renovarea spațiului, aceasta 

nefiind realizată încă din cauza lipsei 

de fonduri.  

 

Protecție socială 

Rata șomajului reprezintă raportul 

dintre persoanele ce nu au un loc de 

muncă și în același timp sunt 

înregistrate la Asociația Județeană 

pentru Ocuparea Forțelor de muncă 

și efectivul populației.  În comună 

rata șomajului este în descreștere din 

anul 2015 când erau înregistrați 1,19 

șomeri la 100 de cetățeni, ajungând 

până la 0,37% în 2019, ceea ce arătă 

că foarte puține persoane sunt 

nesalariate. 

 

Rata ocupațională a populației 

reprezintă numărul de angajați 

raportat la populația totală. Aceasta 

ar trebui să fie de valori destul de 

crescute în condițiile unei rate a 

șomajului mici. În anul 2015 când rata 

șomajului are cea mai mare valoare, 

rata ocupării forței de muncă avea o 

valoare de 3,18 angajați la 100 de 

persoane. Aceasta a scăzut până în 

anul 2019 la 2,90%. Mare parte din 

populația comunei nu ocupa un loc 

de muncă și nici nu era înregistrată ca 

șomer.  

Pentru persoanele fără nici un tip de 

venit, administrația locală oferă 

ajutorul social sub formă bănească, 

în condițiile în care persoana sau 

familia îndeplinește criteriile 

necesare unui astfel de ajutor. De 

asemenea, pentru sezonul rece se 
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acordă ajutor de încălzire a 

locuințelor, iar la începutul anului 

școlar se acordă ajutor pentru sprijin 

educațional familiilor care solicită 

acest lucru și care au nevoie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata șomajului și rata ocupațională a populației în comuna Scânteia, în perioada 

 2015-2019  
2015 2016 2017 2018 2019 

Rata șomajului 1,19 0,82 0,63 0,37 0,37 

Rata ocupațională 3,18 3,15 3,31 2,90 2,90 

*estimări Addvances pe baza datelor INS;                                                              Sursa datelor: 

INS; 
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Analiza SWOT – Servicii publice 

Servicii publice 

Puncte tari Puncte slabe 

• Existența a 9 unități de învățământ; 

• Numărul mai redus de elevi ce revine unui cadru didactic; 

• Existența unui număr de 8 biblioteci în comună; 

• Existența unor cabinete medicale pe teritoriul comunei; 

• Păstrarea tradițiilor și a arhitecturii tradiționale; 

• Existența unui cămin cultural ce favorizează posibilitatea desfășurării 
unor eveniment locale; 

• Existența monumentelor istorice; 

• Rata șomajului foarte scăzută (o,37%) comparativ cu nivelul județean 
(2,7%) și cel național (2,9%). 

• Trendul descendent al numărului elevilor; 

• Abandonul școlar; 

• Infrastructura școlară subdezvoltată; 

• Sistemul sanitar slab dezvoltat; 

• Evenimente culturale insuficiente; 

Oportunități Amenințări 

• Posibilitatea accesării fondurilor structurale sau a fondurilor 
guvernamentale în vederea dezvoltării unităților de învățământ; 

• Existența fondurilor europene direcționate spre perfecționarea cadrelor 
didactice; 

• Programe școlare care permit școlilor locale să stabilească parteneriate 
cu instituții de învățământ din străinătate; 

• Posibilitatea de a crea un club al elevilor pentru diverse activități școlare; 

• Posibilitatea unor parteneriate privind creșterea calității procesului 
educațional care contribuie la prevenirea/ reducerea părăsirii timpurii a 
școlii; 

• Restaurarea și punerea în valoarea a patrimoniului local; 

• Existența politicilor de stimulare a medicilor de a practica în mediul rural, 
precum Programul Renașterea Satului Românesc; 

• Implementarea unor campanii de educare a populației cu privire la 
domeniul sănătății; 

• Posibilitatea accesării fondurilor europene nerambursabile pentru 
activități culturale; 

• Informatizarea bibliotecilor și a serviciilor oferite de acestea;  

• Posibilitatea de a valorifica tradițiile locale; 

• Existența cadrului legislativ ce creează facilități pentru mediul economic 
ce angajează persoane din grupurile vulnerabile în vederea integrării 
acestora în societate. 

• Continuarea trendului descendent al populației 
școlare și în viitor; 

• Lipsa condițiilor atractive pentru cadrele didactice 
tinere (salarizare, condițiile din școli sau locuințele 
sociale); 

• Politica de salarizare existentă în domeniul 
educațional care poate avea influențe negative 
asupra actului educațional; 

• Modificările repetate ale legislației în vigoare pot 
duce la scăderea performanței școlare; 

• Incapacitatea susținerii cofinanțării proiectelor de 
dezvoltare a infrastructurii educaționale; 

• Dezinteresul general pentru cultură; 

• Lipsa fondurilor locale necesare contractării de 
fonduri europene din domeniul cultural; 

• Lipsa interesului tinerilor pentru menținerea 
tradițiilor și obiceiurilor din comună; 

• Posibilitățile limitate ale autorităților publice 
locale de susținere financiară a investițiilor din 
domeniul sanitar; 

• Creșterea numărului de persoane asistate social; 

• Lipsa locurilor de muncă pentru grupurile 
vulnerabile; 
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Opinia cetățenilor 

În analiza rezultatelor s-au folosit 

doar datele valide. 

Dintre toate aspectele specifice 

educației și culturii din comună, 

niciunul nu are, preponderent, opinii 

mulțumite ale populației.  

Cu toate acestea, cel mai mare 

procent de persoane mulțumite de 

un aspect este egal cu 40,35% în cazul 

calității actului de învățământ și în 

cazul infrastructurii școlare se 

remarcă 20% persoane mulțumite 

sau foarte mulțumite. 

Cel mai mare procent al persoanelor 

nemulțumite sau foarte nemulțumite 

este în cazul diversității activităților 

culturale la nivel local, cu 64,91%. 

Mai bine de 50% dintre respondenți 

sunt nemulțumiți sau foarte 

nemulțumiți de aspectul volumului 

activităților culturale la nivel local 

(57,9%) și de aspectul infrastructurii 

de învățământ și dotarea specifică 

(53,33%).
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Condiții geologice și climatice 

La nivel teritorial, Comuna Scânteia 

este situată în podișul Moldovei, mai 

exact în podișul Bârladului. Înălțimea 

medie întâlnită este de 300 m,  

altitudinea maximă atingând chiar și 

400 m în dealurile Bodești și Bâtca, 

iar altitudinea minimă doar 150 m în 

șesul Rebricea.  

La nivel geologic, relieful comunei 

este format pe nisipuri, gresii și 

calcare solistice, marne argiloase și 

depozite aluviale.  

Din punct de vedere climatic, 

comuna Scânteia este caracterizată 

prin climă temperat continentală 

moderată influențată de situarea 

geografică și relieful zonei. 

Temperaturile maxime anuale pot fi 

atinse în lunile de vară iulie și august 

cu o valoare medie de 28 de grade 

Celsius, temperatura minimă din 

aceleași luni fiind de 16 grade Celsius. 

Temperaturile minime anuale sunt 

atinse în luna ianuarie cu o valoare 

medie de -3 grade Celsius, 

temperatura medie maximă din 

aceeași lună fiind de 2 grade Celsius.  

Precipitațiile medii variază după 

lună și sezon, precipitațiile minime 

fiind în medie de 31 mm/mc, valori 

înregistrate în lunile octombrie, 

noiembrie și februarie. Valorile medii 

maxime ale precipitațiilor sunt 

întâlnite în luna iunie cu 64 mm/mc și 

în luna mai cu 56 mm/mc. 

Calitatea aerului 

În zona comunei Scânteia nu există 

un sistem de monitorizare a calității 

aerului, cea mai apropiată stație de 

monitorizare fiind în municipiul Iași, 

zona Podul Roș. Datele prelevate de 

această stație nu sunt reprezentative 

pentru comună din cauza distanței și 

diferenței dintre tipurile de mediu ale 

celor două localități.  

Pentru a analiza calitatea aerului din 

zonă se iau în considerare 

principalele surse potențiale de 

poluare ca fiind acțiunile localnicilor 

și factorii zonali ce produc compuși în 

aerul înconjurător.  

În primul rând, arderea deșeurilor de 

orice tip în lipsa unui sistem bine 

organizat de gestiune al deșeurilor 

produce emisii ce conțin compuși 

chimici diverși. De asemenea, prin 

creșterea animalelor, sunt obținute 

cantități mari de excremente sau 

leșuri, prin descompunere acestea 

producând gaz metan.  

Drumul județean ce traversează 

comuna de la nord spre sud este 

caracterizat de un trafic moderat. 

Emisiile autovehiculelor ce 

tranzitează comuna sunt un posibil 

factor poluant al atmosferei, cu un 

efect minim spre moderat. 

Nu în ultimul rând, activitatea 

agenților economici cu profil 

industrial sau cu profil agronom este 

posibil poluatoare a aerului datorită 

materiilor prime și materialelor 

folosite. 

Toate acestea fiind luate în 

considerare, calitatea aerului din 

comuna Scânteia este ferită de 

efectele majore ale poluanților din 

mediul urban, suburban și chiar 

industrial. Datorită zonei împădurite, 

factorii poluanți din zonă sunt 

diminuați în intensitate, localnicii 

bucurându-se de o calitate bună a 

aerului respirabil. 
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Calitatea solurilor 

Solul reprezintă stratul superior al 

pământului, în care se află depozitate 

substanțele organice și în care sunt 

fixate rădăcinile plantelor. De 

asemenea, are funcția de absorbție a 

dioxidului de carbon din aer ce 

diminuează efectele negative ale 

acestui poluant. 

Pe teritoriul comunei Scânteia se 

întâlnesc 3 clase de sol principale și 

complexe de soluri în zona de 

alunecări de argile, marne, nisipuri și 

gresii calcaroase. Clasele de soluri 

sunt Cernisolurile cu cernoziom și 

faeoziom, clasa Luvisolurile cu 

preluvosoluri și luvosoluri și clasa 

Protisoluri cu aluvisolurile. 

Cernisolurile sunt specifice pentru 

suprafețele de teren din zona 

câmpiei cu un înveliș de sol foarte 

fertil datorită acumulării de materie 

organică, având și un caracter zonal. 

Această clasă a  solurilor este 

prielnică oricărui tip de folosință și 

foarte favorabilă culturilor de 

cereale. 

Cernoziomurile sunt specifice 

zonelor cu altitudine până la 200 – 

250 m și sunt caracterizate printr-o 

fertilitate foarte ridicată, fiind 

necesare irigațiile pentru a reduce 

deficitul de umiditate. 

Faeoziomurile sunt specifice zonelor 

de stepă sau silvo-stepă umedă. 

Acest tip de sol este propice pentru 

culturile de cereale, plante tehnice și 

pomi fructiferi. De asemenea, pe 

acest tip de sol se întâlnesc păduri și 

pajiști. 

Luvisolurile se mai numesc și soluri 

de pădure, au o vechime mare și sunt 

formate în condiții diferite de drenaj. 

Principalele caracteristici ale 

luvisolurilor sunt umiditatea 

crescută, strat superior intens 

humificat și strat inferior bogat în 

minerale, aflându-se de obicei în 

zona deluroasă sau de podiș.  

Luvisolurile sunt nisipoase, situate 

pe terase înclinate și au un conținut 

scăzut de humus. Fertilitatea este 

bună pentru păduri, pajiști, pomi 

fructiferi și viță de vie, prin măsuri 

ameliorative fiind posibilă cultivarea 

de verele și plante industriale. 

Preluvosolurile sunt solurile brun 

roșcate, specifice zonei sudice a țării 

ce se răspândesc pe conurile de 

dejecție, terasele și pe luncile 

râurilor. Fertilitatea preluvosolurilor 

este moderată și favorizează 

silvicultura, pomicultura și 

viticultura. 

Protisolurile sunt reprezentate în 

comuna Scânteia de aluvisoluri ce 

sunt întâlnite pe versanți abrupți sau 

culmi înguste, în albiile majore și 

inundavile ale râurilor, pe coamele 

dunelor de nisip și pe versanți stabili. 

Aluvisolurile sunt cele mai întâlnite 

soluri din apropierea albiilor râurilor 

și sunt depozite de aluviuni tinere, 

slab solidificate. Datorită 

reîmprospătării substanțelor 

nutritive din revărsări și apei freatice 

de mici altitudini sunt favorizate 

legumele și zarzavaturile. 

Calitatea solurilor depinde de 

interacțiunile complexe ce se 

stabilesc între elementele 

constitutive ale acestuia influențate 

de intervențiile antropice: industriale 

și agricole. 

Principalele surse de poluare ale 

solurilor locale sunt cauzate de 

agricultură. În agricultură sunt 

folosite metode amelioratoare ale 

solului pentru a crește cantitatea de 

cultură obținută pe acesta. Aceste 

metode de sporire a culturii au la 

bază folosirea de compuși chimici pe 

bază de azot și fosfor pentru 

insecticide sau îngrășăminte. 

Substanțele chimice se infiltrează 

mai departe în pânza freatică odată 
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cu infiltrațiile organice provenite de 

la deșeurile depozitate direct pe 

pământ sau dejecțiile animalelor. Un 

alt factor important în scăderea 

fertilității solului este pășunatul 

excesiv. 

Solurile din comuna Scânteia sunt 

foarte fertile în starea lor naturală, 

poluarea afectând negativ calitatea 

acestora. Degradarea solurilor poate 

fi cauzată de activitățile antropice și 

diferite fenomene naturale precum 

seceta, vântul, eroziunea și excesul 

de umiditate. 

Poluarea solului are un efect 

important asupra mediului, indirect 

contribuind la poluarea apelor de 

subsol. 

 
Calitatea apei 

Pe teritoriul comunei se găsesc două 

pâraie a căror apă provine din zăpada 

topită, apă pluvială și izvoare mici. 

Pârâul Rebricea ce străbate satul 

Scânteia are o lungime de 16,13 km 

pe teritoriul comunei și are ca afluent 

principal pârâul Bolați ce trece prin 

satul Tufeștii de Sus și măsoară 6,62 

km pe teritoriul comunei Scânteia. 

Printre afluenții ce traversează 

comuna Scânteia menționăm 

pâraiele Rebricea-Seacă cu o 

lungime de 13,57 km, Rățușca cu 0,87 

km și Cocoara cu o lungime de 4,53 

km. 

 

Apa de suprafață de pe teritoriul 

comunei este reprezentată de 

pâraiele menționate anterior și două 

iazuri. Iazul Scânteia are o suprafață 

de aproximativ 8 ha pe teritoriul 

comunei cu același nume și iazul La 

Nuci din extravilanul comunei cu o 

suprafață de aproximativ 2 ha. 

Pentru apa de suprafață o principală 

sursă de poluare o constituie 

deșeurile adunate de aluviuni odată 

cu ploaia. 

Lipsa sistemului de distribuție sau de 

evacuare a apelor uzate în comuna 

Scânteia favorizează poluarea prin 

eliberarea apelor uzate în natură. 

Problema va fi rezolvată până în anul 

2023, cu ajutorului unui proiect de 

aducere a apei potabile și a colectării 

apelor uzate ce este în stadiul de 

implementare. Sursa de apă 

principală a cetățenilor comunei din 

prezent este extrasă din apa 

subterană prin puțuri săpate în 

pământ sub forma de fântâni. 

Eliminarea apelor uzate rezultate în 

urma activității gospodărești se 

realizează în natură.  

Alte surse de poluare a apelor sunt 

reprezentate de depozitarea la 

întâmplare a deșeurilor și activitatea 

desfășurată în agricultură.

 

Riscuri naturale  

Principalele riscuri care pot afecta 

teritoriul comunei Scânteia sunt cele 

provocate de fenomenele climatice 

periculoase precum: inundațiile, 

secetă sau diferite furtuni. 

Riscul secetei este cel mai prezent în 

această zonă aflându-se în culoarul 

de secetă după cum este evidențiat în 

Strategia de Dezvoltare Economică 

și Socială a Județului Iași 2014-2020. 

De asemenea, se întâlnește riscul de 

desecare în locuri izolate ale 

comunei. 

În perioade cu ploi torențiale sau 

precipitații consistente există riscul 

de inundații, în primul rând pe cursul 
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râului Rebricea; cursurile de apă ce 

trec prin teritoriul comunei nu sunt 

amenajate sau îndiguite pentru 

evitarea acestor evenimente. Ultimul 

eveniment de acest tip a fost 

înregistrat în anul 2013. 

În urma ploilor abundente apare 

riscul de alunecări de teren, ultimul 

eveniment de acest tip datând din 

anul 1975. 

Nu în ultimul rând, în comuna 

Scânteia, se observă riscul constant 

al poluării apelor subterane cu nitriți. 

Protecția naturii și biodiversitatea 

Comuna Scânteia are în administrare 

o parte din pădurea Bârnova-

Repedea ce este un sit de importanță 

locală (sit NATURA 2000). În această 

zonă se întâlnesc specii de fag, stejar 

și carpen. 

Flora zonei cuprinde arbori și arbuști 

precum fag, gorun, tei pucios, frasin, 

tei argintiu, cireș-păsăresc, păducel, 

alun, lemn câinesc și paltin de munte. 

Din categoria florilor și ierburilor se 

găsesc specii precum: papucul 

doamnei, ghiocel, păștiță galbenă, 

coada calului, iarba vântului.  

Fauna este bine diversificată prin 

mamifere, reptile și amfibieni, păsări 

și insecte. Dintre mamiferele 

protejate se găsesc: popândăul 

comun și diferite specii de lilieci. Din 

categoria reptilelor sunt prezente 

următoarele specii: vipera, șarpele 

orb, brotacul verde de copac și 

gușterul. Există o diversitate de 

păsări ce pot fi întâlnite în această 

zonă printre care se remarcă: 

șerparul, șorecarul încălțat, 

dumbrăveanca, ciocănitoarea 

verzuie, acvila de munte, bufnița, 

șoimul, sfrâncioc roșiatic și gaia roșie. 
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Analiza SWOT – Mediu  

  

 

 

 

Mediu 

Puncte tari Puncte slabe 

• Fertilitatea solului; 

• Existența unui aer curat datorat pădurilor din zonă; 

• Suprafața de pădure încadrată ca sit NATURA 2000; 

• Diversitatea florei și faunei; 

• Existența proiectelor de racordare a comunei la sistemele de 
distribuție a apei potabile și colectare a apei uzate; 

• Poluarea solului și a pânzei freatice cu nitriți; 

• Râurile cu apă predominant din surse temporare; 

• Gestionarea deșeurilor din gospodării și spațiul public; 

• Cursul râurilor neamenajat; 

• Lipsa sistemului de canalizare și a celui de distribuție a 

apei potabile; 

Oportunități Amenințări 

• Accesarea programelor guvernamentale de finanțare a 
proiectelor de mediu locale; 

• Cadrul legislativ complet în domeniul protecției mediului; 

• Investiții în domeniul agriculturii și al pomiculturii; 

• Dezvoltarea de parteneriate în vederea protecției mediului; 

• Implementarea de campanii de conștientizare a populației 
privind beneficiile colectării selective a deșeurilor; 

 

• Creșterea presiunilor asupra mediului prin utilizarea 
excesivă a îngrășămintelor și a pesticidelor; 

• Poluarea continuă a pânzei freatice; 

• Gestionarea greșită a deșeurilor din gospodărie, ce 
crește riscul poluării la nivelul comunei; 

• Incapacitatea financiară a cofinanțării proiectelor din 
acest domeniu; 

• Condiții meteo nefavorabile, calamități naturale 
(inundații și alunecări de teren); 

• Riscul apariției inundațiilor din cauza albiilor râurilor 

neamenajate; 

• Cauzarea infertilității solului; 
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II. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI 

SCÂNTEIA 2021-2027 
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VIZIUNE. OBIECTIVE 
 

Viziunea de dezvoltare reprezintă un 

concept strategic ce cuprinde 

informații cantitative sau calitative, 

spațiale sau non-spațiale, referitoare 

la evoluția următoare a comunei, 

informații ce răspund la întrebările 

„Ce?”, „Cum?”, „Pentru cine?”, 

„Unde?”, „ Cu ce resurse?”.  

Viziunea comunei Scânteia 

urmărește menținerea echilibrului 

celor trei dimensiuni ale dezvoltării 

durabile: dimensiunea socială, 

economică și de mediu. Odată cu 

urbanizarea municipiul Iași a început 

o extindere continuă  a zonei 

metropolitane spre localitățile 

învecinate, fapt ce face ca distanța 

dintre comuna Scânteia și zonele 

rezidențiale ale municipiului să scadă 

în următorii 10-15 ani, aspect benefic 

dezvoltării comunei la nivelul 

județean. 

Nevoile de bază ale cetățenilor vor fi 

pe primul plan de acoperire, oferind 

utilitățile publice necesare, 

modernizarea infrastructurii rutiere, 

dezvoltarea sistemului sanitar local 

de bază și îmbunătățirea siguranței 

publice. 

Sistemul de învățământ va fi 

îmbunătățit prin modernizarea și 

dotarea infrastructurii, activități 

extrașcolare prin intermediul 

mediului de afaceri și pregătirea 

continuă a cadrelor didactice pentru 

ca actul de învățământ să se poată 

ridica la cerințele actuale ale pieței 

muncii. 

Valorificarea spațiilor verzi 

disponibile va ajuta la dezvoltarea 

infrastructurii de petrecere a timpului 

liber pentru a oferi oportunități de 

recreere și activități sportive sau 

culturale atât localnicilor cât și 

vizitatorilor. De asemenea, se va 

avea în vedere organizarea 

teritoriului pentru a crea spații verzi 

în locul terenurilor degradate din 

interiorul satelor. 

Spiritul comunitar precum și sistemul 

de asistență socială va lua amploare 

prin promovarea activităților de 

voluntariat și întrajutorare a 

persoanelor aflate în nevoie, 

promovarea unor practici benefice 

comunității și organizarea 

evenimentelor cu scop de incluziune 

socială. 

Agroturismul și serviciile conexe vor 

fi promovate și susținute de 

administrația locală pentru a ușura 

dezvoltarea sectorului în comună, 

fiind oferite astfel oportunități de 

investiții antreprenorilor. 

Dezvoltarea turismului va fi favorizat 

de pădurea protejată Bârnova – 

Repedea, ce oferă un mediu curat, 

liniștit, cu o biodiversitate mare și 

potrivit atât pentru relaxare cât și 

pentru activități sportive, dar și de 

monumentele istorice de arhitectură 

și siturile arheologice. 

Comuna Scânteia va fi casa unei comunități mulțumite de nivelul calității vieții, cu 

un sistem de învățământ îmbunătățit, utilități publice de calitate, cu activități 

variate de petrecere a timpului liber, o economie adaptată și incluzivă, iar toate 

astea într-un mediu sănătos și sigur. 
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Obiectiv general 
 

Obiective strategice Obiective specifice 

1. Infrastructuri durabile și servicii publice de calitate  

1.1. Modernizarea infrastructurii rutiere  

1.2. Modernizarea și adaptarea infrastructurii la 

transportul pietonal și/sau cu ajutorul bicicletei 

1.3. Înființarea infrastructurilor necesare utilităților 

publice calitative și asigurarea accesului în 

sistem centralizat al cetățenilor comunei 

1.4. Creșterea siguranței rutiere 

1.5. Dezvoltarea serviciului de transport public în 

comun pentru creșterea accesibilității 

2. O comunitate educată, inclusivă, cu spirit comunitar 

1.1. Creșterea calității și accesibilității sistemului 

educațional local 

1.2. Sprijinirea populației școlare în continuarea și 

finalizarea studiilor 

1.3. Promovarea spiritului civic și comunitar 

1.4. Promovarea integrării sociale și accesului egal la 
educație a persoanelor expuse riscului sărăciei 
sau de excluziune socială, inclusiv a persoanelor 
defavorizate, a romilor și reducerea depravării 
materiale 

1.5. Adaptarea și proiectarea infrastructurii și 
serviciilor la nevoile persoanelor cu dizabilități 

1.6. Crearea unui mecanism de identificare și 
gestionare a situațiilor de vulnerabilitate socială 

3. O comună istorică și culturală  

3.1. Valorificarea și promovarea patrimoniului 

cultural local  

3.2. Creșterea calității și diversității ofertei culturale 

4. Susținerea unei economii adaptate și productive 
4.1. Sprijinirea parteneriatelor public-private, pentru 

formarea forței de muncă necesare 
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4.2. Sprijinirea micilor antreprenori locali și a 

proiectelor de tip start up 

4.3. Sprijinirea dezvoltării sectorului agriculturii și 

sectorului turismului prin valorificarea 

resurselor locale 

4.4. Dezvoltarea unui sistem alimentar local durabil 

și a unei economii locale, prin încurajarea 

consumului produselor locale 

5. O comună verde, conectată și sănătoasă 

5.1. Protejarea biodiversității și conservarea 

ecosistemelor 

5.2. Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice 

prin extinderea suprafețelor de spații verzi 

5.3. Creșterea rezilienței și adaptabilității la 

schimbările climatice  

5.4. Reabilitarea fațadei comunei printr-un proiect 

de peisagistică local tradițională cu elemente 

moderne; 

5.5. Îmbunătățirea infrastructurii de utilitate publică 

și de petrecere a timpului liber; 

5.6. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 

5.7. Creșterea calității și accesibilității la serviciile de 

sănătate. 

6. Orientarea capacității administrative către cetățenii 

comunei 

6.1. Creșterea calității aptitudinilor capitalului uman 

din administrarea publică, prin organizarea de 

concursuri pentru ocuparea posturilor și 

implicarea personalului în programe de învățare 

continuă 

6.2. Digitalizarea sistemelor serviciilor 

administrative, bazate pe cloud și 

implementarea sistemului de management 

digital al administrației 

6.3. Abordarea integrată a problemelor comunității 

prin dezvoltarea parteneriatelor locale cu 

partenerii publici și privați, în baza planurilor de 

acțiune sectoriale concrete 
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PLAN DE MĂSURI ȘI ACȚIUNI STRATEGICE 

1. O1.INFRASTRUCTURI DURABILE ȘI SERVICII PUBLICE DE CALITATE 

Obiectivul strategic are în vedere aspectele legate de infrastructurile publice și de infrastructura serviciilor de utilități publice 

disponibile, aspecte ce contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai în comună. Infrastructura rutieră, infrastructura pietonală, 

infrastructura destinată bicicliștilor precum și siguranța participanților la trafic este în prim plan pentru asigurarea condițiilor 

necesare pentru  îmbunătățirea gradului de accesibilitate a comunei și a punctelor de interes local. Infrastructura utilităților 

publice are ca scop furnizarea serviciilor de calitate și necesitate primară pentru creșterea nivelului de trai din comună. 

Sistemele de utilități publice vor fi extinse prin toate satele. 

1.1. MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE  

Intervențiile necesare pentru atingerea acestui obiectiv au ca prioritate modernizarea drumurilor publice din comună și 

semnalarea acestora după prevederile legale. De asemenea, se urmărește creșterea gradului de accesibilitate către zonele 

de interes local, ghidarea participanților la trafic prin intermediul indicatoarelor și semnalelor luminoase cu scopul de a 

menține echilibrul și ordinea rutieră. 

1.1.1. Modernizarea rețelei rutiere din comuna Scânteia 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional de Transport (POT) 
 Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 
 Programul Național Strategic 2021-2027 (PNS) 
 Compania Națională de Investiții (CNI) 
 Alte fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul local Scânteia 
 Consiliul local județean Iași 
 CNAIR 
 Poliția locală Scânteia 

Acțiuni: 
 Reabilitarea și modernizarea drumurilor de interes 

local în comuna Scânteia, județul Iași; 
 Reabilitarea și modernizarea drumurilor de interes 

local în satele Lunca Rateș, Boroșești, Bodești, 
Ciocârlești (4,6 km)  

 Modernizarea drumurilor de exploatație pentru 
valorificarea adecvată a resurselor (exemplu: DE 
Rediu – DJ246; De DJ246 – Platforma de 
gunoi/canton silvic; DE către Poiana cu Cetate; DE 
Lunca Rateș - Canton Silvic (până la grajduri), etc.)  

 Achiziționare de utilaje pentru întreținerea 
drumurilor (utilaj multifuncțional, autogreder, etc. ) 

 Reabilitarea și modernizarea trecerii la nivel cu calea 
ferată din satul Scânteia pe DJ246 

 Amenajarea rigolelor drumurilor de importanță 
locală din toate satele comunei Scânteia  
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1.2. MODERNIZAREA ȘI ADAPTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU DEPLASĂRILE PIETONALE SAU 
CU AJUTORUL BICICLETEI 

Transportul într-o comunitate mică este preponderent bazat pe mijloace alternative de transport datorită distanțelor mici 

de parcurs, astfel infrastructura trebuie adaptată la nevoile pietonilor și bicicliștilor. De asemenea, pentru bunăstarea 

cetățenilor ce optează pentru un astfel de tip de transport, infrastructura  trebuie dotată cu locuri de odihnă iar pentru 

bicicliști sunt necesare parcările și semnalizarea adecvată. 

1.2.1. Înființarea/modernizarea infrastructurii pietonale 

1.2.2. Înființarea infrastructurii necesare bicicliștilor pe arterele principale ale comunei și în zone de 

interes turistic, economic, administrativ (piste de bicicliști, parcări, indicatoare și semnalare, 

etc.) 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare  
 Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 
 Programul Național Redresare și Reziliență (PNRR) 
 Alte fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul local Scânteia 
 Consiliul județean Iași 
 Poliția locală Scânteia 
 Mediul de afaceri local 

Acțiuni: 

 Înființarea și modernizarea trotuarelor destinate 

tranzitului pietonal pe teritoriul intravilan din 

localitățile Scânteia, Boroșești, Bodești, Trifeștii de 

sus, Ciocârlești, Lunca Rateș, Rediu din comuna 

Scânteia, județul Iași 

 Existența trecerilor de pietoni amenajate la distanțe 

mai mici, după necesitățile infrastructurii 

Perioada de implementare 
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional Regional (POR) 
 Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 
 Programul Național Redresare și Reziliență 

(PNRR) 
 Administrarea Fondului de Mediu (AFM) 
 Alte fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul local Scânteia 

Acțiuni: 
 Înființarea pistelor pentru bicicliști în satele 

Scânteia, Boroșești, Bodești, Tufeștii de sus, 
Lunca Rateș, Rediu, Ciocârlești din comuna 
Scânteia, județul Iași 

 Înființarea locurilor de parcare pentru biciclete în 
zonele cu importanță turistică/ administrativă/ 
comercială (cel puțin 2 în fiecare sat) 

 Amenajarea unui traseu cicloturistic prin pădurea 
Bârnova-Repedea în colaborare cu primăriile 
comunelor învecinate 
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1.3. ÎNFIINȚAREA INFRASTRUCTURILOR NECESARE FURNIZĂRII UTILITĂȚILOR PUBLICE  

Obiectivul vizează intervenții pentru asigurarea unui nivel de trai mai bun, cu acces la utilitățile publice în sistem centralizat 

și la o siguranță publică sporită. În formularea măsurilor au fost avute în vedere obiectivele de dezvoltare durabilă din Agenda 

2030 adaptate la nivel comunal. De asemenea, este în prim plan și îmbunătățirea eficienței sistemului de iluminat public 

pentru a fi înlocuită sursa de energie cu una alternativă și totodată se dorește scăderea consumului de energie electrică 

consumată în sistem public și prin implementarea de soluții moderne de telegestiune. 

1.3.1. Înființarea/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea sistemului de distribuție a utilităților 

publice de calitate (gaze naturale, apă potabilă, ape uzate) 

 

 Poliția locală Scânteia 
 Mediul de afaceri local 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare  
 Administrația pentru Fondul Mediului (AFM) 
 Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS  

Mediu) 
 Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 
 Programul Național Redresare și Reziliență 

(PNRR) 
 Compania Națională de Investiții (CNI) 
 Programe Operaționale Regionale (POR) 
 Bugetul local 
 Alte fonduri guvernamentale 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul local Scânteia 
 Consiliul județean Iași 
 Poliția locală Scânteia 
 Furnizorii de utilități publice 

Acțiuni: 
 Înființarea sistemului de distribuție a gazului 

natural și extinderea pe toată suprafața de teren 
intravilan a comunei  

 Înființarea/modernizarea sistemului de distribuție 
a apei potabile și extinderea pe toată suprafața de 
teren intravilan a comunei Scânteia 

 Înființarea/ modernizarea sistemului de colectare 
a apelor uzate și extinderea pe toată suprafața de 
teren intravilan a comunei Scânteia 
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1.3.2. Modernizarea/ extinderea sistemului de iluminat public 

1.3.3. Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea rețelei de furnizare a energiei electrice 

1.3.4. Înființarea/modernizarea/extinderea unui sistem de supraveghere video pentru combaterea 

infracționalității 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Administrația pentru Fondul Mediului (AFM) 
 Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS  

Mediu) 
 Programe Operaționale Regionale (POR) 
 Compania Națională de Investiții (CNI) 
 Bugetul local 
 Alte fonduri guvernamentale 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul local Scânteia 
 Consiliul județean Iași 
 Furnizorii de energie electrică 

Acțiuni: 
 Eficientizarea sistemului de iluminat public prin 

dotarea cu un sistem de telegestiune 

 Înlocuirea becurilor cu becuri cu leduri pentru un 
consum redus al energiei electrice 

 Folosirea resurselor de energie electrică 
alternativă în iluminatul public 

 Extinderea sistemului de iluminat public pe toate 
străzile de interes local ale comunei 

 Înființarea/ extinderea/ modernizarea sistemului 
de iluminat public în spațiile publice (parcuri, 
trotuare, clădirile administrației) 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Bugetul local 
 Alte fonduri guvernamentale 
 Programul Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR) 
 Programul Operațional de Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 
Responsabili/Parteneri 

 Consiliul local Scânteia 
 Consiliul județean Iași 
 Furnizorul de energie electrică 

Acțiuni: 
 Modernizarea rețelei de furnizare a energiei 

electrice  
 Folosirea curentului electric din surse 

regenerabile în sistemele publice și în clădirile 
instituțiilor publice, după disponibilitate 

 Promovarea surselor regenerabile de energie 
electrică pentru utilizarea de către cetățeni 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Acțiuni: 
 Dotarea spațiilor publice, precum și a celor mai 

importante intersecții cu sisteme de 
monitorizare video 
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1.4. CREȘTEREA SIGURANȚEI RUTIERE 

Comuna Scânteia este traversată de două drumuri județene; cel mai important drum județean leagă municipiul Iași de 

municipiul Vaslui, aspect ce face ca zona să fie tranzitată constant și riscul de accidente să fie constant. De asemenea, o 

posibilă dezvoltare a sectorului turismului va duce la creșterea traficului în zonă, impunându-se astfel noi măsuri de prevenție 

și semnalizare a zonelor. 

1.4.1. Modernizarea și îmbunătățirea sistemului de semnalizare rutieră 

 

1.4.2. Organizarea și desfășurarea campaniilor de informare și conștientizare cu scopul de  a crește 

siguranța pe drumurile publice 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul local Scânteia 
 Consiliul județean Iași 

 Folosirea curentului din surse regenerabile 
pentru alimentarea camerelor video 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional de Transport (POT) 
 Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 
 Alte fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul local Scânteia 
 Consiliul județean Iași 
 Poliția locală Scânteia 
 Poliția județeană Iași 
 CNAIR 

Acțiuni: 
 Semnalarea corespunzătoare a locurilor în care 

frecvența accidentelor a fost observată ca fiind 
crescută 

 Semnalizarea trecerilor de pietoni de pe drumurile 
comunale și locale cu marcaje și indicatoare 
specifice 

 Semnalizarea trecerilor organizate de pietoni de 
pe drumurile județene după caz prin marcaje cu 
vopsea specifică, marcaje rezonatoare înainte de 
trecere, indicatoare înainte și la trecerile de pietoni 
și indicatoare luminoase 

 Înlocuirea indicatoarelor degradate sau a celor 
lipsă de pe drumurile publice 

 Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată 
după caz prin semnale sonore, luminoase, marcaje 
cu vopsea antiderapantă și organizarea de bariere 
electrice 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare  

Acțiuni: 
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1.4.3. Implementarea restricțiilor și sancționărilor în zonele necesare precum și implementarea 

unui plan de control trafic în zone cu risc ridicat de accident 

1.5. DEZVOLTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PENTRU CREȘTEREA 

ACCESIBILITĂȚII 

Transportul public în comun este puțin dezvoltat, încurajând astfel populația să folosească un mijloc de transport personal 

pentru călătoriile mai lungi. Pentru creșterea accesibilității între satele comunei Scânteia și alte localități se urmărește 

înmulțirea rutelor de transport disponibile și implementarea de noi rute. 

1.5.1. Înființarea/ reabilitarea/ modernizarea stațiilor de transport public 

 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul local Scânteia 
 Poliția locală Scânteia 
 Poliția județeană Iași 
 Consiliul județean Iași 

 Planificarea și organizarea unei campanii de 
informare și conștientizare a pericolului în 
cazul consumului de alcool la volan  

 Planificarea și organizarea unei campanii de 
siguranță rutieră, în colaborare cu poliția 
locală, în unitățile de învățământ 

 Organizarea unei campanii de informare și 
educare a cetățenilor cu privire la educația 
rutieră, în colaborare cu poliția locală  

Perioada de implementare 
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 
 Programul Operațional Regional (POR) 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul local Scânteia 
 Consiliul județean Iași 
 Poliția locală Scânteia 
 Poliția județeană Iași 

Acțiuni: 
 Impunerea restricțiilor de viteză pe tronsoanele 

DJ248, DJ246, DC63 și pe drumurile locale ce 
oferă acces între satele comunei 

 Elaborarea unei campanii anuale de control 
trafic de către poliția rutieră  

 Dotarea serviciului public de poliție cu 
echipamente și infrastructură specifică de ultimă 
tehnologie 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Național de Investiții „Anghel 

Saligny” 
 Fonduri guvernamentale 

Acțiuni: 
 Reabilitarea stațiilor de transport public 

existente 
 Înființarea de noi stații de transport in comun în 

satele în care nu au fost amenajate 
 Reabilitarea și modernizarea gării Scânteia 
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 Bugetul local 
Responsabili/Partener 

 Consiliul local Scânteia 
 Operatorul sistemului de transport 
 Poliția locală Scânteia 

 Extinderea rutelor de transport în comun pentru 
a crește accesibilitatea în toate satele comunei 

 Digitalizarea serviciului pentru a oferi 
posibilitatea rezervării biletelor online și pentru 
a verifica orarele traseelor 
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2. O COMUNITATE EDUCATĂ, INCLUSIVĂ, CU SPIRIT COMUNITAR 

Obiectivul reprezintă o direcție de dezvoltare ce are la bază resursa umană din comună, perfecționarea serviciilor destinate 

comunității defavorizate, dezvoltarea sistemului de învățământ, promovarea activităților de voluntariat și îmbunătățirea 

infrastructurii necesare acestor servicii. Scopul final urmărește ca fiecare cetățean rezident în comuna Scânteia să aibă acces 

la o educație calitativă, la evenimente culturale locale și la servicii de asistență socială, după nevoi.  

2.1. CREȘTEREA CALITĂȚII ȘI ACCESIBILITĂȚII SISTEMULUI EDUCAȚIONAL LOCAL 

Accesibilitatea sistemului educațional se referă la a asigura posibilitatea de a urma cursurile școlilor publice fiecărui copil și 

după caz îi este oferită o posibilitate de a ajunge la instituția de învățământ sau o posibilitate de a participa online la cursuri.  

Infrastructura educațională urmează a fi modernizată pentru a se ridica la standardele moderne de funcționare și pentru a 

introduce instrumente tehnologice informatice de susținere a educației. De asemenea, pentru promovarea unui stil de viață 

sănătos și pentru a se putea desfășura orele de activități fizice este necesară crearea de spații amenajate precum terenuri de 

sport sintetice sau săli de sport. 

Nu în ultimul rând, cadrele didactice trebuie să fie la zi cu informațiile, aspect promovat prin programe de formare continuă, 

iar pentru a ușura procesul de digitalizare a sistemului educațional sunt formate programe de însușire a competențelor.  

2.1.1. Reabilitarea/ modernizarea/extinderea/ dotarea adecvată a infrastructurii educaționale 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional Creștere Inteligentă, 

Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) 
 Programul Operațional Incluziune și Demnitate 

Socială (POIDS) 
 Programul Operațional Regional (POR) 
 Compania Națională de Investiții (CNI) 
 Programul National de Redresare și Reziliență 

(PNRR) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul local Scânteia 
 Instituțiile de învățământ 

Acțiuni: 
 Modernizare/extindere/dotare/digitalizare 

școală Bodești, din localitatea Bodești, comuna 
Scânteia, județul Iași 

 Reabilitare/modernizare/dotare/digitalizare 
clădire școală Boroșești, din localitatea Boroșești, 
comuna Scânteia, județul Iași 

 Înființare liceu tehnologic în satul Scânteia, 
comuna Scânteia, județul Iași 

 Înființare creșă în satul Scânteia, comuna 
Scânteia, județul Iași 

 Reabilitarea, modernizarea, extinderea și 
dotarea Grădiniței cu program normal Boroșești, 
din localitatea Boroșești, comuna Scânteia, 
județul Iași 
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2.1.2. Înființarea infrastructurii sportive pe teritoriul comunei (terenuri de sport amenajate 

corespunzător, sală de sport, etc.) 

2.1.3. Implementarea unui sistem de transport pentru elevi pentru sprijinirea mobilității acestora 

 Ministerul Educației  Reabilitarea, modernizarea, extinderea și 
dotarea Grădiniței cu program normal Scânteia, 
din localitatea Scânteia, comuna Scânteia, 
județul Iași 

 Reabilitarea, modernizarea, extinderea și 
dotarea Școlii Primare Luna Rateș din localitatea 
Scânteia, comuna Scânteia, județul Iași 

 Reabilitarea, modernizarea, extinderea și 
dotarea Școlii Gimnaziale „Axinte Uricariul”, corp 
A și Corp B, din localitatea Scânteia, comuna 
Scânteia, județul Iași 

 Înființare centru de zi (after-school) în satul 
Scânteia, comuna Scânteia, județul Iași 

 Înființarea unei tabere școlare pe timpul 
vacanțelor în comuna Scânteia, județul Iași 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Compania Națională de Investiții (CNI) 
 Programul Operațional Regional (POR) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul local Scânteia 
 Ministerul Educației 

Acțiuni: 
 Construire sală de educație fizică școlară în 

incinta școlii gimnaziale „Axinte Uricariul”, 
comuna Scânteia, Județul Iași 

 Amenajarea unui teren de sport cu gazon sintetic 
în incinta școlii gimnaziale „Axinte Uricariul”, 
comuna Scânteia, Județul Iași 

Perioada de implementare 
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Compania Națională de Investiții (CNI) 
 Asociația Fondului pentru Mediu (AFM) 
 Programul Operațional Regional (POR) 
 Programul Operațional Educație și Ocupare 

Acțiuni: 
 Achiziționarea a două microbuze școlare 

electrice și înființarea a două puncte de 
încărcare electrică 

 Înființarea parcărilor pentru biciclete în 
perimetrul școlilor din comună pentru 
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2.1.4. Creșterea calității serviciilor de educație inclusivă prin creșterea confortului elevului și 

implementarea cât mai multor activități practice în procesul de învățare 

2.1.5. Implementarea unui program de formare continuă a cadrelor didactice pentru acumularea 

de noi competențe și perfecționarea/adaptarea competențelor după cerințele pieței muncii 

(POEO) 
 Programul Operațional de Tranziție Justă 

(POTJ) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul local Scânteia 
 Unitățile de învățământ 

sprijinirea elevilor în a alege transportul cu 
bicicleta 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional Educație și Ocupare 

(POEO) 
 Programul Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul local Scânteia 
 Instituțiile de învățământ public 
 Inspectoratul Școlar Județean 
 Organizații Non-guvernamentale 

Acțiuni: 
 Organizarea programelor anuale de consiliere și 

orientare educațională și profesională pentru 
elevii școlilor din comună 

 Facilitarea și încheierea de parteneriate între 
mediul de afaceri local și unitățile de învățământ 
pentru organizarea evenimentelor de pregătire 
practică a elevilor 

 Promovarea activităților practice în educația 
elevilor  

 Susținerea inițiativelor unităților școlare de a 
realiza proiecte extrașcolare, ce includ activități 
educaționale practice pentru elevi 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare  
 Programul Operațional de Incluziune și Demnitate 

Socială (POIDS) 
 Programul Operațional Educație și Ocupare 

(POEO) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul local Scânteia 

Acțiuni: 
 Elaborarea programelor de formare continuă a 

cadrelor didactice ce profesează în școlile și 
grădinițele din comuna Scânteia 

 Elaborarea programelor de dobândire a 
competențelor digitale pentru cadrele didactice 
din școlile și grădinițele din comuna Scânteia 
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2.2. SPRIJINIREA POPULAȚIEI ȘCOLARE ÎN CONTINUAREA ȘI FINALIZAREA STUDIILOR 

Promovarea educației și a beneficiilor are ca scop scăderea intensității fenomenului de abandon școlar și reintroducerea 

populației ce a renunțat deja la cursuri în sistemul educațional pentru finalizarea studiilor. Se vor organiza campanii de 

sprijinire și informare a populației vizate. 

2.2.1. Încurajarea parteneriatelor dintre mediul de afaceri și unitățile de învățământ pentru 

activitățile de mentorat 

2.2.2. Implementarea de acțiuni pentru reducerea ratei abandonului școlar, atât părăsirea timpurie 

cât și alegerea de a nu continua studiile 

 Inspectoratul Școlar Județean 
 Unitățile de învățământ public 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Instituțiile de învățământ public 
 Inspectoratul Școlar Județean 
 Mediul de afaceri 

Acțiuni: 
 Organizarea de stagii de practică în colaborare cu 

unitățile de învățământ și cu mediul de afaceri 
local 

 Organizarea evenimentelor de prezentare a 
mediului de afaceri și a activității desfășurare în 
colaborare cu unitățile de învățământ 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional de Incluziune și 

Demnitate Socială (POIDS) 

Acțiuni: 
 Dezvoltarea campaniilor de conștientizare și 

informare a populației cu privire la importanța 
continuării studiilor 
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2.3. PROMOVAREA SPIRITULUI CIVIC ȘI COMUNITAR 

Comunitățile mici au la bază spiritul comunitar de întrajutorare, aspect ce duce la o populație unită și inclusivă. Pentru a fi 

încurajată acțiunea de voluntariat și altruismul pentru rezolvarea principalelor probleme ale comunității sau ale locului se va 

promova spiritul civic și comunitar în școli. Programele extrașcolare de activități educaționale destinate copiilor sprijină 

incluziunea, egalitatea de șanse și totodată economia locală. Egalitatea de șanse în sistemul educațional reprezintă un pas 

în dezvoltarea viitoarelor generații pe plan personal și profesional, acestea fiind obișnuite cu acceptarea și includerea tuturor 

persoanelor de la vârste fragede. De asemenea, programelor destinate copiilor în afara programului școlar vin în ajutorul 

părinților ce pot intra pe piața muncii fără a mai avea grija copilului. 

2.3.1. Încurajarea activităților de voluntariat pentru creșterea spiritului comunitar și de 

întrajutorare 

 

 

 Programul Operațional Educație și Ocupare 
(POEO) 

 Programul Național de Redresare și Reziliență 
(PNRR) 

 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul local Scânteia 
 Consiliul județean Iași 
 Inspectoratul Școlar județean 

 Implementarea programelor de facilitare a 
finalizării studiilor a persoanelor ce au părăsit 
școala timpuriu, Programul „A doua șansă” 

 Implementarea proiectului caravanei educației 
timpurii în satele comunei Scânteia 

 Susținerea elevilor atât moral, prin oferirea 
orelor de consiliere, cât și financiar, prin oferirea 
obiectelor necesare pentru participarea la 
educație (rechizite, haine, etc) 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul local Scânteia 
 Inspectoratul Școlar Județean 
 Unitățile de învățământ 

Acțiuni: 
 Promovarea activităților de voluntariat și a 

spiritului comunitar în rândul elevilor 
 Organizarea unui grup de voluntariat școlar 
 Elaborarea proiectelor sezoniere în care să poată 

fi incluși voluntari din rândul elevilor  
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2.3.2. Dezvoltarea capacității procesului educațional de învățământ prin programe extrașcolare și 

extra-curriculare care să asigure educația elevilor în domenii diversificate 

2.4. PROMOVAREA INTEGRĂRII SOCIALE, INTEGRĂRII PE PIAȚA MUNCII ȘI ACCESULUI EGAL LA 

EDUCAȚIE A PERSOANELOR EXPUSE RISCULUI SĂRĂCIEI SAU DE EXCLUSIUNE SOCIALĂ, 

INCLUSIV A PERSOANELOR DEFAVORIZATE, A ROMILOR ȘI REDUCEREA DEPRAVĂRII 

MATERIALE 

Integrarea grupurilor marginalizate, a persoanelor cu probleme financiare sau sociale în comunitate duce la unificarea 

populației și dezvoltarea economiei și a sistemului educațional. Includerea acestor persoane în comunitate crește 

posibilitatea acestora de a intra pe piața muncii, crește populația ocupată și nivelul de dezvoltare odată cu ele. 

2.4.1. Înființarea unui centru de servicii specializate pentru copii și pentru adulții cu nevoi speciale 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional de Incluziune și Demnitate 

Socială (POIDS) 
 Programul Operațional Educație și Ocupare 

(POEO) 
 POCA (CP16) /POR 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Instituțiile de învățământ 
 Consiliul local Scânteia 
 Inspectoratul Școlar Județean 

Acțiuni: 
 Organizarea evenimentelor culturale cu ocazii 

speciale (Zile internaționale, zile naționale, etc.) 
în cadrul bibliotecii comunale 

 Organizarea taberelor educaționale  
 Organizarea excursiilor școlare ocazionale 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional de Incluziune și Demnitate 

Socială (POIDS) 
 Programul Operațional Educație și Ocupare 

(POEO) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Acțiuni: 
 Construirea centrului de zi și dotarea cu 

infrastructura necesară desfășurării activității 
 Promovarea centrului de zi și a serviciilor oferite în 

rândul cetățenilor comunei Scânteia și în rândul 
cetățenilor din localitățile apropiate 

 Încurajarea înscrierilor persoanelor ale căror nevoi 
se încadrează în profilul instituției 
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2.4.2. Promovarea egalității de șanse și participării active la educație și în societate persoanelor din 

grupuri marginalizate 

2.4.3. Îmbunătățirea accesului pe piața muncii a persoanelor în căutarea unui loc de muncă și a 

persoanelor defavorizate sau cu nevoi speciale  

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul local Scânteia 
 Consiliul județean Iași 
 DGASPC Iași 
 Organizații Non-guvernamentale 
 AJPIS Iași 
 Direcția de Asistență Socială Iași 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 
 Programul Operațional de Incluziune și 

Demnitate Socială (POIDS) 
 Programul Operațional de Tranziție Justă (POTJ) 
 POCA (CP16) /POR 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul local Scânteia 
 Unitățile de învățământ public 
 Inspectoratul Școlar Județean 

Acțiuni: 
 Organizarea de evenimente în cadrul unităților 

școlare în colaborare cu mediul privat destinate 
integrării sociale a copiilor 

 Organizarea evenimentelor publice destinate 
copiilor precum piese de teatru, petreceri de ziua 
copilului în căminul cultural, concerte ale micilor 
talente locale 

 Organizarea campaniilor de informare și 
conștientizare a fenomenului de bullying în școlile 
din România 

Perioada de implementare  

 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 

 Programul Operațional Educație și Ocupare 

(POEO) 

 Programul Operațional de Incluziune și Demnitate 

Socială (POIDS) 

 Fonduri guvernamentale 

 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 

 Consiliul local Scânteia 

Acțiuni: 

 Organizarea unei campanii de informare a 

mediului de afaceri cu privire la importanța 

ocupării persoanelor apte de muncă din grupuri 

marginalizate sau cu nevoi speciale/dizabilități 

 Oferirea suportului sub formă de granturi 

agenților economici ce au angajați din grupuri 

marginalizate sau cu nevoi speciale/dizabilități 

 Organizarea evenimentelor destinate ocupării și 

informării persoanelor din grupuri marginalizate 
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2.4.4. Măsuri de sprijin la începerea anului școlar prin oferirea rechizitelor școlare, măsuri de 

acompaniere 

2.4.5. Măsuri de suport care vizează scăderea gradului de sărăcie a persoanelor in grupurile 

defavorizate, marginalizate 

 Consiliul județean Iași 

 Mediul de afaceri local 

 AJOFM 

sau cu nevoi speciale/dizabilități și persoanelor în 

căutarea unui loc de muncă 

 Susținerea relocării profesionale a persoanelor 

din grupuri marginalizate sau cu nevoi 

speciale/dizabilități și a persoanelor în căutarea 

unui loc de muncă 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional Educație și Ocupare 

(POEO) 
 Programul Operațional de Incluziune și Demnitate 

Socială (POIDS) 
 Programul Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul local Scânteia 
 Instituțiile de învățământ public 

Acțiuni: 
 Oferirea unui grant financiar elevilor din grupuri 

defavorizate pentru achiziția device-urilor 
necesare  „Școlii online” 

 Oferirea rechizitelor școlare și uniformei școlare 
copiilor ce provin din familii sărace sau din grupuri 
defavorizate/discriminate 

 Facilitarea obținerii unei burse sociale a elevilor ce 
provin din familii sărace sau grupuri 
defavorizate/discriminate 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 
 Programul Operațional de Incluziune și 

Demnitate Socială (POIDS) 
Responsabili/Parteneri 

 Consiliul local Scânteia 
 DGASPC Iași 
 DAS Iași 
 AJPIS Iași 

Acțiuni: 
 Furnizarea pachetelor alimentare și non-

alimentare înainte de marile sărbători anuale 
(Paște, Crăciun) și de alte 2 ori pe an la distanțe 
egale de timp pentru persoanele aflate în risc de 
sărăcie/ din grupuri defavorizate 

 Oferirea unui ajutor social sub formă bănească 
lunară familiilor fără venituri în schimbul înrolării 
în grupuri de voluntariat din cadrul administrației 
locale 

 Construirea de locuințe sociale destinate 
persoanelor în risc de sărăcie, victime ale 
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2.5. ADAPTAREA ȘI PROIECTAREA INFRASTRUCTURII ȘI SERVICIILOR LA NEVOILE PERSOANELOR 

CU DIZABILITĂȚI 

Persoanele cu dizabilități sunt regăsite în fiecare comunitate drept grupuri defavorizate datorită discriminării atât în 

societate cât și datorită necesităților suplimentare. Pentru aceste grupuri de persoane este resimțită nevoia de modificări a  

infrastructurilor care să răspundă necesităților ce țin de mobilitate, accesibilitate și șansa la o viață normală. 

2.5.1. Accesibilitatea în mijloacele de transport și accesul în instituții și clădirile publice prin 

adaptarea clădirilor la nevoile persoanelor cu dizabilități 

2.5.2. Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la evenimente și spații publice exterioare 

 Organizații Non-guvernamentale abuzurilor în familie, victime ale cataclismelor 
naturale  

 Sprijinirea printr-un grant financiar a familiilor 
aflate în risc de sărăcie pentru conectarea 
gospodăriilor la rețelele de utilități publice 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional Educație și Ocupare 

(POEO) 
 Programul Operațional Incluziune și Demnitate 

Socială (POIDS) 
 Programul Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul local Scânteia  
 Instituțiile publice 

Acțiuni: 
 Adaptarea intrării în clădirile administrației 

publice precum și asigurarea accesibilității în 
interiorul clădirilor prin infrastructură specifică 
pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități 

 Oferirea sprijinului necesar persoanelor cu 
dizabilități pentru facilitarea accesului prin clădire 
la serviciile necesare 

 Asigurarea autovehiculelor din transportul public 
cu infrastructura necesară pentru a fi ușor 
accesibile de către persoanele cu dizabilități 

 Adaptarea infrastructurii corpurilor sanitare 
pentru uzul persoanelor cu dizabilități 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional Educație și Ocupare 

(POEO) 
 Programul Operațional Incluziune și Demnitate 

Socială (POIDS) 

Acțiuni: 
 Asigurarea sprijinului necesar persoanelor cu 

dizabilități în cadrul oricărui eveniment public 
desfășurat pe teritoriul comunei Scânteia  

 Asigurarea infrastructurii de acces pentru 
persoanele cu dizabilități la evenimentele publice 
desfășurate pe teritoriul comunei Scânteia 
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2.6. CREAREA UNUI MECANISM DE IDENTIFICARE ȘI GESTIONARE A SITUAȚIILOR DE 

VULNERABILITATE SOCIALĂ 

Situațiile vulnerabile din punct de vedere social prezintă un pericol pentru comunitate și persoanele aflate în situațiile 

respective, fapt pentru care trebuie identificate la timp și gestionate ca atare. Pentru menținerea siguranței tuturor 

cetățenilor este necesară formarea echipelor specializate de ajutor, sprijinirea victimelor, dezvoltarea centrelor special 

amenajate pentru victime și dezvoltarea de servicii specifice. 

2.6.1. Sprijinirea victimelor dezastrelor naturale, victimelor violenței în familie, victimelor 

abuzurilor de orice tip în societate și crearea infrastructurii necesare 

2.6.2. Dezvoltarea serviciilor sociale de suport, consiliere și reintegrare socială 

 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul local Scânteia 
 Conducerea evenimentelor 

 Amenajarea intrărilor în spațiile publice (parcuri, 
trotuare, treceri pentru pietoni) pentru a fi 
accesibile persoanelor cu dizabilități 

 Dotarea spațiilor publice exterioare cu mobilier și 
infrastructură accesibilă persoanelor cu 
dizabilități 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional Incluziune și Demnitate 

Socială (POIDS) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul local Scânteia 
 DGASPC Iași 
 DAS Iași 
 Poliția locală Scânteia 

Acțiuni: 
 Înființarea unui centru destinat victimelor 

abuzurilor în familie ce oferă suport moral și 
asigură spațiu de locuit pe perioada reabilitării  

 Crearea unui sistem de depistare a victimelor 
agresiunilor din rândului locuitorilor comunei 
Scânteia 

 Înființarea unui protocol de urgență în cazul 
dezastrelor naturale pentru protejarea 
persoanelor afectate direct de acestea 

 Sprijinirea financiară a victimelor dezastrelor 
naturale în funcție de pierderile declarate 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional Incluziune și Demnitate 

Socială (POIDS) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Acțiuni: 
 Organizarea grupurilor de întâlniri ale victimelor 

agresiunilor de orice natură cu un psiholog pentru 
depistarea traumelor și ameliorarea efectelor 
acestora 

 Organizarea cluburilor de vârstnici pentru 
asigurarea interacțiunii sociale 
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2.6.3. Dezvoltarea serviciilor de îngrijire și reabilitare a copiilor cu nevoi speciale, a copiilor cu 

dizabilități, a pensionarilor și chiar a adulților cu nevoi speciale 

2.6.4. Promovarea îmbătrânirii active a vârstnicilor prin programe de voluntariat, acțiuni de 

menținere a sănătății și transferul de cunoștințe și experiențe noilor generații 

 

  

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul local Scânteia 
 DGASPC Iași 
 DAS Iași 

 Organizarea cluburilor destinate victimelor 
agresiunilor de orice natură pentru a facilita 
reintegrarea socială 

 Susținerea deschiderii unui cabinet psihologic 
pentru oferirea serviciilor de consiliere victimelor 
agresiunilor de orice natură sau persoanelor ce le 
solicită  

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional Incluziune și Demnitate 

Socială (POIDS) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul local Scânteia 
 DGASPC Iași 

Acțiuni: 
 Organizarea unor echipe de specialiști ce se poate 

deplasa în teren la persoanele ce necesită îngrijire 
de orice tip 

 Organizarea unui concurs de angajare a 
persoanelor în asistența socială pentru servicii de 
îngrijire constantă  

 Organizarea unei caravane medicale ce realizează 
controale medicale periodice persoanelor aflate în 
incapabilitate de deplasare 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional Educație și Ocupare 

(POEO) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul local Scânteia 
 DGASPC Iași 
 AJOFM Iași 

Acțiuni: 
 Stimularea vârstnicilor să își continue viața activă 

cu scopul de a transmite meseria generațiilor 
tinere 

 Organizarea programelor de voluntariat 
destinate vârstnicilor pentru a-și putea menține 
rolul în comunitate 

 Promovarea unui stil de viață sănătos în rândul 
persoanelor în vârstă prin activitate fizică și o 
dietă echilibrată 
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3. COMUNĂ ISTORICĂ ȘI CULTURALĂ 

Sectorul turistic local prezintă un potențial ridicat în primul rând datorită monumentelor istorice, siturilor arheologice, 

importanței istorice a locului și datorită ecosistemului natural diversificat. În momentul actual turismul sau agroturismul nu 

dispune de infrastructura specifică, fiind necesare pregătiri în prealabil pentru uzul turistic atât pentru atracțiile turistice cât 

și a mediului economic local. 

3.1. VALORIFICAREA ȘI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL 

Obiectivul vizează măsuri de reabilitare, conservare și modernizare a patrimoniului cultural format din monumente istorice 

arhitecturale și situri arheologice. În același timp se urmărește promovarea la nivel județean, chiar regional și național a 

atracțiilor culturale pentru atragerea de vizitatori. Pregătirea turistică a monumentelor și infrastructurii va fi susținută de un 

birou de informare turistică care va sta la dispoziția vizitatorilor pentru a-i ghida.  

3.1.1. Restaurarea/ modernizarea și pregătirea bisericilor și a conacului familiei Tăutu pentru uzul 

turistic 

3.1.2. Restaurarea/ modernizarea și pregătirea siturilor arheologice „Cujbă” și „Pe Lesa” pentru 

uzul public turistic 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional Incluziune și Demnitate 

Socială (POIDS) 
 Programul Operațional Regional (POR) 
 Compania Națională de Investiții (CNI) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul local Scânteia 
 Organizații Non-Guvernamentale 
 Parohiile locale 

Acțiuni: 
 Restaurarea/ modernizarea și pregătirea pentru 

uz turistic a Bisericii de lemn „Nașterea Sfântului 
Ioan Botezătorul” din localitatea Boroșești, 
comuna Scânteia, județul Iași 

 Restaurarea/ modernizarea și pregătirea pentru 
uz turistic a bisericii „Sfinții Voievozi” din 
localitatea Scânteia, comuna Scânteia, județul 
Iași 

 Restaurarea/ modernizarea și pregătirea pentru 
uz turistic a Bisericii „Sfânta Cuvioasă 
Parascheva” din localitatea Bodești, comuna 
Scânteia, județul Iași 

 Restaurarea/ modernizarea și pregătirea pentru 
uz turistic conacului familiei Tăutu din localitatea 
Ciocârlești, comuna Scânteia, județul Iași 

Perioada de implementare  Acțiuni: 
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3.1.3. Promovarea obiectivelor culturale și istorice de la nivel local la nivel regional prin publicarea 

istoriei locului 

3.1.4. Înființarea unui muzeu al satului cu trei secțiuni diferite: secțiunea de istorie locală, secțiunea 

de meșteșugărit și secțiunea ce prezintă viața satului 

 2021-2027 
Surse potențiale de finanțare 

 Programul Operațional Incluziune și Demnitatea 
Socială (POIDS) 

 Programul Operațional Regional (POR) 
 Compania Națională de Investiții (CNI) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul local Scânteia 
 Organizații Non-guvernamentale 

 Restaurarea/ modernizarea și pregătirea  pentru 
uzul turistic a sitului arheologic „Cujbă” din 
localitatea Boroșești, comuna Scânteia, județul Iași 

 Restaurarea/ modernizarea și pregătirea  pentru 
uzul turistic a sitului arheologic „Pe Lesa” din 
localitatea Boroșești, comuna Scânteia, județul Iași 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional Incluziune și Demnitate 

Socială (POIDS) 
 Programul Operațional Regional (POR) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul local Scânteia 

Acțiuni: 
 Promovarea patrimoniului local prin materiale 

specifice (pliante, hărți, cărți, etc) puse la 
dispoziție prin intermediul biroului de informații 

 Organizarea campaniilor de promovare a 
turismului local la nivelul județului Iași și la nivelul 
regiunii Nord Est 

 Realizarea unui clip de prezentare a istoriei locului 
și a meșteșugurilor locale  

 Organizarea excursiilor tip circuit pentru a 
cuprinde toate atracțiile cultural-locale 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR) 
 Programul Operațional Regional (POR) 
 Compania Națională de Investiții (CNI) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul local Scânteia 

Acțiuni: 
 Înființarea unui muzeu pe teritoriul comunei 

Scânteia, județul Iași 
 Amenajarea secțiunii de meșteșugărit cu produse 

locale noi și vechi 
 Amenajarea secțiunii viața satului cu case din 

materiale specifice, din  istoria locului, obiecte de uz 
casnic și unelte preluate de la cetățeni 

 Amenajarea secțiunii de istorie locală cu imagini ale 
bătăliilor ce au avut loc pe teritoriul comunei, 
legende ale locului, arme și armuri specifice, 
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3.1.5. Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea căminelor culturale din comună și 

înființarea unei săli de spectacol în căminul cultural din satul Scânteia 

 

3.2. CREȘTEREA CALITĂȚII ȘI DIVERSITĂȚII OFERTEI CULTURALE 

Oferta culturală are un nivel scăzut de diversificare, fapt pentru care obiectivul urmărește valorificare potențialului artistic și 

cultural al populației, sprijinirea formării artistice și organizarea de evenimente destinate promovării valorilor locale. De 

asemenea, oferta culturală va avea noi spectacole generate de artiștii locali. 

3.2.1. Promovarea activităților artistice în comună și organizarea cercurilor artistice cu scopul de 
educare și formare artistică, precum și sprijinirea creativității bazate pe cultură și activități 
cultural-artistice

artefacte extrase din siturile arheologice și istoria 
scrisă a locului 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional Regional (POR) 
 Compania Națională de Investiții(CNI) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul local Scânteia 

Acțiuni: 
 Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea 

căminului cultural din satul Scânteia, comuna 
Scânteia, județul Iași 

 Modernizarea/ extinderea/ dotarea căminului 
cultural din satul Bodești, comuna Scânteia, județul 
Iași 

 Modernizarea/ extinderea/ dotarea căminului 
cultural din satul Boroșești, comuna Scânteia, 
județul Iași 

 Amenajarea unei săli de spectacole în cadrul 
căminului cultural din satul Scânteia, comuna 
Scânteia, județul Iași 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional Regional (POR) 
 Fonduri guvernamentale 
 Programul Operațional Educație și Ocupare 

(POEO) 
 Bugetul local 

Acțiuni: 
 Promovarea artelor în unitățile de învățământ din 

comuna Scânteia prin organizarea unui concurs 
anual pentru artă plastică, muzică și artă scrisă 

 Organizarea unui cerc cultural pentru stimularea și 
susținerea artelor plastice și descoperirea talentelor 

 Organizarea unui cerc cultural pentru stimularea 
artelor muzicale și descoperirea talentelor 
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3.2.2. Reabilitarea/ modernizarea/ dotarea/ digitalizarea bibliotecii comunale 

3.2.3. Organizarea evenimentelor artistice și culturale 

 

  

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul Local Scânteia 
 Unitățile de învățământ public 

 Organizarea unui cerc cultural pentru stimularea 
artelor teatrale și descoperirea talentelor 

 Organizarea unui spectacol sezonier în preajma 
sărbătorilor de iarnă în colaborare cu cele 3 cercuri 
culturale și unitățile de învățământ 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional Creștere Inteligență, 

Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) 
 Programul Operațional Incluziune și Demnitate 

Socială (POIDS) 
 Programul Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul local Scânteia 
 Biblioteca comunală  „Emil Condurachi” 

Acțiuni: 
 Reabilitarea și modernizarea bibliotecii publice 

„Emil Condurachi” din satul Scânteia, comuna 
Scânteia, județul Iași 

 Dotarea bibliotecii cu aparatură digitală și noi 
volume  

 Digitalizarea serviciilor bibliotecii precum și a celor 
mai căutate volume 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 POCA (CP16) /POR 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul local Scânteia 
 Biblioteca comunală „Emil Condurachi” 
 Căminul Cultural 

Acțiuni: 
 Organizarea unui spectacol sezonier în preajma 

sărbătorilor de iarnă în colaborare cu cele 3 cercuri 
culturale și/sau unitățile de învățământ 

 Organizarea pieselor de teatru cu tematică istorică 
în sezonul de vară cu scop de promovare turistică și 
culturală 

 Organizarea unui concurs de arte teatrale în final de 
an școlar 

 Organizarea evenimentelor în cadrul bibliotecii 
publice în zilele de naștere a celor mai mari scriitori 
români 
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4. SUSȚINEREA UNEI ECONOMII ADAPTATE ȘI PRODUCTIVE 

Dezvoltarea economică locală poate începe cu două sectoare economice, turismul și agricultura ambele valorificând 

resursele locale. Se simte necesitatea de a dezvolta oportunități pentru antreprenori de a investi pe teritoriul comunei și a  

forma o economie competitivă și inclusivă. 

În cadrul obiectivului vor exista măsuri de încurajare și sprijinire a parteneriatelor public-private, sprijinirea micilor afaceri, 

educația antreprenorială a populației, promovarea oportunităților, sprijinirea micilor producători locali, atragerea și 

formarea forței de muncă. Toate aceste aspecte crescând atractivitatea comunei și nivelul de trai al cetățenilor. 

4.1. SPRIJINIREA PARTENERIATELOR PUBLIC-PRIVATE, PENTRU FORMAREA FORȚEI DE MUNCĂ 

NECESARE 

Principala resursă este cea umană ce necesită sprijin în însușirea de noi competențe cât și în îmbunătățirea performanțelor 

pentru a se adapta tipurilor de nevoi ale firmelor în care sunt recrutați. Pentru a pregăti forță de muncă de care are nevoie 

vor fi luate măsuri de încurajare, sprijinire și chiar stagii de practică furnizate de administrația locală în parteneriat cu mediul 

privat în funcție de nevoile de pe piață. 

4.1.1. Dezvoltarea unui parteneriat între mediul de afaceri și administrația publică pentru oferirea 

ofertelor de muncă atractive și posibilități de dezvoltare pentru tineri 

 

  

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) 
 Programul Operațional Educație și Ocupare 

(POEO) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul Local Scânteia 
 Mediul de afaceri local 

Acțiuni: 
 Sprijinirea parteneriatului public-privat pentru 

păstrarea și conservarea meșteșugului local prin 
crearea de programe de ucenicie 

 Încurajarea și susținerea programelor de stagiu de 
practică în rândul agenților economici, dar și în 
cadrul serviciilor administrației publice   

 Organizarea consultărilor publice periodice pentru 
descoperirea nevoilor sau a problemelor din 
comunitate 

 Organizarea parteneriatelor public-private pentru 
realizarea proiectelor locale de mare anvergură 
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4.2. SPRIJINIREA MICILOR ANTREPRENORI LOCALI ȘI A PROIECTELOR DE TIP START UP 

Stimularea creșterii densității IMM-urilor se realizează prin oferirea de sprijin și ușurarea proceselor de înființare a unei 

companii, oferirea oportunităților de însușire a educației financiare/antreprenoriale de la cele mai fragede vârste până la 

vârste mai înaintate, dar și crearea oportunităților profesionale. Asigurând aceste nevoi ale unei companii incipiente sunt 

stimulați tot mai mulți antreprenori să intre în afaceri. Un alt tip de sprijin este cel pentru micile afaceri ce au suferit pierderi 

financiare mari ori pierderi de resursă umană în perioada pandemică. 

4.2.1. Promovarea culturii antreprenoriale și a aptitudinilor necesare, precum și oferirea 

oportunității de formare în domeniu, prin sistemul educațional și prin evenimente organizate 

la nivel local pentru publicul larg 

 

4.2.2. Stimularea creșterii densității IMM-urilor  

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional Educație și Ocupare 

(POEO) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul Local Scânteia 
 Instituțiile de învățământ 
 Inspectoratul Școlar Județean 

Acțiuni: 
 Organizarea cursurilor de educație financiară în 

unitățile de învățământ, în colaborare cu 
antreprenorii  

 Planificarea activităților de consiliere profesională 
în școlile din comună 

 Organizarea conferințelor destinate educației 
financiare a localnicilor  

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional Educație și Ocupare 

(POEO) 
 Programul Operațional Creștere Inteligentă, 

Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) 
 Programul Național Strategic 2021-2027 (PNS) 
 Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 

Acțiuni: 
 Organizarea de campanii de informare cu privire la 

procesul de accesare a fondurilor europene 
 Susținerea agenților economici în conectarea 

sediilor la sistemele de utilități publice  
 Oferirea și promovarea oportunităților de investiție 

în economia locală pentru antreprenori, atât 
individual cât și în parteneriat 

 Organizarea unei campanii de informare și 
consiliere cu privire la înființarea unei afaceri de tip 
start-up  
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4.3. SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII SECTORULUI AGRICULTURII ȘI SECTORULUI TURISMULUI PRIN 

VALORIFICAREA RESURSELOR LOCALE 

Valorificarea resurselor disponibile din domeniul agriculturii implică cultivarea suprafețelor de pământ arabile de pe teritoriul 

comunei. Pentru a folosi și resursele de teritoriu care se află în proprietatea persoanelor fizice, se promovează practici de 

cultivare sau arendare ale terenurilor. De asemenea, se va promova în mediul privat practica unei agriculturi ecologice și se 

vor pune la dispoziție oportunități de dezvoltare a afacerilor. 

Domeniul turismului implică oferirea oportunităților de investiții antreprenorilor și atragerea forței de muncă pentru 

susținerea noilor afaceri. Oportunitățile de investiții sunt realizate prin promovarea atracțiilor locale/monumentelor 

culturale/patrimoniului natural, implicarea directă a instituțiilor publice în desfășurarea activităților turistice și în parteneriate 

cu mediul privat.  

4.3.1. Promovarea oportunităților de dezvoltare a agriculturii la nivel local  

 

 

 Consiliul Local Scânteia 
 Mediul de afaceri local 

 Organizarea unei campanii de informare cu privire 
la accesarea de credite pentru un proiect tip start-
up 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Național Strategic 2021-2027(PNS) 
 Administrația Fondului de Mediu (AFM) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul Local Scânteia 
 Asociația de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 

Iași (APIA) 
 Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Iași 

(CCIA) 

Acțiuni: 
 Promovarea potențialului agriculturii locale în 

rândul antreprenorilor din domeniu sau posibililor 
investitori  

 Facilitarea procesului de acordare a subvențiilor 
agricultorilor locali prin acordarea de sprijin 
informațional continuu și adecvat 

 Organizarea unei campanii de informare și educare 
a agricultorilor locali cu privire la diminuarea 
poluării și riscurile folosirii substanțelor toxice în 
agricultură 

 Încurajarea producătorilor locali pentru 
dezvoltarea de structuri asociative 

 Reabilitarea drumurilor de exploatare și de acces la 
terenurile arabile 
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4.3.2. Promovarea oportunităților potențiale din turism și al unui parteneriat public-privat în rândul 

mediului de afaceri pentru atragerea investițiilor 

4.3.3. Susținerea investițiilor publice sau în parteneriat cu mediul privat care să genereze 

atractivitate turistică variată 

 

 

 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional Incluziune și Demnitate 

Socială (POIDS) 
 Programul Operațional Creștere Inteligentă, 

Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) 
 Programul Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul Local Scânteia 
 Mediul de Afaceri local 

Acțiuni: 
 Organizarea consultărilor publice pentru 

propunerea și dezbaterea investițiilor integrate din 
sectorul turismului 

 Crearea unei platforme online de promovare a 
turismului și a oportunităților de investiții existente 
în sectorul turismului local 

 Promovarea ideilor de proiecte și a resurselor 
locale existente pentru atragerea interesului 
antreprenorilor locali sau din exteriorul comunei 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional Regional (POR) 
 Programul Național Strategic 2021-2027 (PNS) 
 Fonduri private 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul Local Scânteia 
 Consiliul Județean Iași 
 Mediul de afaceri local 

Acțiuni: 
 Sprijinirea antreprenorilor pentru a investi în 

domeniul HoReCa  
 Organizarea unei campanii de promovare turistică 

a infrastructurii de petrecere a timpului liber 
 Susținerea investițiilor pentru crearea de locuri de 

cazare și restaurante pentru a asigura înnoptarea 
vizitatorilor 

 Organizarea de evenimente culturale/sezoniere cu 
impact major regional 

 Promovarea infrastructurilor verzi, curate și a 
inițiativelor ce protejează natura desfășurate pe 
teritoriul comunei 
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4.3.4. Atragerea forței de muncă în sectorul turistic și calificarea, pregătirea profesională cât și 

integrarea/reinserția pe piața muncii a grupurilor vulnerabile în economie 

 

4.4. DEZVOLTAREA UNUI SISTEM ALIMENTAR LOCAL DURABIL ȘI A UNEI ECONOMII LOCALE, 

PRIN ÎNCURAJAREA CONSUMULUI PRODUSELOR LOCALE 

Economia locală are cel mai mare număr de agenți comerciali din sectorul comerțului. Pentru o continuă dezvoltare a 

economiei, comerțul producției locale trebuie încurajat și promovat atât pe teritoriul comunei cât și în județ. Prin realizarea 

unui obicei de a consuma produse locale crește cifra de afaceri și aportul adus în economia și administrația locală. 

4.4.1. Organizarea târgurilor și festivalurilor destinate produselor locale 

 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional Regional (POR) 
 Programul Operațional Educație și Ocupare 

(POEO) 
 Programul Operațional Incluziune și Demnitate 

Socială (POIDS) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul Local Scânteia 
 Mediul de afaceri local 

Acțiuni: 
 Organizarea campaniilor de promovare și captare a 

forței de muncă pentru sectorul turismului 
 Oferirea posibilității de efectuare a cursurilor de 

calificare după și înainte de angajare 
 Organizarea programelor de consiliere 

profesională a șomerilor și pregătirea acestora 
pentru a intra pe piața muncii 

 Oferirea posibilității persoanelor din grupuri 
vulnerabile de a intra pe piața muncii din sector 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Național Strategic 2021-2027 (PNS) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul Local Scânteia 
 Consiliul Județean Iași 
 Mediul de afaceri local 
 ONG-uri 

Acțiuni: 
 Organizarea unui festival al recoltei în perioada 

septembrie-octombrie 
 Înființarea unei piețe de alimente și de animale 

pentru producătorii locali 
 Organizarea unui festival de meșteșugărit în 

perioada de primăvară 
 Organizarea unei campanii de promovare, la nivel 

județean,  a festivalurilor locale  
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4.4.2. Organizarea de campanii de susținere a producătorilor locali în comercializarea și 

promovarea propriilor produse 

 

  

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional Regional (POR) 
 Programul Național Strategic 2021-2027  (PNS) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul Local Scânteia 
 Mediul de afaceri local 

Acțiuni: 
 Promovarea consumului produselor locale 

 Încurajarea cooperării între antreprenori pentru a 
stimula economia locală 

 Crearea unei campanii online și offline de 
promovare a produselor locale 

 Încurajarea participării producătorilor locali la piața 
agroalimentară 
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5.  COMUNĂ VERDE, CONECTATĂ ȘI SĂNĂTOASĂ 

O comună verde implică o comună sănătoasă. Obiectivul are o direcție ce urmărește protejarea naturii, conservarea și 

restabilirea echilibrului ecosistemelor, reducerea impactului schimbării climatice, îmbunătățirea managementului 

deșeurilor, reducerea riscurilor naturale, diminuarea și menținerea sub control a poluării.  

A doua direcție prezentă este managementul terenurilor astfel încât să existe cât mai multe spații verzi amenajate, parcuri, 

locuri în natură de petrecere a timpului liber, utilități publice necesare unui confort crescut și reabilitarea fațadei comunei 

prin reabilitarea și modernizarea clădirilor. Pentru a acoperi nevoile identificate se vor sprijini parteneriatele public private 

precum și promovarea în rândul populației pentru a aplica la rândul lor măsurile și acțiunile asupra clădirilor și teritoriile 

deținute, chiar prin acțiunea de voluntariat. 

O a treia direcție urmărește ca sistemul sanitar local să fie îmbunătățit prin modernizarea infrastructurii și dotarea unităților 

după nevoi. Toate cele trei direcții au ca scop îmbunătățirea sănătății oamenilor ce locuiesc pe teritoriul comunei. 

5.1. PROTEJAREA BIODIVERSITĂȚII ȘI CONSERVAREA ECOSISTEMELOR 

Principala resursă naturală ce poate fi valorificată din zonă este reprezentată de pădurea și ecosistemele din interiorul 

acesteia pentru care se iau măsuri de reîmpădurire a zonelor defrișate, de ecologizare și  de protejare. De asemenea, pentru 

îmbunătățirea calității mediului înconjurător se vor lua măsuri de organizare a grupurilor de voluntari pentru a veni în ajutorul 

campaniilor de ecologizare și împădurire, sprijinirea înființării unui ONG, organizarea campaniilor de educare cu privire la 

importanța naturii și la efectele negative ale activității umane necontrolate. 

 

5.1.1. Sprijinirea ONG-urilor care activează în domeniul protecției mediului 

 

 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul Local Scânteia 

Acțiuni: 
 Organizarea evenimentelor de ecologizare a 

mediului prin intermediul voluntarilor 
 Oferirea unui sediu pentru a veni în sprijinul unui 

ONG local  
 Participarea activă a administrației locale la acțiuni 

de protecție a mediului înaintate de ONG 
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5.1.2.  Organizarea suprafeței de pădure Bârnova – Repedea încât turismul și activitățile umane să 

nu interfereze cu ecosistemul protejat 

 

 

5.1.3. Implementarea și punerea în funcțiune a sistemului de colectare a apelor uzate 

5.1.4. Organizarea de campanii de informare și conștientizare a publicului cu privire la importanța 

unui mediu curat și a colectării selective a deșeurilor reciclabile și a deșeurilor biodegradabile 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Administrația Fondului de Mediu (AFM) 
 Programul Operațional Regional (POR) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul Local Scânteia 
 Ocolul Silvic Iași 
 Consiliul Județean Iași 

Acțiuni: 
 Organizarea suprafeței pădurii pentru a menține 

suprafața protejată naturală, fără intervenția 
omului și evitarea defrișării 

 Amenajarea traseelor de cicloturism prin pădure 
pentru evitarea suprafețelor locuite de fauna locală  

 Amenajarea traseelor de drumeție pentru a evita 
pericolele pădurii și a putea fi vizitat ecosistemul 
pădurii 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional Regional (POR) 
 Programul Național Strategic 2021-2027 (PNS) 
 Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 
 Programul Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul Local Scânteia 
 Consiliul județean Iași 
 Agenția Națională pentru Protecția Mediului Iași 

(ANPM) 

Acțiuni: 
 Înființarea infrastructurii sistemului de colectare a 

apelor uzate pe tot teritoriul comunei 
 Sprijinirea și îndemnarea populației în a se conecta 

la sistemul de colectare a apelor uzate 
 Conectarea la sistemul de colectare a apelor uzate 

a clădirilor administrației publice și celorlalte 
serviciilor conexe 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 

Acțiuni: 
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5.1.5. Organizarea campaniilor de împădurire a teritoriului liber/degradat, fără importanță 

agricolă, atât a teritoriile deținute de administrația publică cât și cele deținute de persoane 

fizice 

5.2. REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SPAȚIILOR PUBLICE PRIN EXTINDEREA SUPRAFEȚELOR 

DE SPAȚII VERZI 

Spațiile verzi din interiorul comunei ajută la combaterea poluării, oferă un loc de recreere și întâlnire a populației și oferă un 

aspect plăcut comunei. Măsurile urmărite au ca scop înființarea și modernizarea parcurilor și spațiilor publice pline de natură 

și totodată asigurarea unui spațiu verde minim pentru fiecare locuitor. 

 

 Programul Național Strategic 2021-2027 (PNS) 
 Administrația Fondului de Mediu (AFM) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul Local Scânteia 
 Agenția Națională pentru Protecția Mediului Iași 

(ANPM) 

 Organizarea unei campanii de promovare a 
colectării selective a deșeurilor reciclabile și a 
biodeșeurilor 

 Organizarea unei campanii de informare a 
modalităților de practicare a colectării selective 
atât în rândul cetățenilor cât și în rândul agenților 
economici 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Administrația Fondului de Mediu (AFM) 
 Programul Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR)  
 Programul Operațional de Tranziție Justă (POTJ) 

 Programul Operațional Regional (POR)  
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul Local Scânteia 
 Agenția Națională pentru Protecția Mediului Iași 

(ANPM) 
 ONG-uri 
 Romsilva 

Acțiuni: 
 Oferirea de puieți organizațiilor care doresc să 

participe la companiile de împădurire 
 Sprijinirea campaniei prin atragerea de voluntari 

din rândul angajaților instituțiilor publice locale și a 
cetățenilor 

 Organizarea unei campanii de împădurire a zonelor 
libere, degradate fizic, fără interes agricol din 
comuna Scânteia 
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5.2.1. Asigurarea spațiilor verzi necesare populației și distribuirea echilibrată a suprafețelor publice

 

5.2.2. Sprijinirea unui parteneriat între mediul privat și administrația publică locală pentru 

realizarea unei zone de agrement cu activități pentru toate vârstele 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Agenția Fondului de Mediu (AFM) 
 Programul Operațional Regional (POR) 
 Compania Națională de Investiții (CNI) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 
 Programul Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR) 
 Programul Operațional de Tranziție Justă (POTJ) 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul Local Scânteia 
 Agenția Națională pentru Protecția Mediului Iași 

(ANPM) 
 Compania Națională de Investiții (CNI) 

Acțiuni: 
 Înființarea/modernizarea/extinderea a cel puțin 

unui parc în fiecare sat din comună 

 Asigurarea spațiilor de joacă pentru copii în 
parcurile publice din comună 

 Dotarea spațiilor verzi cu mobilier și utilități publice 

 Înființarea și dotarea unui spațiu de picnic în 
apropiere de zona pădurii Bârnova-Repedea a 
comunei 

 Amenajarea spațiilor verzi și înlocuirea spațiilor 
degradate cu spații verzi 

 Realizarea în parteneriat cu mediul privat și cu 
celelalte comune învecinate a traseelor de 
drumeție la pas sau de cicloturism. 

Perioada de implementare  

 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 

 Compania Națională de Investiții (CNI) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 

 Consiliul Local Scânteia 
 Mediul de afaceri local 
 Compania Națională de Investiții 
 Consiliul județean Iași 

Acțiuni: 

 Înființarea unei zone de agrement pentru atragerea 
turiștilor/vizitatorilor și pentru petrecerea timpului 
liber 

 Atragerea investitorilor destinată furnizării  
utilităților publice, comercializării de alimente și 
restaurantelor 

 Accesibilizarea și dotarea  zonei de agrement cu 
infrastructura necesară 



 

   90 

5.3. CREȘTEREA REZILIENȚEI ȘI ADAPTABILITĂȚII LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE 

Obiectivul are în vedere adaptarea infrastructurii la posibilele riscuri naturale și luarea de măsuri de prevenție și precauție în 

cazul unui eveniment natural negativ. Cele mai des întâlnite evenimente naturale pe teritoriul comunei au fost inundațiile și 

seceta pentru care se urmăresc a fi luate măsuri de îndiguire a zonelor inundabile, amenajarea și cadastrarea albiilor 

pâraielor, realizarea unor rezerve de apă și a unui sistem de irigații. De asemenea, pentru a observa situația calității aerului 

și posibilele schimbări ale temperaturii se dorește înființarea unui sistem de monitorizare a calității aerului în cadrul căruia va 

fi incorporată o stație meteo. 

5.3.1. Înființarea infrastructurii de monitorizare a calității aerului 

5.3.2. Crearea unei rezerve de apă și a unui sistem de irigații pentru diminuarea efectelor secetei 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Agenția Fondului de Mediu (AFM) 
 Compania Națională de Investiții (CNI) 
 Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul Local Scânteia 
 Agenția Națională pentru Protecția Mediului Iași 

(ANPM) 

Acțiuni: 
 Înființarea unei stații de monitorizare a calității 

aerului și a situației meteorologice 

 Amplasarea unui display digital în centrul satului 
Scânteia care să arate în timp real calitatea aerului 
și temperatura 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Agenția Fondului de Mediu (AFM) 
 Programul Național Strategic 2021-2027 (PNS) 
 Programul Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul Local Scânteia 
 Agenția Națională pentru Protecția Mediului Iași 

Acțiuni: 
 Realizarea unui sistem de irigații pe teritoriul 

comunei Scânteia 
 Amenajarea unei acumulări de apă/rezervă în 

apropierea cursurilor de apă  
 Valorificarea izului de 8 hectare de la Scânteia 
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5.3.3. Organizarea unui protocol în situații de urgență eficient 

5.3.4. Protejarea teritoriului împotriva inundațiilor 

 

 

(ANPM) 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul Local Scânteia 

Acțiuni: 
 Modernizarea sistemului de alarmare a populației 

cu privire la situații de urgență 
 Stabilirea unei clădiri în afara zonei cu risc natural 

pentru a oferi adăpost persoanelor afectate în caz 
de dezastre 

 Achiziționarea utilajelor și echipamentelor 
specifice pentru situații de urgență 

 Realizarea de rezerve de alimente pentru situații de 
urgență 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional Regional (POR) 
 Programul Național Strategic pentru Dezvoltare 

Rurală (PNS) 
 Agenția Fondului de Mediu (AFM) 
 Programul Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR) 
 Programul Operațional de Tranziție Justă (POTJ) 
 Programul Operațional de Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul Local Scânteia 
 Agenția Națională pentru Protecția Mediului Iași 

(ANPM) 
 A.N. „APELE ROMÂNE” 

Acțiuni: 
 Îndiguirea zonelor inundabile 

 Realizarea construcțiilor destinate evitării 
alunecărilor de pământ  

 Realizarea cadastrului și amenajarea albiilor 
râurilor 
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5.4. REABILITAREA FAȚADEI COMUNEI PRINTR-UN PROIECT DE PEISAGISTICĂ LOCALĂ 

TRADIȚIONALĂ CU ELEMENTE MODERNE 

Unitatea arhitecturală a clădirilor se bazează pe folosirea cât mai mult a aceleiași materii prime sau care să imite materialele 

tradiționale astfel încât vizitatorii să se bucure de cultura locului doar prin tranzitarea și vizualizarea comunei. De asemenea, 

fațada comunei este bazată pe curățenia drumurilor și spațiilor publice și îngrijirea naturii din spațiile respective. Pentru 

atingerea obiectivului vor fi luate măsuri de reabilitare și modernizare a clădirilor degradate și organizarea de campanii de 

informare și de voluntariat. 

5.4.1. Promovarea necesității acordării importanței aspectului și curățeniei din comună prin 

campanii de informare și organizarea voluntariatului 

 

5.4.2. Promovarea menținerii unei unități în ceea ce privește fațada comunei în cazul reabilitării și 

construirii clădirilor  

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Național Strategic 2021-2027  (PNS) 
 Agenția Fondului de Mediu (AFM) 
 Programul Operațional Regional  (POR) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul Local Scânteia 
 ONG-uri 

Acțiuni: 
 Organizarea campaniilor de ecologizare a spațiilor 

publice ale comunei prin intermediul grupurilor de 
voluntari 

 Revitalizarea spațiilor verzi ale comunei prin 
plantarea de noi arbuști și flori decorative 

 Promovarea bunelor practici în rândul cetățenilor 
prin practica exemplului în spațiile publice 

 Promovarea beneficiilor asupra sănătății în 
contextul unui mediu verde și curat 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional Regional  (POR) 
 Programul Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul Local Scânteia 
 Actorii locali 

Acțiuni: 
 Încurajarea demolării ruinelor de pe teritoriul 

comunei Scânteia și înlocuirea terenului cu spațiu 
verde amenajat 

 Reabilitarea/modernizarea/extinderea clădirilor 
utile serviciilor publice din comună 

 Înființarea/reabilitarea/modernizarea/extinderea 
clădirii primăriei din satul Scânteia, comuna 
Scânteia, județul Iași 

 Renovarea (consolidare seismică și/sau renovare 
energetică) a clădirii rezidențiale multifamiliale din 
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5.5. ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE UTILITATE PUBLICĂ ȘI DE PETRECERE A TIMPULUI 

LIBER 

Petrecerea timpului liber în spațiile publice trebuie să asigure nevoile de bază ale cetățenilor astfel încât să petreacă cât mai 

mult timp în natură, iar concomitent să crească nivelul de satisfacție a traiului. Măsurile vizate vor oferi acces facil către 

locurile publice, vor oferi utilități publice de calitate și se vor încuraja organizarea evenimentelor artistice în spațiile publice. 

5.5.1. Asigurarea accesului populației și vizitatorilor la resursele locale de petrecere a timpului liber 

5.5.2. Asigurarea utilităților de bază pentru oferirea confortului și creșterea calității timpului 

petrecut 

satul Scânteia, comuna Scânteia, județul Iași 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional Regional (POR) 
 Programul Național Strategic 2021-2027 (PNS) 
 Programul Operațional Incluziune și Demnitate 

Socială (POIDS) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul Local Scânteia 
 Mediul de afaceri local 

Acțiuni: 
 Asigurarea accesului pietonal până la intrarea în 

zonele cu spații verzi precum și amplasarea 
indicatoarelor pentru ghidarea populației către 
acestea 

 Înființarea căilor de acces pentru automobile către 
parcările spațiilor de petrecere a timpului liber 

 Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități 
către infrastructura de petrecere a timpului liber 

 Asigurarea accesului pentru mijloacele alternative 
de transport 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Compania Națională de Investiții (CNI) 
 Agenția Fondului de Mediu (AFM) 
 Programul Operațional Regional (POR) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul Local Scânteia 
 Mediul de afaceri local 

Acțiuni: 
 Dotarea spațiilor verzi cu mobilier specific, modern 

pentru oferirea unui confort crescut vizitatorilor 
 Dotarea parcurilor publice cu grupuri sanitare  
 Amplasarea coșurilor de gunoi destinate colectării 

selective în spațiile publice  
 Asigurarea existenței serviciilor alimentare 

comerciale prin parteneriate cu mediul privat 
 Asigurarea unei surse de internet wireless și unei 

surse de curent în parcurile publice 
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5.6. REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ 

De la nivelul Uniunii Europene se transmite nevoia de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până la nivelul de 

neutralitate, fiind impuse anumite limite și măsuri de scădere a emisiilor. Măsurile vizate urmăresc îmbunătățirea 

managementului deșeurilor, creșterea gradului de colectare selectivă, promovarea economiei circulare, folosirea surselor de 

energie regenerabilă și modernizarea sistemului public pentru creșterea eficienței energetice.  

5.6.1. Promovarea conceptului de economie circulară în mediul privat și în rândul cetățenilor 

5.6.2. Îmbunătățirea/modernizarea/extinderea infrastructurii și procedurii managementului de 

gestiune a deșeurilor 

 Agenția Națională pentru Protecția Mediului Iași 
(ANPM) 

 Compania Națională de Investiții 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) 
 Fonduri guvernamentale 
 Surse private 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul Local Scânteia 
 Mediul de afaceri local 
 Consiliul Județean Iași 

Acțiuni: 
 Încurajarea promovării produselor cu ambalaje 

reciclabile de către agenții economici  
 Încurajarea agenților economici cu linii de 

producție de a folosi materiale reciclabile pentru 
ambalaje 

 Promovarea beneficiilor folosirii surselor 
alternative de energie electrică în rândul agenților 
economici și încurajarea folosirii acestora 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) 
 Agenția Fondului de Mediu (AFM) 
 Programul Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR) 
 Programul Operațional de Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Acțiuni: 
 Promovarea beneficiilor colectării selective în 

rândul cetățenilor și agenților economici 
 Înființarea unei stații de compostare a deșeurilor 

biodegradabile în comună 
 Promovarea compostării deșeurilor verzi din 

grădină separat în curțile proprii 
 Modernizarea/ extinderea platformei de gunoi de 

grajd din comuna Scânteia 
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5.7. CREȘTEREA CALITĂȚII ȘI ACCESIBILITĂȚII LA SERVICIILE DE SĂNĂTATE 

Serviciile de sănătate din comună sunt limitate drept urmare se au în vedere măsuri pentru a crește accesul populației la 

serviciile de sănătate. Măsurile urmăresc înființarea și dotarea unităților sanitare, digitalizarea sistemului medical, 

organizarea de campanii de informare și conștientizare a importanței serviciilor de prevenție medicală și organizarea 

caravanelor medicale ce oferă servicii de investigare și screening grupurilor de persoane vizate per fiecare campanie. 

5.7.1. Construirea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităților sanitare necesare populației 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul Local Scânteia 
 Consiliul Județean Iași 
 Agenția Națională pentru Protecția Mediului Iași 

(ANPM) 
 Furnizorii de servicii de colectare și transport al 

deșeurilor 

 Amplasarea  în fiecare sat al comunei  a 
containerelor pentru colectarea selectivă a 
deșeurilor reciclabile 

 Amplasarea coșurilor de gunoi stradale 
 Achiziția de utilaje moderne de menținere a 

curățeniei stradale, a curățeniei spațiilor verzi  
 Organizarea periodică a campaniilor de colectare a 

deșeurilor electrice și electronice în colaborare cu 
furnizorul de servicii de colectare  

 Organizarea periodică a campaniilor de colectare a 
deșeurilor voluminoase în colaborare cu furnizorul 
de servicii de colectare  

 Organizarea unei campanii de educație ecologică 
pentru a încuraja populația să mențină un mediu 
curat  

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional Sănătate (POS) 
 Programul Național Redresare și Reziliență (PNRR)  
 Compania Națională de Investiții (CNI) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul Local Scânteia 
 Unitățile sanitare locale 
 Direcția de Sănătate Publică Iași 
 Organizații Non-guvernamentale 

Acțiuni: 
 Construirea/modernizarea sediului unui nou 

dispensar uman în satul Scânteia, comuna 
Scânteia, județul Iași 

 Dotarea dispensarului cu mobilier și infrastructură 
modernă specifică serviciilor oferite 

 Amenajarea terenului din curtea dispensarului cu 
spațiu verde 

 Digitalizarea serviciilor oferite populației pentru 
facilitarea investigațiilor și tratamentelor oferite 

 Dotarea dispensarului cu aparate electronice 
necesare digitalizării serviciilor 

 Înființarea unei noi farmacii în localitatea 
Boroșești, comuna Scânteia, județul Iași  
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5.7.2. Organizarea caravanelor medicale pentru efectuarea de activități de screening în zone cu 

acces limitat la servicii medicale de specialitate 

5.7.3. Organizarea unei campanii de informare și conștientizare a importanței controalelor 

medicale anuale, menținerea sănătății și respectarea restricțiilor în contextul pandemiilor  

 

  

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional Sănătate (POS) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul Local Scânteia 
 Direcția de Sănătate Publică Iași 
 Organizații Non-guvernamentale 

Acțiuni: 
 Organizarea unei campanii de screening cu scopul 

depistării cancerului la femei 
 Organizarea unei campanii de screening cu scopul 

depistării cancerului la bărbați 
 Organizarea unei caravane medicale ce oferă 

controale cardiologice, ginecologice și pediatrice 
locuitorilor interesați din comunei Scânteia 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional Sănătate (POS) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul Local Scânteia 
 Direcția de Sănătate Publică Iași 
 Organizații Non-guvernamentale 

Acțiuni: 
 Organizarea unei campanii de informare a 

populației cu privire la importanța vaccinării 
împotriva SARS COV-19 și anti- HPV  

 Organizarea unei campanii de informare a 
populației cu privire la importanța controalelor 
regulate  

 Promovarea unui stil de viață sănătos prin campanii 
de informare și conștientizare în colaborare cu 
mediul sanitar 

 Organizarea unei campanii de educație sanitară 
destinată grupurilor marginalizate și vulnerabile  
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6. ORIENTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE CĂTRE CETĂȚENII COMUNEI 

Obiectivul strategic urmărește îmbunătățirea capacității administrative prin orientarea acesteia către serviciile oferite 

cetățenilor și pe pregătirea continuă a personalului din cadrul serviciilor. Valorificarea potrivită a resursei umane va ajuta la 

prosperarea comunității și a economiei. De asemenea,  digitalizarea serviciilor administrative este dezirabilă și se vor putea 

pune mult mai ușor la dispoziție informații necesare, vor apărea posibilități de plată a taxelor și impozitelor online, obținerea 

actelor și avizelor mai eficient și timpul de așteptare va fi mult mai mic. Astfel flexibilitatea, transparența și profesionalitatea 

administrației locale va crește și va oferi încredere cetățenilor.   

6.1. CREȘTEREA CALITĂȚII APTITUDINILOR CAPITALULUI UMAN DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ, 

PRIN ORGANIZAREA DE CONCURSURI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR ȘI IMPLICAREA 

PERSONALULUI ÎN PROGRAME DE ÎNVĂȚARE CONTINUĂ 

Forța de muncă este o componentă principală a unui serviciu și poate influența calitatea serviciilor sau opinia cetățenilor, 

fapt pentru care pregătirea continuă și ocuparea posturilor prin criterii de competență sunt prioritare. Măsurile vizează 

pregătirea capitalului uman prin planuri educaționale pentru perfecționarea și captarea de noi cunoștințe a persoanelor 

angajate în cadrul serviciilor, concursuri pe bază de dosar pentru ocuparea posturilor vacante și oferirea stagiilor de practică 

în vederea angajării noilor candidați. 

6.1.1. Organizarea planurilor educaționale pentru capitalul uman din administrația publică pentru 

continuarea perfecționării aptitudinilor și captarea de competențe noi 

 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul Local Scânteia 

Acțiuni: 
 Valorificarea potențialului capitalului uman prin 

oferirea posibilității de participare la cursuri pentru 
schimbarea domeniului în care activează 

 Organizarea unui program de formare continuă a 
personalului din cadrul administrației locale și 
serviciilor conexe ce cuprinde cursuri, schimburi de 
experiență și team building 

 Organizarea unei campanii de educare a 
personalului administrativ cu scopul de acumulare 
a competențelor digitale și perfecționarea 
competențelor digitale, în funcție de caz 
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6.1.2. Organizarea de concursuri transparente pentru ocuparea locurilor vacante din cadrul 

administrației publice 

 

6.2. DIGITALIZAREA SISTEMELOR SERVICIILOR ADMINISTRATIVE, BAZATE PE CLOUD ȘI 

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DIGITAL AL ADMINISTRAȚIEI 

Facilitarea serviciilor atât pentru cetățeni cât și pentru personalul din cadrul serviciilor prin digitalizarea și crearea de baze de date 

este obiectivul pentru scăderea timpului de așteptare și facilitarea accesului. Măsurile urmăresc crearea platformei digitale și 

includerea fiecărui serviciu în parte. 

6.2.1. Informatizarea relației dintre administrația publică și cetățeni, inclusiv mediul de afaceri pentru 

facilitarea obținerii autorizațiilor, actelor, plata taxelor și impozitelor 

 

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul Local Scânteia 

Acțiuni: 
 Punerea la dispoziție a stagiilor de practică pentru 

pregătirea candidaților aleși înaintea angajării în 
cadrul instituțiilor 

 Promovarea posturilor disponibile din 
administrația publică  

 Organizarea de concursuri liber și transparente 
pentru ocuparea unui post  

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Programul Operațional Creștere Inteligentă, 

Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) 
 Programul Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR) 
 Programul Operațional Regional Nord-Est (POR) 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul Local Scânteia 

Acțiuni: 
 Crearea unei platforme digitale pentru furnizarea 

de servicii publice  
 Îmbunătățirea platformei digitale ce cuprinde 

monitorul oficial local 
 Instruirea personalului în folosirea platformei 

digitale 

 Digitalizarea sistemului de depunere a cererilor și 
de eliberare a adeverințelor și a sistemului de plată 
online pentru taxe și impozite 

 Digitalizarea proceselor de obținere a autorizațiilor 
și prestare a serviciilor destinate IMM-urilor 

 Crearea unui sistem de programare a vizitelor 
pentru ridicarea actelor în format fizic 
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6.3. ABORDAREA INTEGRATĂ A PROBLEMELOR COMUNITĂȚII PRIN DEZVOLTAREA 

PARTENERIATELOR LOCALE CU PARTENERII PUBLICI ȘI PRIVAȚI, ÎN BAZA PLANURILOR DE 

ACȚIUNE SECTORIALE CONCRETE 

Comunitatea prezintă diferite probleme în diferite momente de timp, probleme ce pot fi rezolvate prin parteneriate ale 

administrației locale cu mediul de afaceri sau cu ONG-uri. Pentru a facilita aceste parteneriate se dorește elaborarea unui plan de 

acțiuni pentru fiecare sector și inițiativele urmărite. 

6.3.1. Elaborarea planurilor de acțiune sectoriale cuprinzând intervențiile ce pot fi realizate prin 

parteneriate pentru facilitarea punerii în practică a inițiativelor 

 

 

 

 

 

  

Perioada de implementare  
 2021-2027 

Surse potențiale de finanțare 
 Fonduri guvernamentale 
 Bugetul local 

Responsabili/Parteneri 
 Consiliul Local Scânteia 
 Mediul de Afaceri local 

Acțiuni: 
 Crearea de planuri sectoriale de acțiune cu 

intervențiile specifice  
 Realizarea consultărilor publice cu mediul de 

afaceri în vederea depistării și rezolvării 
problemelor  

 Realizarea activităților de brainstorming pentru 
îmbunătățirea nivelului de trai în comună și de a 
descoperi inițiative de dezvoltare  
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PORTOFOLIUL PRIORITAR DE PROIECTE  

 

1. Digitalizarea primăriei. Centru de servicii digitale pentru IMM-uri  

2. Dezvoltarea competențelor digitale ale personalului din cadrul tuturor instituțiilor publice locale  

3. Construire sediu nou primărie sat Scânteia, comuna Scânteia, județul Iași 

4. Modernizare/extindere/dotare/digitalizare școală Bodești, localitatea Bodești, comuna Scânteia, județul Iași 

5. Reabilitare/ modernizare/dotare/digitalizare clădire școală Borosești, localitatea Borosești, comuna 

Scânteia, județul Iași 

6. Achiziționare a două microbuze școlare electrice și înființarea a două puncte de încărcare electrică 

7. Înființare centru de zi (after school) în satul Scânteia, comuna Scânteia, județul Iași 

8. Înființare creșă în satul Scânteia, comuna Scânteia, județul Iași 

9. Desfășurarea unui program amplu de campanii de educare și/sau conștientizare în domenii precum 

antreprenorialul, educația financiară, mediu și protecția mediului, colectarea selectivă, educația civică ș.a. 

10. Înființare liceu profesional în comuna Scânteia, județul Iași 

11. Construire sală de educație fizică școlară în cadrul Școlii gimnaziale „Axinte Uricariul”, comuna Scânteia, 

Județul Iași 

12. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu program normal Boroșești, din localitatea 

Boroșești, comuna Scânteia, județul Iași  

13. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu program normal Scânteia, din localitatea 

Scânteia, comuna Scânteia, județul Iași 

14. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii Primare Luna Rateș din localitatea Scânteia, comuna 

Scânteia, județul Iași 

15. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale „Axinte Uricariul”, corp A și Corp B, din 

localitatea Scânteia, comuna Scânteia, județul Iași 

16. Înființare rețea de gaze naturale în toate localitățile comunei Scânteia, județul Iași 

17. Înființare/extindere rețea de apă-canalizare prin intermediul operatorului regional Apavital în toate 

localitățile comunei Scânteia, județul Iași 

18. Eficientizarea sistemului de iluminat public prin dotarea cu sistem de telegestiune în comuna Scânteia, 

județul Iași 

19. Înființarea unui sistem de supraveghere video în toate localitățile comunei Scânteia, județul Iași 

20. Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în comuna Scânteia, județul Iași 

21. Amenajarea unei piețe agro-alimentare în satul Scânteia, comuna Scânteia, județul Iași 

22. Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în localitățile Lunca Rateș, Boroșești, Bodești, Ciocârlești  
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din comuna Scânteia, județul Iași 

23. Achiziționare de utilaje pentru întreținerea drumurilor (utilaj multifuncțional, autogreder, etc. ) 

24. Construire și dotare dispensar uman în localitatea Scânteia, comuna Scânteia, județul Iași 

25. Organizarea de campanii de screening pentru populația comunei, în special pentru persoanele din grupuri 

defavorabile, minorități și aflat în risc de sărăcie 

26. Organizarea de campanii de educație sanitară destinate grupurilor vulnerabile, minorități 

27. Amenajarea și dotarea de parcuri și grădini publice pentru petrecerea timpului liber în satele Scânteia și 

Borosești din comuna Scânteia, județul Iași 

28. Renovarea (consolidare seismică și/sau renovare energetică) a clădirii rezidențiale multifamiliale din satul 

Scânteia, comuna Scânteia, județul Iași 
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FISELE PROIECTELOR PRIORITARE 

 

 

Titlul Proiectului 1. Digitalizarea primăriei Scânteia. Centru de servicii digitale pentru IMM-uri 

Scopul proiectului Creșterea eficienței serviciilor publice furnizate de Primăria Comunei Scânteia și scăderea timpului de 
așteptare pentru cererile depuse prin punerea la dispoziție a serviciilor prin mijloace electronice. 

Obiective specifice SIDU 6.2.1. 

Descrierea proiectului Proiectul are ca scop principal oferirea serviciilor digitale de înaltă calitate atât cetățenilor, cât și mediului 
de afaceri local, și de a asigura infrastructura integrată, necesară procesului de digitalizare a serviciilor 
publice. Serviciile digitale cu privire la evenimentele de viață vor fi puse la dispoziție atât pentru 
persoanele fizice cât și pentru persoanele juridice. De asemenea, pentru serviciile destinate IMM-urilor 
se va realiza un centru destinat exclusiv acestora cu scopul de a realiza interacțiunile într-un timp mult 
mai scurt și eficient. 

Gradul de maturitate Idee de proiect 

Activități principale  Realizarea unui portal destinat administrației publice online 
 Retrodigitalizarea documentelor primăriei 
 Instruirea personalului în folosirea instrumentelor hardware și software 
 Înființarea platformei de ghișeu unic 

Surse de finanțare Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare 
Programul Național de Redresare și Reziliență componenta C7 
Programul Național Redresare și Reziliență 
Bugetul local 

Beneficiari potențiali/Grup 
țintă 

Locuitorii comunei Scânteia 
Mediul de afaceri 

Perioada de implementare 2021-2027 

Titlul Proiectului 2. Dezvoltarea competențelor digitale ale personalului din cadrul tuturor instituțiilor publice 
locale din comuna Scânteia, județul Iași 

Scopul proiectului Creșterea competențelor personalului angajat în cadrul serviciilor publice pentru a putea oferi servicii 
de calitate și de a se familiariza cu digitalizarea implementată în cadrul primăriei. 

Obiective specifice SIDU 6.1.1.,  6.1.2. 

Descrierea proiectului Obiectivul principal este de a forma personal calificat și bine pregătit pentru o calitate crescută a 
serviciilor oferite de instituțiile publice. În urma digitalizării, competențele sunt necesare tuturor 
cetățenilor; astfel administrația locală urmărește ca angajații săi să fie pregătiți și se vor realiza cursuri 
pentru acumularea noilor aptitudini. În cadrul procesului de instruire al angajaților va fi inclusă și 
familiarizarea cu noile platforme puse la dispoziție. 

Gradul de maturitate Idee de proiect 

Activități principale  Organizarea de cursuri specifice formării competențelor digitale pentru personalul din 
instituțiile publice 

 Instruirea personalului pentru a folosi noua platformă digitală 

Surse de finanțare Programul Operațional Educație și Ocupare 
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Bugetul local 

Beneficiari potențiali/ Grup 
țintă 

Angajații instituțiilor publice locale 
Locuitorii comunei Scânteia 
Mediul de afaceri 

Perioada de implementare 2021-2027 

Titlul Proiectului 3. Construire sediu nou primărie sat Scânteia, comuna Scânteia, județul Iași 

Scopul proiectului Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților administrative din cadrul Primăriei Comunei 
Scânteia. 

Obiective specifice SIDU 5.4.2 

Descrierea proiectului Proiectul are ca scop construirea unui nou sediu modern, cu eficiență energetică crescută ce asigură 
condițiile optime de desfășurare a activității din cadrul serviciilor publice ale primăriei comunale 
Scânteia. Noua clădire va fi dotată cu utilități publice de calitate și prietenoase cu mediul cu elemente de 
infrastructură digitale și căi de acces adaptate nevoilor tuturor cetățenilor. 

Gradul de maturitate Continuare proiect 

Activități principale  Adaptarea infrastructurii clădirii pentru facilitarea digitalizării serviciilor 
 Anveloparea și asigurarea eficienței energetice a clădirii 
 Dotarea cu mobilier a instituției 
 Dotarea cu echipamente, aparatură electronică/IT și software necesare 
 Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități 

Surse de finanțare Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 
Programul Național de Redresare și Reziliență 
Bugetul local 

Beneficiari potențiali/ Grup 
țintă 

Instituțiile publice 
Locuitorii comunei Scânteia 

Perioada de implementare 2021-2027 

Titlul Proiectului 4. Modernizare/extindere/dotare/digitalizare școală Bodești,localitatea Bodești, comuna 
Scânteia, județul Iași 

Scopul proiectului Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității educaționale din cadrul Școlii Gimnaziale Bodești. 

Obiective specifice SIDU 2.1.1. 

Descrierea proiectului Proiectul are ca scop extinderea clădirii actuale a școlii din comuna Bodești pentru  creșterea capacității 
și a suprafeței utile și modernizarea acesteia pentru o eficiență energetică crescută, pentru 
îmbunătățirea condițiilor oferite cadrelor didactice și elevilor pentru desfășurarea activității. De 
asemenea, se urmărește dotarea școlii cu mobilier specific nou, calculatoare și alte echipamente 
electronice necesare și materiale didactice, toate contribuind la creșterea calității actului de învățământ. 

Gradul de maturitate Idee de proiect 

Activități principale  Construirea unui nou corp 
 Dotarea școlii cu mobilier 
 Dotarea școlii cu echipamente IT și materiale didactice 
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 Reabilitarea corpului existent 

Surse de finanțare Programul Național Redresare și Reziliență 
Compania Națională de Investiții 
Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare  
Programul Operațional Regional  
Bugetul local 

Beneficiari potențiali/ Grup 
țintă 

Școala Bodești 
Elevi înscriși la cursurile școlii din Bodești 

Perioada de implementare 2021-2027 

Titlul Proiectului 5. Reabilitare/ modernizare/dotare/digitalizare clădire școală Boroșești, localitatea Borosești, 
comuna Scânteia, județul Iași 

Scopul proiectului Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității educaționale din cadrul Școlii Gimnaziale 
Boroșești. 

Obiective specifice SIDU 2.1.1. 

Descrierea proiectului În primul rând școala din localitatea Boroșești va fi reabilitată și modernizată pentru o eficiență 
energetică mai bună și va fi racordată la utilitățile publice locale, fiind astfel îndeplinite condițiile optime 
de desfășurare al actului de învățământ. Se va construi un corp de clădire nou cu infrastructura 
sustenabilă, eficient energetic care va oferi un mediu plăcut de învățare și o capacitate crescută a 
numărului  de elevi. În al doilea rând, investiția va asigura și dotările necesare atât din punct de vedere al 
mobilierului și echipamentelor tehnologice cât și din punctul de vedere al dotărilor didactice. 

Gradul de maturitate Idee de proiect 

Activități principale  Construirea unui nou corp 
 Dotarea școlii cu mobilier 
 Dotarea școlii cu echipamente IT și materiale didactice 
 Reabilitarea corpului existent 

Surse de finanțare Programul Național Redresare și Reziliență 
Compania Națională de Investiții 
Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare  
Programul Operațional Regional  
Bugetul local 

Beneficiari posibili/ Grup 
țintă 

Școala Boroșești 
Elevii înscriși la cursurile școlii din Boroșești 

Perioada de implementare 2021-2027 
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Titlul Proiectului 6. Achiziționare a două microbuze școlare electrice și înființarea a două puncte de încărcare 
electrică 

Scopul proiectului Creșterea accesibilității și susținerea unei economii circulare în cadrul unităților școlare din comuna 
Scânteia. 

Obiective specifice SIDU 2.1.3. 

Descrierea proiectului Proiectul are scopul principal de a crește accesibilitatea populației școlare prin asigurarea mijloacelor de 
transport necesare. Pentru a urma obiectivele  europene de sustenabilitate se urmărește ca microbuzele 
ce urmează a fi achiziționate să fie electrice, prietenoase cu mediul, și de asemenea se dorește 
înființarea a două puncte de încărcare a acestora. 

Gradul de maturitate Idee de proiect 

Activități principale  Achiziționarea a două microbuze electrice 
 Înființarea a două stații de încărcare electrică 

Surse de finanțare Compania Națională de Investiții  
Programul Operațional Regional  
Programul Național Redresare și Reziliență 
Programul Operațional de Tranziție Justă  
Bugetul local 

Beneficiari posibili/ Grup 
țintă 

Elevii din școlile din comună 
Unitățile școlare din comuna Scânteia 

Perioada de implementare 2021-2027 

Titlul Proiectului 7. Înființare centru de zi (after school) în sat Scânteia, comuna Scânteia, județul Iași 

Scopul proiectului Creșterea performanțelor școlare și scăderea ratei abandonului școlar din rândul elevilor din comuna 
Scânteia. 

Obiective specifice SIDU 2.1.1. 

Descrierea proiectului Un centru after-school poate avea un efect  benefic atât în evoluția educațională a copiilor cât și în ceea 
ce privește reinserția părinților pe piața muncii. Astfel proiectul va urmări să asigure condițiile optime de 
desfășurare a programului, să îmbunătățească și să diversifice metodele didactice prezente, să crească 
rezultatele școlare ale elevilor și să ofere oportunitatea părinților de a ocupa un loc de muncă. 

Gradul de maturitate Idee de proiect 

Activități principale  Amenajarea unui spațiu specific pentru desfășurarea activității 
 Angajarea cadrelor didactice  
 Dotarea spațiului destinat centrului after school 

Surse de finanțare Programul Operațional Educație și Ocupare  
Programul Operațional Regional  
Bugetul local 

Beneficiari posibili/ Grup 
țintă 

Populația școlară 
Părinții elevilor înscriși 

Perioada de implementare 2021-2024 
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Titlul Proiectului 8. Înființare creșă în satul Scânteia, comuna Scânteia, județul Iași 

Scopul proiectului Susținerea educației ante-preșcolare din mediul rural și susținerea mamelor în a reintra pe piața muncii. 

Obiective specifice SIDU 2.1.1. 

Descrierea proiectului Proiectul are ca scop construirea unei clădiri destinate creșei care să asigure condițiile optime de 
desfășurare a activităților și totodată să asigure infrastructura și dotările necesare în desfășurarea 
activităților didactice. Prin implementarea proiectului numărul copiilor înscriși în ciclul ante-preșcolar va 
crește și părinții vor putea mult mai ușor să reintre pe piața muncii. 

Gradul de maturitate Idee de proiect 

Activități principale  Construirea unui corp de clădire pentru creșă 
 Dotarea creșei cu materiale didactice necesare 
 Dotarea creșei cu aparate informatice 
 Amenajarea creșei pentru atractivitate în rândul copiilor 
 Pregătirea și angajarea personalului necesar 

Surse de finanțare Compania Națională de Investiții 
Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 
Bugetul local 

Beneficiari posibili/ Grup 
țintă  

Populația comunei Scânteia ce are copii mici 

Perioada de implementare 2021-2027 

Titlul Proiectului 9. Desfășurarea unui program amplu de campanii de educare și/sau conștientizare în domenii 
precum antreprenorialul, educația financiară, mediu și protecția mediului, colectarea 
selectivă, educație civică ș.a. 

Scopul proiectului Creșterea nivelului de educație a populației comunei Scânteia în cele mai importante domenii ale 
momentului și pregătirea acestora pentru schimbările comunității. 

Obiective specifice SIDU 2.2.2. , 2.4.2. , 4.2.1. , 4.2.2. , 4.3.1. , 5.1.4. , 5.6.2. , 5.7.3. 

Descrierea proiectului Proiectul are ca obiectiv principal educarea populației în mod constant în toate domeniile, cu precădere 
în domeniile cu care interacționează zi de zi. Prin campanii de educare se dorește ca populația să devină 
mult mai conștientă la importanța unei bune gestiuni financiare, unui control medical periodic, protecția 
mediului, etc. 

Gradul de maturitate Idee de proiect 

Activități principale  Organizarea campaniilor de educare și promovare a bunelor practici 
 Promovarea campaniilor pentru o colaborare cât mai mare cu cetățenii 

Surse de finanțare Programul Operațional Educație și Ocupare  
Programul Operațional de Incluziune și Demnitate Socială 
Programul Operațional de Dezvoltare Durabilă  
Programul Operațional Sănătate 
Bugetul local 

Beneficiari posibili/ Grup 
țintă 

Populația comunei Scânteia 
IMM-uri 
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Perioada de implementare 2021-2027 

Titlul Proiectului 10. Înființare liceu profesional în comuna Scânteia, județul Iași 

Scopul proiectului Susținerea continuării studiilor și dezvoltarea ofertei educaționale locale din comuna Scânteia. 

Obiective specifice SIDU  Creșterea mediei nivelului de studii absolvite 
 Asigurarea serviciilor educaționale liceale la nivel local 
 Pregătirea de personal calificat în cadrul liceului 

Descrierea proiectului Proiectul urmărește să asigure serviciile educaționale de nivel liceal pentru persoanele ce își doresc să 
continue studiile și să formeze totodată noua forță de muncă încă de pe băncile școlilor; aceasta va duce 
la creșterea nivelului mediu de educație al localnicilor odată cu deschiderea liceului. 

Gradul de maturitate Idee de proiect 

Activități principale  Construirea unui corp de cădire destinat liceului profesional 
 Dotarea liceului cu materiale didactice necesare tipului de activități 
 Dotarea liceului cu mobilier 
 Dotarea liceului cu aparate informatice și tehnologice specifice 
 Recrutarea cadrelor didactice cu studii specifice liceului 

Surse de finanțare Compania Națională de Investiții 
Bugetul local 

Beneficiari posibili/ Grup 
țintă 

Populația comunei Scânteia fără studii liceale 
Populația școlară a comunei Scânteia 
Cadrele didactice 

Perioada de implementare 2021-2027 

Titlul Proiectului 11. Construire sală de educație fizică școlară în cadrul Școlii gimnaziale „Axinte Uricariul” 
localitatea Scânteia, comuna Scânteia, Județul Iași 

Scopul proiectului Susținerea practicării activităților fizice prin oferirea condițiilor optime în cadrul Școlii gimnaziale 
„Axinte Uricariul”, comuna Scânteia 

Obiective specifice SIDU 2.1.2. 

Descrierea proiectului Proiectul dorește a asigura spațiul suficient, amenajat corespunzător și sigur pentru desfășurarea 
activităților sportive atât de către elevii școlilor cât și de către cetățenii comunei. Construirea sălii de 
sport va duce la creșterea ulterioară a numărului de persoane ce practică exerciții fizice și îmbunătățirea 
stării de sănătate a cetățenilor. 

Gradul de maturitate Continuare proiect 

Activități principale  Construirea clădirii destinate sălii de sport 
 Dotarea sălii cu echipamente sportive necesare 
 Dotarea sălii cu mobilier  

Surse de finanțare Compania Națională de Investiții 
Bugetul local 

Beneficiari posibili/ Grup 
țintă 

Populația comunei Scânteia 
Elevii din Școala gimnazială „Axinte Uricariul” 

Perioada de implementare 2021-2025 
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Titlul Proiectului 12. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu program normal Boroșești, din 
localitatea Boroșești, comuna Scânteia, județul Iași  

Scopul proiectului Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității educaționale din cadrul Grădiniței cu program 
normal Boroșești. 

Obiective specifice SIDU 2.1.1. 

Descrierea proiectului Prin extinderea Grădiniței cu un nou corp se va mări numărul de copii ce vor putea fi înscriși la grădiniță, 
iar prin reabilitarea și modernizarea corpurilor se vor îmbunătăți condițiile de desfășurare a activității 
didactice. Obiectivul principal este de a crește calitatea actului de învățământ preșcolar și de a introduce 
noile tehnologii în acest proces.  

Gradul de maturitate Continuare proiect 

Activități principale  Construirea unui nou corp 
 Dotarea grădiniței cu mobilier 
 Dotarea grădiniței cu echipamente IT și materiale didactice 
 Reabilitarea corpului existent 

Surse de finanțare Programul Național de Dezvoltare Locală 2 
Bugetul local  

Beneficiari posibili/ Grup 
țintă 

Grădinița cu program normal Boroșești 
Copii înmatriculați la grădinița cu program normal Boroșești 

Perioada de implementare 2021-2025 

Titlul Proiectului 13. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu program normal Scânteia, din 
localitatea Scânteia, comuna Scânteia, județul Iași 

Scopul proiectului Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a actului de învățământ din Grădinița cu program normal 
Scânteia. 

Obiective specifice SIDU 2.1.1. 

Descrierea proiectului Obiectivul principal este de a crește capacitatea grădiniței din satul Scânteia și de a asigura un spațiu 
modern de învățare pentru nivelul preșcolar. Se va asigura un nou corp de grădiniță modern, se vor dota 
cel două corpuri cu mobilier nou și materiale didactice adecvate nivelului de studii.  

Gradul de maturitate Continuare proiect 

Activități principale  Construirea unui nou corp 
 Dotarea grădiniței cu mobilier 
 Dotarea grădiniței cu echipamente IT și materiale didactice 
 Reabilitarea corpului existent 

Surse de finanțare Programul Național de Dezvoltare Locală 2 
Bugetul local  

Beneficiari posibili/ Grup 
țintă 

Grădinița cu program normal Scânteia 
Copiii înmatriculați la grădinița cu program normal Scânteia 

Perioada de implementare 2021-2025 
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Titlul Proiectului 14. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii Primare Lunca Rateș din localitatea 
Lunca Rateș, comuna Scânteia, județul Iași 

Scopul proiectului Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității educaționale din cadrul  Școlii Primare Lunca 
Rateș din localitatea Lunca Rateș, comuna Scânteia . 

Obiective specifice SIDU 2.1.1. 

Descrierea proiectului Obiectivul principal este de a asigura condițiile optime pentru desfășurarea actului de învățământ într-
un mediu modernizat. Astfel se dorește extinderea școlii pentru o capacitate mai mare de elevi, 
crearea de noi laboratoare de chimie, fizică, informatică dotate corespunzător și înlocuirea 
mobilierului uzat cu unul nou. 

Gradul de maturitate Continuare proiect 

Activități principale  Construirea unui nou corp 
 Dotarea școlii cu mobilier 
 Dotarea școlii cu echipamente IT și materiale didactice 
 Reabilitarea corpului existent 

Surse de finanțare Programul Național de Dezvoltare Locală 
Bugetul local  

Beneficiari posibili/ Grup 
țintă 

Școala primară Lunca Rateș 
Elevii înmatriculați în școala primară Lunca Rateș 

Perioada de implementare 2021-2025 

Titlul Proiectului 15. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale „Axinte Uricariul”, corp 
A și Corp B, din localitatea Scânteia, comuna Scânteia, județul Iași 

Scopul proiectului Îmbunătățirea actului de învățare prin modernizarea condițiilor în care se desfășoară activitatea  din 
cadrul  Școlii gimnaziale „Axinte Uricariul”. 

Obiective specifice SIDU 2.1.1. 

Descrierea proiectului Proiectul urmărește o modernizare generală a școlii prin extinderea corpurilor, înființarea  
laboratoarelor de științe și dotarea acestora cu mobilier, materiale didactice și echipamente IT, crearea 
de corpuri sanitare noi, înlocuirea mobilierului uzat și dotarea cu echipamente IT a școlii. Drept urmare 
calitatea actului de învățământ va fi îmbunătățită și cu o mai mare practicabilitate. 

Gradul de maturitate Continuare proiect 

Activități principale  Extinderea corpurilor 
 Dotarea școlii cu mobilier 
 Dotarea școlii cu echipamente IT și materiale didactice 
 Reabilitarea corpului existent 

Surse de finanțare Programul Național de Dezvoltare Locală 2 
Bugetul local  

Beneficiari posibili/ Grup 
țintă 

Școala gimnazială „Axinte Uricariul” 
Elevii înmatriculați în școală 

Perioada de implementare 2021-2025 
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Titlul Proiectului 16. Înființare rețea de gaze naturale și branșamente în toate localitățile comunei Scânteia, 
județul Iași 

Scopul proiectului Îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor comunei Scânteia prin introducerea rețelei de gaze 
naturale. 

Obiective specifice SIDU 1.3.1. 

Descrierea proiectului Înființarea rețelei de distribuție a gazelor naturale are ca scop aducerea utilităților publice la nivel local  
și reducerea consumului de lemne pentru încălzirea locuințelor. Creșterea numărului de gospodării 
conectate la rețea va duce la ușurarea vieții și la o satisfacție crescută în ceea ce privește nivelul de trai 
în comună.  

Gradul de maturitate Continuare proiect 

Activități principale  Extinderea rețelei de gaz pe toată suprafața comunei 
 Facilitarea conectării cetățenilor la rețea 
 Construirea infrastructurii de distribuție a gazelor naturale 

Surse de finanțare Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”  
Programul Național Redresare și Reziliență  
Compania Națională de Investiții  
Programe Operaționale Regionale 
Bugetul local  

Beneficiari posibili/ Grup 
țintă 

Furnizorii de gaze naturale 
Populația comunei Scânteia 
Mediul de afaceri local 

Perioada de implementare 2021-2025 

Titlul Proiectului 17. Înființare/extindere rețea de apă-canalizare prin intermediul operatorului regional Apavital în 
toate localitățile comunei Scânteia, județul Iași 

Scopul proiectului Îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor comunei Scânteia prin introducerea rețelei de 
distribuție a apei potabile și a rețelei de canalizare. 

Obiective specifice SIDU 1.3.1. 

Descrierea proiectului Proiectul urmărește ca infrastructura de distribuire a apei potabile și cea de colectare a apelor uzate să 
fie extinsă pe tot teritoriul comunei Scânteia. De asemenea, se va asigura posibilitatea de conectare la 
aceste rețele fiecărui cetățean, îmbunătățind astfel condițiile de mediu, de trai și chiar a sănătății. 

Gradul de maturitate Continuare proiect 

Activități principale  Construirea infrastructurii rețelei de apă-canalizare 
 Extinderea rețelei de apă-canalizare 
 Facilitarea conectării cetățenilor la rețea 

Surse de finanțare Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”  
Programul Național Redresare și Reziliență  
Compania Națională de Investiții  
Programe Operaționale Regionale 
Programul Operațional de Dezvoltare Durabilă 
Bugetul local 

Beneficiari posibili/ Grup SC Apavital SA 
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țintă Populația comunei Scânteia 
Mediul de afaceri local 

Perioada de implementare 2021-2025 

Titlul Proiectului 18. Eficientizarea sistemului de iluminat public din comuna Scânteia prin dotarea cu sistem de 
telegestiune, județul Iași 

Scopul proiectului Susținerea acțiunilor cu impact minim asupra calității mediului înconjurător prin folosirea unui sistem 
de telegestiune.  

Obiective specifice SIDU 1.3.2. 

Descrierea proiectului Iluminatul stradal va fi dotat cu un sistem de telegestiune pentru a crește eficiența energetică din 
sistemul public care duce mai departe la scăderea consumului de energie electrică. Astfel sistemul de 
iluminat public va fi adaptat arhitecturii urbane, benefic mediului înconjurător, oferind siguranță și un 
plus de securitate cetățenilor. 

Gradul de maturitate Idee de proiect 

Activități principale  Dotarea sistemului de iluminat public cu sistemul de telegestiune 

Surse de finanțare Administrația pentru Fondul Mediului  
Programe Operaționale Regionale  
Compania Națională de Investiții 
Bugetul local 

Beneficiari posibili/ Grup 
țintă 

Locuitorii comunei Scânteia 
Turiști 

Perioada de implementare 2021-2027 

Titlul Proiectului 19. Înființarea unui sistem de supraveghere video în toate localitățile comunei Scânteia, județul 
Iași 

Scopul proiectului Crearea unui mediu public sigur și ordonat pentru cetățeni pe teritoriul comunei Scânteia. 

Obiective specifice SIDU  Scăderea coeficientului de criminalitate din comună 
 Creșterea siguranței și încrederii locuitorilor 

Descrierea proiectului Sistemul de supraveghere video are ca scop scăderea coeficientului de criminalitate de pe teritoriul 
public al comunei. Prin modernizarea sistemului existent și extinderea acestuia încrederea și siguranța 
locuitorilor crește, astfel și satisfacția în ceea ce privește nivelul de trai va fi îmbunătățită. 

Gradul de maturitate Idee de proiect 

Activități principale  Extinderea infrastructurii de supraveghere video în toate spațiile publice 
 Modernizarea sistemului deja existent pentru creșterea eficienței 

Surse de finanțare Programul Operațional Regional 
Bugetul local 

Beneficiari posibili/ Grup 
țintă 

Mediul de afaceri local 
Localnicii comunei Scânteia 

Perioada de implementare 2021-2025 
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Titlul Proiectului 20. Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în comuna Scânteia, județul Iași 

Scopul proiectului Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a traficului rutier pe drumurile de interes local din comuna 
Scânteia. 

Obiective specifice SIDU 1.1.1., 1.4.1. , 1.4.2. 

Descrierea proiectului Infrastructura rutieră necesită în mod constant intervenții datorită uzurii fizice datorate traficului sau a 
efectelor naturale, acest proiect dorind să îmbunătățească condițiile de trafic. Reabilitarea porțiunilor de 
drum uzat și modernizarea drumurilor locale duc la creșterea accesibilității și siguranței rutiere ce au la 
rândul lor efecte benefice asupra economiei, turismului, mediului, etc. 

Gradul de maturitate Idee de proiect 

Activități principale  Reabilitarea drumurilor modernizate cu uzură fizică 
 Modernizarea drumurilor betonate, din piatră sau pământ 
 Înlocuirea indicatoarelor cu uzură fizică 
 Marcarea drumului conform legislației în vigoare  

Surse de finanțare Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 
Programul Național Strategic 2021-2027  

Beneficiari posibili/ Grup 
țintă 

Cetățenii comunei Scânteia 
Mediul de afaceri 
Participanții la trafic 

Perioada de implementare 2021-2027 

Titlul Proiectului 21. Amenajarea unei piețe agro-alimentare în satul Scânteia, comuna Scânteia, județul Iași 

Scopul proiectului Susținerea producătorilor locali și a comercializării produselor micilor antreprenori din comuna 
Scânteia.  

Obiective specifice SIDU 4.4.1. 

Descrierea proiectului Piața agro-alimentară urmărește să asigure un mediu propice desfășurării activităților comerciale ale 
localnicilor și producătorilor locali. Prin înființarea pieței se vor sprijini producătorii locali, se va facilita 
comerțul și achiziția bunurilor. 

Gradul de maturitate Idee de proiect 

Activități principale  Amenajarea spațiului destinat pieței agro-alimentare 
 Dotarea cu mobilier specific necesar comercializării 
 Facilitarea accesului producătorilor locali pentru comercializare 

Surse de finanțare Programul Național Strategic 2021-2027 
Bugetul local 

Beneficiari posibili/ Grup 
țintă 

Localnicii comunei 
Producătorii locali 

Perioada de implementare 2021-2027 

Titlul Proiectului 22. Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în localitățile Lunca Rateș, Boroșești, 
Bodești, Ciocârlești din comuna Scânteia, județul Iași 

Scopul proiectului Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a traficului rutier pe drumurile de interes local din satele Lunca 
Rateș, Boroșești, Bodești și Ciocârlești 
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Obiective specifice SIDU 1.1.1., 1.4.1. , 1.4.2. 

Descrierea proiectului Infrastructura rutieră necesită în mod constant intervenții datorită uzurii fizice datorate traficului sau a 
efectelor naturale, acest proiect dorind să îmbunătățească condițiile de trafic. Reabilitarea porțiunilor de 
drum uzat și modernizarea drumurilor locale duc la creșterea accesibilității și siguranței rutiere, ce au la 
rândul lor efecte benefice asupra economiei, turismului, mediului, etc. 

Gradul de maturitate Idee de proiect 

Activități principale  Reabilitarea drumurilor modernizate cu uzură fizică 
 Modernizarea drumurilor betonate, din piatră sau pământ 
 Înlocuirea indicatoarelor cu uzură fizică 
 Marcarea drumului conform legislației în vigoare  

Surse de finanțare Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 
Programul Național Strategic 2021-2027  
Compania Națională de Investiții 
Bugetul local 

Beneficiari posibili/ Grup 
țintă 

Cetățenii comunei Scânteia 
Mediul de afaceri 
Participanții la trafic 

Perioada de implementare 2021-2027 

Titlul Proiectului 23. Achiziționare de utilaje pentru întreținerea drumurilor (utilaj multifuncțional, autogreder, etc. 
) 

Scopul proiectului Sprijinirea lucrărilor pe drumurile publice și scăderea timpilor de acțiune pentru o comună conectată 
continuu. 

Obiective specifice SIDU 1.1.1 , 5.3.3. 

Descrierea proiectului Proiectul vizează achiziția de utilaje pentru întreținerea drumurilor cu scopul de a preveni degradarea 
fizică a drumurilor și pentru a facilita o intervenție rapidă în situații de urgență. Prin asigurarea drumurilor 
la o calitate crescută se menține accesibilitatea dinspre și înspre comună. 

Gradul de maturitate Idee de proiect 

Activități principale  Achiziționarea de utilaje pentru întreținerea drumurilor 

Surse de finanțare Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 

Programul Național Strategic 2021-2027 

Bugetul local 

Beneficiari posibili/ Grup 
țintă 

Serviciile publice de intervenție 

Perioada de implementare 2021-2027 

Titlul Proiectului 24. Construire și dotare dispensar uman în localitatea Scânteia, comuna Scânteia, județul Iași 

Scopul proiectului Îmbunătățirea accesului populației comunei la servicii de sănătate. 

Obiective specifice SIDU 5.7.1.  

Descrierea proiectului Obiectivul principal al proiectului este de a asigura accesul populației la servicii medicale de calitate, cu 
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infrastructuri moderne și dotări adecvate. Prin construirea și dotarea noului sediu al dispensarului uman 
se vor oferi servicii de urgență primară și se sprijină efectuarea controalelor de rutină regulate de către 
locuitori 

Gradul de maturitate Continuare proiect 

Activități principale  Construirea clădirii destinate dispensarului 
 Dotarea dispensarului cu mobilier 
 Dotarea dispensarului cu aparatură medicală specifică 
 Achiziția de materiale necesare desfășurării activității 

Surse de finanțare Programul Operațional Sănătate 
Compania Națională de Investiții 
Bugetul local 

Beneficiari posibili/ Grup 
țintă 

Locuitorii comunei Scânteia 

Perioada de implementare 2021-2027 

Titlul Proiectului 25. Organizarea de campanii de screening pentru populația comunei, în special pentru persoanele 
din grupuri defavorizate, minorități și cele aflate în risc de sărăcie 

Scopul proiectului Sprijinirea populației, cu precădere a persoanelor aflate în risc de sărăcie, în a efectua controale de 
rutină și facilitarea accesului la astfel de servicii  prin organizarea campaniilor de screening. 

Obiective specifice SIDU 5.7.2. 

Descrierea proiectului Prin organizarea campaniilor de screening se urmărește conștientizarea cetățenilor cu privire la 
prevenția bolilor și susținerea persoanelor în risc de sărăcie în a le realiza. Pentru aceste campanii vor fi 
puse la dispoziție atât spațiul cu dotările necesare cât și personal calificat. 

Gradul de maturitate Idee de proiect 

Activități principale  Promovarea campaniilor în rândul cetățenilor 
 Asigurarea unui spațiu ce oferă condiții optime activității cu dotări specifice 
 Asigurarea personalului medical necesar 
 Realizarea programărilor pentru intervenții 

Surse de finanțare Programul Operațional Sănătate 
Bugetul local 

Beneficiari posibili/ Grup 
țintă 

Locuitorii comunei Scânteia 

Perioada de implementare 2021-2027 
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Titlul Proiectului 26. Organizarea de campanii de educație sanitară destinate în special grupurilor vulnerabile, 
minorități 

Scopul proiectului Creșterea conștientizării și informarea adecvată cu privire la educația sanitară a persoanelor din 
grupuri vulnerabile, minorități, aflate în risc de sărăcie.  

Obiective specifice SIDU 5.7.3 

Descrierea proiectului Prin educația sanitară se dorește ca atât grupurile vulnerabile cât și restul cetățenilor ce iau contact cu 
informația să fie conștienți de pericolele bolilor, de cum ar trebui prevenite și ce este necesar de făcut 
în caz de îmbolnăvire. De asemenea, un efect benefic ar fi scăderea ratei mortalității și creșterea 
speranței de viață. 

Gradul de maturitate Idee de proiect 

Activități principale  Promovarea practicilor sanitare corecte prin intermediul dispensarului uman 
 Amplasarea de materiale publicitare cu practicile sanitare corecte în instituțiile publice 
 Organizarea unei conferințe cu privire la educația sanitară destinată grupurilor vulnerabile 
 Promovarea practicilor sanitare prin intermediul platformei online a primăriei 

Surse de finanțare Programul Operațional Sănătate 
Bugetul local 

Beneficiari posibili/ Grup 
țintă 

Grupurile vulnerabile 
Grupurile de minorități  

Perioada de implementare 2021-2027 

Titlul Proiectului 27. Amenajarea și dotarea de parcuri și grădini publice pentru petrecerea timpului liber în 
localitățile comunei Scânteia 

Scopul proiectului Asigurarea spațiului verde necesar per locuitor și totodată a spațiului de petrecere a timpului liber într-o 
infrastructură verde, modernă și confortabilă. 

Obiective specifice SIDU 5.2.1 , 5.5.2. 

Descrierea proiectului Proiectul urmărește să asigure spațiul necesar de petrecere a timpului liber într-un mediu verde și curat 
pentru fiecare cetățean al comunei Scânteia, dar și o sursă de oxigen în interiorul comunei pentru a 
reîmprospăta calitatea aerului. Se vor amenaja parcuri cu spații verzi, spații de joacă pentru copii, 
mobilier care să se integreze în mediul verde al parcului și cu utilități publice moderne. 

Gradul de maturitate Idee de proiect 

Activități principale  Alegerea și pregătirea spațiului destinat parcurilor/grădinilor publice 
 Amenajarea parcurilor/grădinilor publice  
 Dotarea cu mobilier și utilități necesare 
 Amenajarea de piste pentru bicicliști în interior 

Surse de finanțare Programul Operațional Regional  

Compania Națională de Investiții 
Bugetul local 

Beneficiari posibili/ Grup 
țintă 

Cetățenii comunei Scânteia 
 

Perioada de implementare 2021-2027 



 

   116 

 

  

Titlul Proiectului 28. Renovarea (consolidare seismică și/sau renovare energetică) a clădirii rezidențiale 
multifamiliale din satul Scânteia, comuna Scânteia, județul Iași 

Scopul proiectului Consolidarea clădirii rezidențiale din comuna Scânteia pentru a crește calitatea vieții cetățenilor ce 
locuiesc în aceasta prin oferirea utilităților necesare. 

Obiective specifice SIDU 5.2.1 , 5.5.2. 

Descrierea proiectului Proiectul urmărește să asigure o creștere a eficienței energetice prin anvelopare și înlocuirea acoperișului 
clădirii pentru o îmbunătățire a traiului rezidenților. Totodată creșterea rezilienței spațiilor din interiorul 
clădirii  în cazul unui seism iminent sau altor riscuri naturale. Prin renovarea clădirii se va pregăti 
infrastructura pentru o viitoare conectare la serviciile publice de distribuire a apei potabile și gazului. 

Gradul de maturitate Idee de proiect 

Activități principale  Anveloparea clădirii rezidențiale 
 Întărirea structurii de rezistență 
 Înlocuirea acoperișului 
 Revitalizarea aspectului clădirii 

Surse de finanțare Programul Național de Redresare și Reziliență  

Compania Națională de Investiții 
Bugetul local 

Beneficiari posibili/ Grup 
țintă 

Cetățenii comunei Scânteia 
Asociația de locatari a clădirii 

Perioada de implementare 2021-2027 
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INDICATORI DE IMPLEMENTARE A SIDU SCÂNTEIA 
Infrastructuri durabile și servicii publice de calitate  

 Lungimea străzilor modernizate 

 Numărul de locuri de parcare 

 Lungimea trotuarelor 

 Lungimea pistelor pentru bicicliști 

 Numărul de locuri de parcare pentru biciclete 

 Gradul de conectare a cetățenilor la rețeaua de 

distribuție a apei potabile 

 Lungimea rețelei de distribuție a apei potabile 

 Cantitatea de apă distribuită 

 Gradul de conectare a cetățenilor la rețeaua de 

colectare a apei uzate 

 Lungimea rețelei de colectare a apelor uzate 

 Cantitatea de apă uzată colectată  

 Gradul de conectare a cetățenilor la rețeaua de 

distribuție a gazelor naturale 

 Lungimea rețelei de distribuție a gazelor naturale 

 Cantitatea de gaze naturale distribuite 

 Numărul de zone publice cu supraveghere video 

 Gradul de acoperire a străzilor cu rețeaua de iluminat 

public cu sistem de telegestiune 

 Ponderea de energie electrică economisită 

 Număr de utilaje achiziționate 

Comunitate educată, inclusivă, cu spirit 
comunitar 

 Număr săli de educație fizică  amenajate 

 Număr terenuri amenajate de sport 

 Număr de microbuze electrice școlare 

 Număr de calculatoare 

 Număr de școli modernizate 

 Numărul de laboratoare 

 Numărul de creșe 

 Număr de licee profesionale 

 Număr de grădinițe modernizate 

 Numărul de cadre didactice înscrise în programul de 

formare continuă 

 Număr copii ce sunt înscriși în programul after school 

 Numărul de copii înscriși într-un program de 

învățământ 

 Număr de copii aflați în risc de abandon școlar 

Susținerea unei economii adaptate și productive 

 Numărul de întreprinderi micro, mici și mijlocii 

 Număr de evenimente destinate educației financiare 

 Număr de piețe agroalimentare 

Comună verde, conectată și sănătoasă 

 Cantitatea de deșeuri menajere per cap de locuitor 

 Număr de arbuști plantați 

 Număr de metri pătrați de spațiu verde per cetățean 

 Număr de parcuri/ grădini publice 

 Număr de parcuri de aventură 

 Număr de spații de tip picnic amenajate 

 Număr de zone îndiguite 

 Număr de km de râu amenajați 

 Număr de clădiri destinate primăriei modernizate 

 Număr de campanii destinate educației ecologice și 

protecția mediului 

 Număr de spații publice de petrecere a timpului liber 

amenajate 

 Gradul de accesibilitate a infrastructurii de petrecere a 

timpului liber 

 Creșterea gradului de colectare selectivă  a deșeurilor 

 Număr de dispensare umane modernizate 

 Număr de cetățeni înscriși în campania de screening 

 Număr de campanii de educare sanitară 
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Orientarea capacității administrative către 
cetățenii comunei 

 Număr de persoane angajate în administrația locală 

înscrise în programul de formare continuă 

 Număr de persoane angajate în urma stagiilor de 

practică 

 Număr de platforme online destinate serviciilor publice 

administrative 
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SURSE POTENȚIALE DE FINANȚARE A PROIECTELOR 

 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 

Programul Operațional Dezvoltare durabilă este elaborat după obiectivul Uniunii Europene de conservare, protecție și îmbunătățire a 

calității mediului și obiectivele sale vizează asigurarea coeziunii sociale, economice și teritoriale prin sprijinirea unei economii cu emisii 

scăzute de gaze cu efect de seră și utilizarea eficientă a resurselor. Sectoarele în care sunt vizate investițiile sunt: adaptarea la 

schimbările climatice prin creșterea eficienței energetice și dezvoltarea sistemelor inteligente de energie, infrastructura de apă și apă 

uzată, economia circulară, conservarea biodiversității, calitatea aerului și decontaminarea siturilor poluate, managementul riscurilor. 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 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. 

Acțiuni finanțate 

 Îmbunătățirea eficienței energetice a IMM-urilor și a întreprinderilor mari 

 Modernizarea/extinderea rețelelor termice primare și secundare din sistemele de alimentare cu energie termică, inclusiv a 

punctelor termice 

 Cogenerarea de înaltă eficiență în termoficare urbană 

 Construcția rețelelor noi de distribuție a gazelor naturale, doar pentru conectarea noilor centrale pe gaz care înlocuiesc vechile 

centrale pe cărbune 

 Promovarea utilizării de echipamente și sisteme inteligente pentru asigurarea calității energiei electrice 

 Implementarea  de soluții digitale pentru localizarea/izolarea defectelor și realimentarea cu energie în mediul rural și urban 

 Digitalizarea stațiilor de transformare și a soluțiilor privind controlul rețelei de la distanță - integrarea stațiilor în SCADA 

 Implementarea de soluții privind stocarea energiei “behind the meter” 

Solicitanți eligibili 

 Operatori naționali de distribuție; IMM-uri; Concesionari ai serviciilor publice; UAT-uri; Întreprinderi mari( HG 495/2014); 

Societăți comerciale din industrie, cu consumuri de peste 1.000 tep/an; Transelectrica. 

 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 2. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o  economie circulară 

Acțiuni finanțate 

 Construirea și reabilitarea rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate care asigură colectarea și epurarea 

încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e. 

 Construirea și reabilitarea și de sisteme de captare și aducțiune a apei, stații de tratare, rețele de transport și distribuire a apei 

 Măsurile necesare pentru eficientizarea proiectelor și sustenabilitatea investițiilor 

 Extinderea sistemelor de colectare separată 

 Înființarea instalațiilor de tratare a deșeurilor reziduale 
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 Valorificarea materială a deșeurilor 

 Închiderea depozitelor de deșeuri neconforme 

Solicitanți eligibili 

 Operatori regionali; ADI; ANRSC; MMAP; MS (Institutul de Sănătate Publică); AM PODD; Asociațiile de Dezvoltare 

Intercomunitară prin Consiliile Județene; Autoritățile publice centrale. 

 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 3. Protecția mediului prin conservarea biodiversității, asigurarea calității aerului și remedierea siturilor 

contaminate 

Acțiuni finanțate 

 Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu 

 Îmbunătățirea monitorizării calității aerului și reducerea emisiilor 

 Investigarea preliminară și detaliată a siturilor contaminate, evaluarea riscurilor asupra mediului si remedierea siturilor 

Solicitanți eligibili 

 Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor (MMAP); autorități publice centrale și locale; alte organisme publice în domeniul 

protecției mediului; ANANP; Administratori ai ariilor naturale protejate; ONG-uri; Institute de cercetare; parteneriate cu alte 

entități de drept public; administratori desemnați în condițiile legii și/sau proprietari ai suprafețelor de teren ce constituie 

ecosistem degradat aflat în proprietate publică. 

  

AXA PRIORITARĂ 4. Promovarea adaptării la schimbările climatice și managementul riscurilor 

Acțiuni finanțate 

 Amenajarea complexă a bazinelor hidrografice prin utilizarea infrastructurii verzi 

 Dezvoltarea infrastructurii de monitorizare, avertizare și alarmare a fenomenelor hidro-meteorologice severe 

 Consolidarea capacității administrative pentru asigurarea implementării directivelor europene 

 Combaterea eroziunii costiere 

 Îmbunătățirea sistemului de management al riscurilor 

Solicitanți eligibili 

 MAI/ IGSU și structurile cu atribuții în managementul situațiilor de urgență și asigurarea funcțiilor de sprijin; Ministerul 

Mediului, Apelor si 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, precum și cu ONG-urile și alte structuri cu o anumită specializare în domeniul ecologic; Serviciul de 

Telecomunicații Speciale. 

 

Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) 

Programul Operațional Tranziție Justă vizează permiterea regiunilor și oamenilor de a aborda impactul social, economic și de mediu 

spre o economie cu impact neutru asupra climei. Se urmărește a fi promovată o economie diversificată a celor mai afectate teritorii 

împreună cu măsuri de recalificare și incluziune activă a persoanelor active sau în căutarea unui loc de muncă și va fi sprijinit procesul de 
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transformare al industriilor spre o economie neutră cu un număr egal sau chiar mai mare de lucrători.  

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 1. O tranziție justă prin dezvoltarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor, a cercetării și inovării și a 

digitalizării 

Acțiuni finanțate 

 Crearea de noi întreprinderi 

 Desfășurarea de activități de cercetare și inovare care conduc la creșterea competitivității întreprinderilor 

 Promovarea transferului de tehnologii și sprijinirea cooperării dintre domeniului industriei și cercetării 

 Diversificarea și reconversia economică 

 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 

 Întreprinderile în dificultate sunt excluse de la finanțare, totuși , poate fi luat în considerare un ajutor temporar pentru 

restructurări în IMM-uri 

Solicitanți eligibili 

 Întreprinderi (microîntreprinderi, IMM-uri, consorții de întreprinderi, întreprinderi mari); parteneriate public-privat; 
universități; APL; institute de cercetare; entități de inovare și transfer tehnologic; entități administrator ale structurilor suport 
pentru afaceri. 
 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 2. O tranziție justă prin investiții în tehnologii și infrastructuri pentru energie curată cu emisii reduse 

Acțiuni finanțate 

 Dezvoltarea de tehnologii pentru o energie verde 

 Activitățile legate de gazul natural, utilizat ca tehnologie de legătură̆ înlocuitoare 

 Înființarea rețelelor de stații de încărcare a autovehiculelor electrice 

 Achiziționarea de material rulant pentru transport verde urban 

 Realizarea de parcuri fotovoltaice conectate la rețea 

 Realizarea de turbine eoliene 

 Înființarea de ferme fotovoltaice pentru promovarea utilizării energiei din surse regenerabile la nivelul operatorilor industriali 
Solicitanți eligibili 

 Întreprinderi 

 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 3. O tranziție justă prin reducerea poluării și consolidarea economiei circulare 

Acțiuni finanțate 

 Regenerarea și decontaminarea siturilor poluate 

 Implementarea managementului pentru cursurile de apă 
 Restaurarea și de reconversia terenurilor publice 
 Implementarea schemelor de gestionare a deșeurilor la nivel local în vederea consolidării economiei circulare 
 Prevenirea generării de deșeuri și reducerea cantității acestora 
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Solicitanți eligibili 

 Întreprinderi; APL-uri și parteneriate ale acestora 

 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 4. O tranziție justă bazată pe creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă calificată 

Acțiuni finanțate 

 Perfecționarea la locul de muncă a lucrătorilor 

 Recalificarea și reconversia profesională a persoanelor ocupate 

 Recalificarea șomerilor și asistență în căutarea unui loc de muncă 

 Oferirea de sprijin financiar pentru persoanele disponibilizate care sunt aproape de vârsta pensionarii 

 Pachetele de mobilitate 

 Incluziunea activă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 

Solicitanți eligibili 

 Autorități și instituții publice; Furnizori de servicii de ocupare și formare; AJOFM în colaborare cu angajatori; Sindicate. 

 

 

Programul Operațional Transport (POT) 

Programul Operațional Transport are ca scop extinderea și modernizarea infrastructurii de transport de pe teritoriul României pentru a 

crește și îmbunătăți gradul de conectivitate în interiorul țării dar și cu celelalte țări din Uniunea Europeană. Strategia s-a dezvoltat după 

modelul european evidențiat prin Politica TEN-T, Strategia Europa 2020, pachetul „Europa în mișcare” și nevoile naționale de dezvoltare 

a infrastructurii și serviciilor de transport. 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 1. Îmbunătățirea  conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport rutier 

Acțiuni finanțate 

 Finalizarea proiectelor fazate din perioada precedentă 

 Proiectele prioritizate pentru finalizarea rețelei primare a României situate pe rețeaua TEN-T centrală și TEN-T  globală 

Solicitanți eligibili 

 Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - C.N.A.I.R 

 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 2. Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru accesibilitate teritorială 

Acțiuni finanțate 

 Construcția variantelor de ocolire și realizarea accesului municipiilor la sectoarele rețelei rutiere primare 

 Construcția altor sectoare de drum național situate pe rețeaua secundară 

 Proiectele care vizează drumuri expres, transregio sau eurotrans, dar și noduri rutiere pe rețeaua primară 

Solicitanți eligibili 

 Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere -C.N.A.I.R; Direcțiile Regionale de Drumuri si Poduri (7 direcții 
regionale și București); Administrații  Publice Locale (inclusiv asociații ale acestora și parteneriate cu ceilalți beneficiari). 
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AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 3. Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport pe calea ferată 

Acțiuni finanțate 

 Construcția infrastructurii feroviare aflate pe rețeaua TEN-T (inclusiv ERTMS)  

 Modernizarea infrastructurii feroviare aflate pe rețeaua TEN-T (inclusiv ERTMS și modernizarea gărilor) 

 Achiziția de trenuri de lucru și echipamente conexe pentru modernizarea și electrificarea CF 

 Modernizarea/reabilitarea podurilor și podețelor feroviare 

Solicitanți eligibili 

 Compania Națională Căile Ferate Romane – CN CFR SA; Direcțiile Regionale de Cai Ferate (individual sau în parteneriat cu 
APL). 

 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 4. Îmbunătățirea mobilității naționale, durabile și reziliente față de schimbări climatice prin creșterea 

capacității de transport pe calea ferată 

Acțiuni finanțate 

 Achiziția de material rulant ecologic 

 Măsurile de reformă în domeniul transportului feroviar de călători 

Solicitanți eligibili 

 Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF); Parteneriate ale operatorilor feroviari de transport de călători cu ARF. 

 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 5. Îmbunătățirea conectivității prin creșterea gardului de utilizare a transportului cu metroul în regiunea 

București-Ilfov 

Acțiuni finanțate 

 Infrastructura de metrou (noi tronsoane, stații aferente) 

 Achiziția materialul rulant  

 Achiziția de echipamente conexe, măsurile de creștere a accesibilității persoanelor cu deficiențe de deplasare, inclusiv 
sistemele de siguranță 

 Modernizarea stațiilor 

 Susținerea integrării călătoriilor la nivel metropolitan cu alte sisteme de transport public de călători 

Solicitanți eligibili 

 METROREX (inclusiv parteneriate cu PMB și primăriile de sector). 

 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 6. Îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, durabilă și rezilientă în fata schimbărilor climatice prin 

creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată 

Acțiuni finanțate 

 Achiziția de trenuri metropolitane (material rulant) 

 Construcția/modernizarea/optimizarea infrastructurii necesare transportului pe cale ferată 
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 Asigurarea legăturii feroviare cu aeroportul ce deservește zona metropolitană 
 Optimizarea mersului trenurilor – graficului de călătorii, sistemele de ticketing 

Solicitanți eligibili 

 Parteneriate între Autoritățile Publice Locale (inclusiv asocieri ale acestora) și Compania Națională Căile Ferate Române-
C.N.C.F.R. și/sau ARF. 

 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 7. Dezvoltarea de centre logistice 

Acțiuni finanțate 

 Investițiile în modernizarea  centrelor logistice multimodale 
 Dezvoltarea de centre logistice multimodale 
 Achiziția instalațiilor și echipamentele de operare în cadrul centrelor logistice multimodale 
 Investițiile în infrastructura de acces la centrele logistice multimodale 

Solicitanți eligibili 

 Agenți economici privați. 
 
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 8. Creșterea gradului de utilizare a Dunării și a porturilor maritime și fluviale 

Acțiuni finanțate 

 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare (inclusiv infrastructura de acces)  
 Asigurarea condițiilor optime de navigație în bazinele portuare prin dragaj 

 Dezvoltarea instalațiilor, echipamentelor și facilităților de încărcare/descărcare în porturile rețelei primare 
 Lucrările hidrotehnice pentru eliminarea punctelor critice pentru navigație pe Dunăre și creșterea eficienței transportului 

naval pe canalele navigabile ale acesteia 

Solicitanți eligibili 

 Administratorii porturilor maritime și fluviale; Operatori Privați; MTIC. 
 
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 9. Creșterea gradului de siguranță  pe rețeaua rutieră de transport 

Acțiuni finanțate 

 Măsurile „hard” și „soft” care contribuie la îmbunătățirea siguranței traficului pe rețeaua rutieră 
 Eliminarea punctelor negre 
 Achiziția de echipamente de intervenție pentru condiții meteo speciale 

Solicitanți eligibili 

 CNAIR; Direcțiile regionale de drumuri și poduri; Poliția rutieră. 
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Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) 

Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare este format din măsuri și acțiuni în domeniile 

cercetării, dezvoltării și inovării inteligente și în domeniul digitalizării. Principalul obiectiv de la nivel european urmărit este Obiectivul 

de  Politică 1 „O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a 

conectivității TIC regionale”. 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 1. Susținerea și promovarea unui ecosistem de CDI atractiv și competitiv în România 

Acțiuni finanțate 

 Integrarea ecosistemului național CDI în Spațiul de Cercetare European și internațional 

 Crearea și încurajarea colaborării actorilor din sistemul public și privat în domeniul CDI 

 Sprijin pentru proiecte în domeniul tehnologiilor avansate 

 Dezvoltarea infrastructurii de educație 

 Digitalizarea serviciilor publice oferite de autoritățile publice centrale 

 Digitalizarea în domeniul educației 

 Digitalizarea patrimoniului cultural național 

 Digitalizarea IMM-urilor 

Solicitanți eligibili 

 Mediul de afaceri și personalul din organizațiile de CDI.; personalul din cadrul organizațiilor de cercetare si întreprinderi; 
Organizații publice de cercetare (instituții de învățământ superior/INCD/ICAR); IMM-uri, întreprinderi mari; consorții. 

 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 2. Digitalizare în administrația publică centrală, educație, cultură și mediu de afaceri 

Acțiuni finanțate 

 Dezvoltare platforme informatice alimentate cu datele generate de administrația publică – Open Data 

 Susținere a procesului guvernamental de luare a deciziilor prin sisteme și soluții complexe (ex: Big Data, Inteligență artificială, 
soluții bazate pe cloud, Supercomputer, Blockchain, Quantum Computing etc.) 

 Evenimentele de viață prevăzute în SNADR sunt parțial realizate (ex. Obținerea cărții de identitate, Înscrierea la școală 
primară/liceu/universitate, etc.); Ele pot fi implementate într-un orizont de timp relativ scurt 

 proiectele digitale care presupun interoperabilitatea prin folosirea de building-blocks (eDelivery, eProcurement, eInvoice), 
conectarea la Single Digital Gateway. 

 Creșterea accesului la cultură prin digitalizarea arhivelor 

 Realizarea unei platforme naționale, comune pentru agregarea de informații de înaltă calitate, relevante, actualizate, ușor de 
înțeles și personalizate pentru monumentele istorice 

 Digitalizare pentru cultură (echipamente și infrastructură, baze de date, soft, platforme digitale, sisteme integrate, mijloace 
TIC, modele digitale 3D, infrastructuri informatice și soluții de tip cloud, exploatarea digitalizată) 

 Co-finanțarea Huburile de Inovare Digitala Europene din Romania (EDIH) selectate pentru finanțare din Digital Europe 
Programme 

 Finanțarea dezvoltării la nivelul IMM-urilor din domeniul TIC, de noi tehnologii/servicii/aplicații (Blockchain, IOT, 
automatizare/robotizare, etc.), cu impact asupra digitalizării și dezvoltării economice a IMM-urilor din toate domeniile 
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Solicitanți eligibili 

 Mediul de afaceri și personalul din organizațiile de cercetare; întreprinderile vizate de procesul de descoperire antreprenorială 
la nivel național și personalul din cadrul organizațiilor de cercetare, inclusiv studenți, APL. 

 
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 3. . Stimularea accesului la finanțare al IMM-urilor prin utilizarea Instrumentelor Financiare 

Acțiuni finanțate 

 Proiectele cu accent pe elementul de inovare sub condiția de a contribui la transformarea economică inteligentă 
 Proiectele într-unul din domeniile de specializare inteligentă identificate prin strategia națională de cercetare, inovare și 

specializare inteligentă 
Solicitanți eligibili 

 Mediul de afaceri și personalul din organizațiile de cercetare, studenți 

 

Programul Operațional Sănătate (POS) 

Datorită importanței majore pe care o constituie domeniul sănătății publice în România, Programul Operațional Sănătate cuprinde 

investiții prioritare pentru remedierea principalelor provocări din sistemul public de sănătate și atingerea mediei nivelului european de 

dezvoltare a domeniului. 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 1. Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară și serviciilor oferite în regim 

ambulatoriu 

Acțiuni finanțate 

 Dotarea/ modernizarea/ reabilitarea cabinetelor medicilor de familie 
 Dotarea  structurilor publice responsabile cu distribuția vaccinurilor la nivel teritorial 
 Dotarea/ modernizarea/ reabilitarea publică în care se furnizează servicii de asistență medicală școlară, inclusiv serv icii de 

asistență stomatologică 
 Dotarea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea unităților sanitare/ altor structuri publice care desfășoară activități medicale 

de tip ambulatoriu/ acordă asistență medicală ambulatorie 
 Îmbunătățirea accesibilității și eficacității asistenței medicale primare și integrarea cu serviciile de asistență medicală 

comunitară 
 Îmbunătățirea accesibilității și eficacității serviciilor oferite în regim ambulatoriu 
 Implementarea de programe în sănătatea reproducerii, inclusiv stimularea natalității prin măsuri de suport a cuplurilor infertile 
 Implementarea de măsuri de sprijin destinate recuperării persoanelor cu tulburări psihice 
 Îmbunătățirea accesibilității și eficacității rețelei de medicină școlară, inclusiv a celei stomatologice, ca parte a asistenței 

medicale primare adresate copiilor și tinerilor care urmează o formă de învățământ, atât din mediul urban, cât și din mediul 
rural 

 
Solicitanți eligibili 

 Cabinete medicilor de familie; Structuri publice responsabile cu distribuția vaccinurilor la nivel teritorial; Unități școlare 
publice unde se vor furniza servicii de asistență medicală școlară; Unități sanitare publice/ alte structuri publice care desfășoară 
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activități medicale de tip ambulatoriu/ acordă asistență medicală ambulatorie; Unități sanitare publice cu paturi de acuți care 
se reorganizează/ reconvertesc secții în paturi de spitalizare de zi. 

 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 2. Servicii de reabilitare, paliație și îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire 

a populației și profilului epidemiologic al morbidității 

Acțiuni finanțate 

 Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare care furnizează servicii de reabilitare/ recuperare 
 Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare care furnizează servicii de paliație și îngrijiri medicale pe termen lung  

 Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare de acuți în vederea transformării acestora în unități sanitare care 
furnizează servicii de reabilitare/ recuperare, servicii de paliație și îngrijiri medicale pe termen lung 

 Investiții în infrastructura publică a unităților medico-sociale care furnizează servicii medicale de îngrijire de lungă durată 
 Investiții în infrastructura centrelor/ unităților sanitare/unităților medico-sociale care furnizează servicii de paliație și îngrijiri 

medicale pe termen lung 
 Investiții în infrastructura centrelor pilot pentru servicii integrate dedicate tratamentului/ reabilitării persoanelor cu tulburări 

de spectru, autism 

 Îmbunătățirea accesibilității, a eficacității serviciilor de reabilitare/ recuperare 
 Îmbunătățirea accesibilității, a eficacității serviciilor de îngrijire paliativă și îngrijirilor la domiciliu 
 Îmbunătățirea accesibilității, a eficacității serviciilor de îngrijire pe termen lung 

Solicitanți eligibili 

 Unități sanitare; Unități medico-sociale; Centre/unități care furnizează servicii de paliație și îngrijiri medicale pe termen lung; 
Centre pilot pentru servicii integrate dedicate tratamentului/ reabilitării persoanelor cu tulburări de spectru autism. 

 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 3. Creșterea eficacității sistemului medical pentru prevenție, diagnostic și tratament precoce al bolilor 

prioritare prin investiții în servicii și infrastructură 

Acțiuni finanțate  

 Extinderea/ modernizarea/ reabilitarea/ dotarea unităților sanitare - serviciilor esențiale pentru afecțiuni complexe 
 Investițiile în infrastructura publică a structurilor sanitare unde se realizează depistarea, diagnosticarea, tratarea și 

recuperarea pacienților cu afecțiuni genetice și a celor cu anomalii congenitale și estimarea riscului de recurență a bolilor 
genetice în familiile pacienților 

 Investițiile în infrastructura publică a structurilor sanitare unde se realizează examinări asupra persoanelor în viață care au 
suferit vătămări ale integrității corporale sau agresiuni sexuale sau solicită stabilirea vârstei și sexului 

 Investițiile în infrastructura unităților sanitare care au autorizate centre de expertiză în boli rare și a unităților sanitare care 
furnizează servicii medicale pentru pacienții cu boli rare și genetice în colaborare cu centrele de expertiză în boli rare și cu 
centrele de genetică medicală 

 Investițiile în infrastructura publică a structurilor sanitare care au atribuții în prevenirea, controlul, diagnosticul și 
supravegherea bolilor transmisibile, inclusiv în epidemii, pandemii, controlul și supravegherea infecțiilor asociate actului 
medical și a celor implicate în sănătatea publică 

 Investițiile în infrastructura publică a sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastructurii de testare a sângelui și/sau 
procesare a plasmei 

 Implementarea de programe de screening populațional/ diagnosticare și tratament precoce 
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 Implementarea de programe de diagnosticare precoce și tratament 
 Implementarea programelor de  măsuri privind sănătatea mamei și nou-născutului 
 Creșterea capacității de îngrijire medicală a pacienților cu boli rare 
 Măsurile destinate creșterii capacității de îngrijire medicală a pacientului critic neonatal/ postneonatal 
 Implementarea de programe de schimbare a stilului de viață și aplicarea de politici de încurajare a unei vieți sănătoase, inclusiv 

implementarea de măsuri de prevenție 
 Implementarea de măsuri destinate diagnosticării și tratamentului pacienților cu afecțiuni osteo-articulare (coloană 

vertebrală și alte articulații) cu potențial invalidant  
 Implementarea de programe/ măsuri destinate controlului infecțiilor asociate actului medical 
 Măsurile pentru dezvoltarea capacității personalului 
 Măsurile destinate creșterii eficacității serviciilor de laborator 
 Investiții pentru sistemul național de transfuzii, inclusiv infrastructura de testare a sângelui și procesare a plasmei 
 Redefinirea circuitelor de depozitare și transport a deșeurilor medicale în unitățile medicale 
Solicitanți eligibili 

 Unități sanitare: INSP; Centre Regionale ale INSP; DSP; INHT; Centre de transfuzii; Institutul Național de Sănătate Publică și 
structurile sale teritoriale; Institutul Național de Hematologie și centrele de transfuzii; Spitale publice mici, altele decât 
institutele, spitalele județene; Unități sanitare publice care tratează mari arși; Unități sanitare pentru servicii critice (ex. Bloc 
operator, ATI, UPU sau conexiune cu UPU etc.); Centre regionale de genetică medicală; Institute oncologice;  INML si 
structurile teritoriale. 

 
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 4. Investiții pentru construirea spitalelor regionale și infrastructuri spitalicești publice noi cu impact teritorial 

major 

Acțiuni finanțate 

 Continuarea investițiilor în spitalele regionale de urgență: Iași, Cluj, Craiova (faza II) 
 Investițiile în infrastructuri spitalicești publice noi cu impact teritorial major 
 Dezvoltarea capacității personalului sanitar 
Solicitanți eligibili 

 Spitalele regionale de urgență: Iași, Cluj, Craiova; Unități sanitare publice cu impact teritorial major. 
 
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical 

Acțiuni finanțate 

 Cercetarea și inovarea prin implementarea de soluții de cercetare cu aplicabilitate în domeniul medical 
 Adoptarea tehnologiilor medicale inovative și avansate 
 Programe dedicate cercetării și/sau utilizării clinice: ex. Producție de vaccinuri, seruri și alte medicamente biologice 
 Cercetarea în domeniul bolilor netransmisibile 
 Realizarea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare în domeniul genomică  
Solicitanți eligibili 

 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-militară „Cantacuzino”; Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Genomică; 
Organizații de cercetare; Universități relevante; Unități medicale publice singure sau în parteneriat cu entități relevante (ex. 
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organizații de cercetare, UMF etc.); Entități relevante (ex. universități, unități medicale publice etc) singure sau în parteneriat 
cu entități relevante; Instituții partenere în activitățile de cercetare dezvoltare 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 6. Digitalizarea sistemului medical 

Acțiuni finanțate 

 Înființarea observatorului național pentru date în sănătate 
 Realizarea de aplicații de telemedicină 
 Dezvoltarea integrată a unor soluții de e-sănătate 
 Digitalizarea internă a unităților sanitare altele decât cele din subordinea MS pentru acuratețea datelor 

Solicitanți eligibili 

 Autorități și instituții publice din domeniul medical; Autorități și instituții publice relevante pentru implementarea de soluții 
informatice în domeniul de sănătate. 

 
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 7. Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea de metode moderne de investigare, 

intervenție, tratament 

Acțiuni finanțate 

 Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare implicate în activități de prelevare și transplant acreditate, inclusiv a 
infrastructurii în domeniul terapiilor celulare, structurilor responsabile cu băncile de țesuturi/ celule/ stocarea țesuturilor, a 
unităților sanitare acreditate HLA, inclusiv a unităților care coordonează activitatea de transplant 

 Investiții în infrastructura publică structurilor sanitare unde se realizează depistarea, diagnosticarea, tratarea pacienților 
oncologici 

 Investiții în infrastructura publică a institutelor oncologice 
 Măsuri pentru implementarea operațiunilor în domeniul cercetării medicale la toate nivelurile 
 Măsuri pentru implementarea operațiunii în domeniul transplantului/ terapii celulare 
 Dezvoltarea capacității personalului medical și non medical - utilizare echipamente medicale inovative 
 Utilizarea de metode moderne de investigare, intervenție, tratament 
 Asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament de calitate, inclusiv la transplant de țesuturi și celule, conform 

standardelor internaționale 
 Dezvoltarea de programe/ module specifice și transversale de la nivelul universităților de medicină, care să permită 

perfecționarea sau reconversia profesională 
 Susținerea parteneriatelor dintre furnizorii de formare (de la nivelul învățământului terțiar) și instituțiile din domeniul medical, 

pentru dezvoltarea unor programe de formare continuă în domeniul medical și zonele conexe 
Solicitanți eligibili 

 Structuri sanitare unde se realizează depistarea, diagnosticarea, tratarea pacienților oncologici/ institute oncologice; unități 
sanitare acreditate pentru prelevare organe/ unități sanitare implicate în activități de prelevare și transplant acreditate, 
inclusiv în domeniul terapiilor celulare/ spitale clinice acreditate pentru prelevare organe; unități care coordonează activitatea 
de transplant; structuri responsabile cu băncile de țesuturi/ celule/ stocarea țesuturilor; unități sanitare acreditate HLA. 
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Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 

Programul Operațional Educație și Ocupare urmărește obiectivul de politică 4 al Uniunii Europene „O Europă mai socială”, iar investițiile 

din cadrul programului se concentrează pe provocările majore din domeniul educației și ocupării, corelate cu prioritățile obiectivului de 

politică 4 și Agenda pentru competențe în Europa. 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii 

Acțiuni finanțate 

 Înființarea/dezvoltarea de centre (fixe și mobile)/cluburi de tineret la nivel comunitar cu implicarea autorităților locale și a unor 
entități publice sau private 

 Utilizarea infrastructurii existente și neutilizate la nivelul UAT ca resurse primare pentru dezvoltarea activităților pentru tineret 
sau pentru inițierea de activități economice independente de către tineri 

 Asigurarea lucrătorilor/ consilierilor de tineret la nivelul centrelor/cluburilor/ furnizorilor de servicii de tineret publice sau 
private sau de alți actori interesați 

 Serviciile de identificare înregistrare, pregătire și furnizare a ofertei propriu-zise pentru tineri, inclusiv tineri NEET 

 Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor 

 Înființarea/ dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție, pentru susținerea tinerilor cu accent pe tineri NEET, inactivi, șomeri 
și șomeri de lungă durată 

Solicitanți eligibili 

 Structuri/entități specializate în furnizarea de servicii pentru tineri; Tineri sub 30 ani. 

 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 2. Îmbunătățirea participării copiilor la educația ante-preșcolară și preșcolară 

Acțiuni finanțate 

 Dezvoltarea și asigurarea calității sistemului de ÎETC 

 Diversificarea și flexibilizarea serviciilor de suport socio-educațional prin susținerea de acțiuni/ măsuri strategice la nivel local 
pentru îmbunătățirea accesului copiilor cu vârste de la naștere la 6 ani la educația timpurie 

 Dezvoltarea sistemului de formare inițială și continuă a cadrelor didactice pentru ÎETC 

Solicitanți eligibili 

 Unități de învățământ și unități conexe: ce oferă servicii educaționale IETC. 

 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 3. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la 

educație și formare profesională 

Acțiuni finanțate 

 Susținerea participării elevilor în programe de tip SDS, complementar cu masă caldă, în vederea consolidării competențelor, 
învățării remediale și accelerării învățării prin activități educative 

 Pachete personalizate de măsuri în vederea sprijinirii accesului și participării la educație 

 Facilitarea transportului elevilor către/ de la unitățile școlare 

 Dezvoltarea de programe de informare și conștientizare privind participarea la educație, educația incluzivă 
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 Asigurarea accesului la servicii de educație culturală și artistică copiilor din grupurile dezavantajate din mediul rural și mic-
urban 

 Sprijinirea/ încurajarea mobilității cadrelor didactice către zonele în care se înregistrează deficit 

 Îmbunătățirea accesului și a participării la educație a copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale (CES), inclusiv 
la activități sportive și culturale adaptate 

 Organizarea unor oportunități variate de dezvoltare profesională pentru personalul didactic, în vederea asigurării unui sistem 
de educație incluziv 

 Dezvoltarea și extinderea Programului „A doua șansă” (ADS), pentru facilitarea finalizării învățământului obligatoriu 

 Intervenții pentru învățământul terțiar 

 Măsuri de sprijin în vederea creșterii accesului la studii universitare 

 Măsuri de prevenire și combatere a abandonului universitar pentru grupurile dezavantajate/ subreprezentate de studenți 

Solicitanți eligibili 

 Unități de învățământ și unități conexe; Instituții de învățământ superior; Asistență Socială și Protecție a Copilului - DGASPC); 
personal din Ministerul Educației (ME) și din instituțiile subordonate sau în coordonare. 

 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 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 

Acțiuni finanțate 

 Realizarea unui mecanism eficient de recunoaștere a rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale în 
învățământul preuniversitar și terțiar, pentru o mai bună integrare pe piața muncii 

 Măsuri privind asigurarea calității educației pentru toți, în corelație cu dinamica pieței muncii și societății 

 Facilitarea accesului informat și a participării active la programe de educație 

 Măsuri privind flexibilizarea și diversificarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor cheie ale elevilor 

 Promovarea dezvoltării programelor de studii terțiare de înaltă calitate, flexibile și corelate cu cerințele pieței muncii 

 Dezvoltarea și implementarea unor programe universitare pentru adaptarea ofertei universităților la solicitările pieței muncii 

 Implementarea unui program pentru internaționalizarea învățământului superior 

 Sprijinirea mobilității internaționale de tip Erasmus+ 

Solicitanți eligibili 

 Unități de învățământ și unități conexe; Instituții de învățământ superior; Instituții centrale, regionale și locale cu 
responsabilități în gestiunea sistemului de învățământ; Asistență Socială și Protecție a Copilului - DGASPC); personal din 
Ministerul Educației (ME) și din instituțiile subordonate sau în coordonare. 

 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 5. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic 

Acțiuni finanțate 

 Optimizarea mecanismului de monitorizare și evaluare a politicilor publice privind formarea profesională 

 Crearea și aplicarea unui mecanism privind asigurarea calității învățării la locul de muncă (WBL) și certificarea rezultatelor 
învățării în formarea profesională inițială  

 Creșterea calității și a validității proceselor de predare-învățare-evaluare în ÎPT 

 Sprijinirea dezvoltării școlilor pentru susținerea si recunoașterea excelentei în IPT 
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 Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic din ÎPT 
 Dezvoltarea și extinderea serviciilor de consiliere pentru îmbunătățirea accesului informat la programe de educație și formare 

profesională 
 Asigurarea unui sprijin financiar suplimentar față de grantul Erasmus+ 
 Măsuri pentru facilitarea accesului la programele de formare profesională, precum și pentru prevenirea și combaterea 

abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii la nivelul ÎPT 
 Programe de informare și conștientizare pentru întreaga comunitate, de sprijin, consiliere și educație parentală, cu focalizare 

pe părinții copiilor provenind din grupuri vulnerabile 
 Dezvoltarea și furnizarea de programe remediale 
Solicitanți eligibili 

 Unități și instituții de învățământ ce oferă servicii educaționale (ÎPT); Elevi din învățământul profesional și tehnic; Elevi de 
gimnaziu; Personal didactic; Asistență Socială și Protecție a Copilului - DGASPC); personal din Ministerul Educației (ME) și din 
instituțiile subordonate sau în coordonare; Autorități Publice Locale – APL. 

 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 6. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți 

Acțiuni finanțate 

 Furnizarea serviciilor de identificare, îndrumare, sprijin și management de caz pentru persoanele din grupuri dezavantajate 
 Furnizarea de pachete prestabilite de măsuri de ocupare, în vederea integrării socio-profesionale a persoanelor din grupuri 

dezavantajate pe piața muncii 
 Finanțarea de intervenții integrate în zone cu deficit de forță de muncă și migrație sezonieră 
 Sprijin acordat angajatorilor/ consorțiilor de angajatori pentru amenajarea unor spații destinate supravegherii și îngrijirii 

copiilor cu vârstă preșcolară (0-6 ani) sau pentru crearea de parteneriate cu entități specializate care oferă servicii de îngrijire 
copii 

 Stimularea angajatorilor pentru utilizarea unor forme de muncă noi sau flexibile 
 Măsuri de sprijin pentru păstrarea locurilor de muncă în activitățile /sectoarele economice afectate de probleme sistemice 
 Sprijinirea angajatorilor pentru condiții de muncă adaptate nevoilor lucrătorilor 
 Campanii de promovare pentru conștientizarea angajatorilor și lucrătorilor 
 Finanțarea serviciilor de susținere a îmbătrânirii active prin implicarea lucrătorilor vârstnici în programe de tip 

shadow/tutelă/tutoriat/mentorat 
Solicitanți eligibili 

 Persoane inactive; tineri cu vârsta de peste 30 ani; șomeri; șomeri de lunga durată; șomeri cu nivel redus de competențe; 
persoane cu dizabilități; femei angajate; Persoane angajate; angajatori; Lucrători vârstnici 55+ 

 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 7. Antreprenoriat și economie socială 

Acțiuni finanțate 

 Dezvoltarea unor instrumente și structuri colaborative/ participative 
 Programele de sprijin antreprenorial 
 Acordarea de granturi pentru inițierea de noi afaceri (start-up) și incubatoare de afaceri 
 Asistență și consultanță în afaceri post înființare pentru depășirea dificultăților economice 
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 Sprijin prin granturi și instrumente de microcreditare cu partajarea riscului pentru 
înființare/dezvoltare/inovare/scalare/extindere/de întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție 

 Asistență și consultanță post înființare pentru întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție 

 Sprijinirea angajatorilor/ocupării în întreprinderi sociale de inserție pentru inserția socio-profesională a lucrătorilor 
defavorizați 

Solicitanți eligibili 

 Administratori de grant; Microîntreprinderi; IMM-uri; Parteneri sociali; Întreprinderi sociale; Antreprenori si personal angajat 
in sectorul economiei sociale; Personal din autorități și instituții publice; universități și institute de cercetare; furnizori de 
servicii de ocupare și formare; angajatori și membrii ai comitetelor sectoriale. 

 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 8. Modernizarea instituțiilor pieței muncii 

Acțiuni finanțate 

 Îmbunătățirea instrumentelor, proceselor și 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 

 Actualizarea și dezvoltare de instrumente la nivelul ANOFM, care să permită debirocratizarea și digitalizarea activității 

 Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare 

Solicitanți eligibili 

 Organizații sindicale și patronale reprezentative; ONG-uri cu competențe în domeniu; Angajatori; Personal din autorități și 
instituții publice; universități și institute de cercetare; furnizori de servicii de ocupare și formare; angajatori și membrii ai 
comitetelor sectoriale. 

 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 9. Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea 

tranzițiilor și a mobilității 

Acțiuni finanțate 

 Dezvoltarea sistemului de asigurare a calității în formarea profesională a adulților 

 Dezvoltarea capacității comisiilor județene pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională 

 Formarea continuă a formatorilor/instructorilor/coordonatorilor de ucenicie din formarea profesională continuă 

 Actualizare/revizuire/dezvoltare de noi standarde ocupaționale /calificări profesionale conform noilor cerințe ale pieței muncii 

 Încurajarea participării la învățarea pe tot parcursul vieții prin extinderea/diversificarea oportunităților de formare 

 Sprijinirea mobilității internaționale Erasmus+ pentru educația adulților  

 Dezvoltarea și testarea de instrumente inovative de evaluare a competențelor  

 Implementarea programului „Pachet de bază pentru persoanele fără/cu nivel scăzut de formare” 

 Implementarea programului „Ține pasul” 

 Furnizarea de către angajatori, inclusiv clustere de angajatori, de programe de formare 

 Implementarea programului „Competențe digitale pentru piața muncii” 

 Sprijinirea sportivilor aflați la final de carieră pentru dobândirea de competențe în vederea reintegrării pe piața muncii 

Solicitanți eligibili 
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 Membrii și experți ai comitetelor sectoriale; Angajatori; angajați; antreprenori; parteneri sociali; Persoane aflate în căutarea 
unui loc de muncă; lucrători; persoane angajate; Furnizori de servicii de formare profesională; Adulți (25-64 ani) - potențiali 
formabili; Angajatori; clustere de angajatori; Personal centre comunitare de învățare permanentă. 

 

 

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială are ca scop sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor aparținând grupurilor 

vulnerabile prin reducerea în primul rând a decalajului rural-urban în ceea ce privește sărăcia și excluziunea socială. 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 1. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 

Acțiuni finanțate 

 Proiectele (instruirile, studiile etc) vor fi însoțite de măsurile FEDR privind schimbarea echipamentelor care produc cele șase 
categorii principale de pericole:  

 Biologice. (viruși, bacterii, insecte, animale etc., care pot provoca efecte negative asupra sănătății. De exemplu, mucegai, 
sânge și alte fluide corporale, plante dăunătoare, canalizare, praf și paraziți).  

 Chimice. (substanțe care pot avea afecte atât asupra sănătății cât și fizice, cum ar fi iritații de piele, ale sistemului respirator, 
orbirea, coroziunea și exploziile).  

 Fizice. (factori de mediu care pot dăuna unui angajat fără a-l atinge neapărat, inclusiv înălțimea, zgomotul, radiațiile și 
presiunea).  

 De siguranță. (creează condiții de lucru nesigure: cabluri neizolate, pardoseli deteriorate)  

 Ergonomice. (sunt rezultatul unor factori fizici care pot duce la leziuni musculo-scheletale: configurarea proastă a stației de 
lucru într-un birou, postură incorectă și manipulare manuală).  

 Psihosociale. (care pot avea un efect negativ asupra sănătății mintale sau bunăstării unui angajat: hărțuire sexuală, 
victimizare, stres și violență la locul de muncă). 

 Proiecte care sa stimuleze activități în aer liber pentru seniori, sporturi ușoare, activități de mentorat, dar și suportarea 
costurilor aferente tratamentelor stomatologice pentru seniori cu venituri foarte mici. 

 Măsurile care vizează serviciile de angajare și sprijin educațional sunt complementare celor din PO Educație și Ocupare, 
precum și celor din PO Tranziție Justa legate de calificare, recalificare, recalificare și formare profesională și măsurile din Planul 
de și Reziliență privind venitul minim pentru incluziune. 

 Proiectele finanțate în cadrul acestui obiectiv specific se vor concentra pe dezvoltarea competențelor digitale ale copiilor și 
adulților. 

 Servicii before și after school ca suport educațional pentru copiii cu risc de abandon școlar;  

 Educație profesională pentru copii și adulți care au nevoie de recalificare profesională, persoanele vulnerabile.  

 Se asigură furnizarea de servicii medicale și acțiuni de conștientizare cu privire la importanța sănătății persoanei și prevenirea 
diferitelor probleme medicale (screeninguri pentru diabet, boli cardiovasculare și boli pulmonare, în special pentru persoanele 
care au trecut prin boala provocată de Corona Virus) 

 Sprijinul pentru funcționarea, managementul și evaluarea (studii de impact) a GAL-urilor urbane 

 Sprijinul pregătitor pentru elaborarea Strategiilor Locale Urbane  
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Solicitanți eligibili 

 Întreprinderile care au nevoie să schimbe echipamentele pentru a elimina pericolele ( Localități urbane cu peste 20.000 de 
locuitori din zona unui GAL); Instituții publice de învățământ.; Comunitățile urbane care au nevoie de locuințe sociale și de 
alte infrastructuri sociale 

 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 2. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității – zona rurală 

Acțiuni finanțate 

 Măsurii care permite copiilor săraci să meargă la tabere de creație sau sport 
 Sprijinul copiilor cu părinți plecați în străinătate pentru muncă 

 Sprijin psiho-social si material/financiar adresat direct elevilor 
 Măsuri care vizează unitatea de învățământ 
 Măsuri care vizează mediul familial, adresate părinților și reprezentanților copiilor precum grădiniță, școală după școală, 

educație de recuperare 
Solicitanți eligibili 

 GAL-uri rurale 
 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 3. Protejarea dreptului la demnitate socială 

Acțiuni finanțate 

 Construirea de locuințe sociale 
 Construiri de unități administrative teritoriale cu nevoi urgente 

Solicitanți eligibili 

 APL; servicii sociale primare 

 
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 4. Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces limitat la serviciile primare 

Acțiuni finanțate 

 Sprijinirea identificării nevoilor locale și evaluarea dezvoltării serviciilor sociale în cadrul fiecărei autorități locale rurale 

 Dezvoltarea serviciilor sociale primare pe modelul comunitar în comunitățile rural 
 Sprijinirea autorităților locale în vederea reglementării situației așezărilor informale 
 Creșterea accesului profesioniștilor la programul de formare continuă 

 Sprijin pentru comunitățile fără acces sau cu acces redus la serviciile sociale 

Solicitanți eligibili 

 Autorități locale în parteneriat cu ONG-uri; furnizorii acreditați de servicii sociale în parteneriat sau asociați cu autoritățile 
locale. 

 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 5. Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii 

Acțiuni finanțate 

 Reducerea disparităților dintre copiii expuși riscului de sărăcie/excludere socială și alți copii 
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 Sprijin personalizat, adaptat la nevoile mamelor, pentru a spori capacitatea de inserție profesională și autonomia părintelui  
unic 

 Cursuri de reconversie profesională pentru părinții singuri cu venituri mici 

 Un acces mai bun al femeilor la piața muncii, precum și la un echilibru mai bun între viața profesională și cea privată 

 Dezvoltarea a 8 centre pilot regionale pentru copii cu tulburări de comportament 

 Oferirea accesului egal pentru copiii afectați de sărăcie sau de excluziune socială în tabere 

 Incluziunea socială a copiilor vulnerabili prin implicarea în activități sportive sau culturale 

 Sprijinirea tinerilor în procesul de dezinstituționalizare 

 Serviciile comunitare pentru copii și familii – prevenirea separării 

 Oferirea de sprijin financiar pentru familiile monoparentale 

 Creșterea accesului profesioniștilor la programul de formare continuă 

 Infrastructurii pentru minim 24 de centre sportive pentru aceștia în zonele sărace, cel puțin trei pentru fiecare regiune de 
dezvoltare. Vor fi finanțate 3 centre în zonele mai dezvoltate și 21 în zonele mai puțin dezvoltate 

 Infrastructura pentru servicii care vor oferi consiliere copiilor și familiilor acestora  

Solicitanți eligibili 

 ONG-uri; furnizori de servicii sociale; asociații culturale; institute de cult; cluburi sportive; asociație sportivă; federație sportivă 
în parteneriat sau nu cu furnizori acreditați de servicii sociale. 

 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 6. Servicii de suport pentru persoane vârstnice 

Acțiuni finanțate 

 Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice 

 Organizarea de comunități de seniori 

 Infrastructura pentru persoanele vârstnice aflate în pericol de excluziune locativă 

 Îmbunătățirea accesului specialiștilor care lucrează cu vârstnici la programe de formare continuă 

Solicitanți eligibili 

 Furnizori de servicii sociale în parteneriat sau nu cu furnizori acreditați de servicii sociale; ONG-uri. 

 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 7. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități 

Acțiuni finanțate 

 Campanie media, informare/diseminare, identificarea angajatorilor și a persoanelor cu dizabilități, evaluarea competențelor 
profesionale și sociale, de către o echipă de specialiști 

 Dezvoltarea de servicii de îngrijire de zi/reabilitare pentru copiii cu dizabilități 

 Angajarea și menținerea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii 

 Accesul persoanelor cu dizabilități la echipamente, dispozitive și tehnologii de asistență 

 Renovarea și dotarea centrelor de (re)reabilitare pentru copiii cu dizabilități, 

 Achiziționarea de echipamente asistive, dispozitive asistive pentru persoane cu dizabilități 

 Sprijinirea infrastructurii echipelor mobile de reabilitare (autoturisme, truse fizio-medicale etc.) 

 Renovarea/dotarea serviciilor comunitare și/sau serviciilor de îngrijire de zi și reabilitare, în comunități, pentru persoanele cu 
dizabilități care părăsesc instituțiile și sunt sprijinite să trăiască independent 
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 Renovare/cumpărare/construire centre respiro pentru persoanele cu dizabilități și familiile/îngrijitorii acestora 

Solicitanți eligibili 

 Furnizori publici sau privați de măsuri de sprijin pentru ocuparea forței de muncă; centre de zi; centre de servicii de recuperare 
neuro-motorie și centre de servicii de asistență și suport pentru persoanele cu dizabilități. 

 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 8. Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri vulnerabile 

Acțiuni finanțate 

 Măsurile privind serviciile integrate pentru incluziunea socio-profesională a migraților 
 Servicii integrate pentru victimele traficului de persoane și victimele violenței domestice 

 Servicii de sprijin și reabilitare pentru reintegrarea socială a persoanelor care se confruntă cu dependența de droguri sau alcool 
 Servicii de asistență socială, consiliere, sprijin pentru incluziune, oferite persoanelor care sunt eliberate din închisoare 

 Servicii de sprijin pentru incluziunea socială a persoanelor fără adăpost  
 Formarea profesională a specialiștilor care lucrează cu grupuri vulnerabile. 

Solicitanți eligibili 

 Autorităților locale; Ministerului Afacerilor Interne (MAI); Instituții de învățământ; Firme publice și private 

 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 9. Ajutorarea persoanelor defavorizate 

Acțiuni finanțate 

 Masă caldă/ cantine 

 Vouchere pentru achiziții de alimente 
 Vouchere pentru copii 

 Cartografierea tuturor serviciilor sociale existente în zonă 

Solicitanți eligibili 

 Asociații și fundații de întrajutorare a persoanelor defavorizate; instituții guvernamentale destinate asistenței sociale; 
Autorități locale 

 

Programul Operațional Regional Nord-Est (POR) 

Programul Operațional Regional Nord-Est urmărește ca obiectiv general dezvoltarea echilibrată în contextul unei creșteri economice 

durabile, favorabile incluziunii care să reducă disparitățile și decalajele de dezvoltare din interiorul regiunii, dar și cu alte regiuni ale țării. 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 1. Nord-Est – O regiune mai competitivă, mai inovativă 

Acțiuni finanțate 

 Integrarea organizațiilor CDI în structuri, parteneriate și  proiecte de  cooperare interregionale și internaționale; aliniate 
domeniilor RIS3 

 Consolidarea capacitații de cercetare-inovare la nivel regional, inclusiv a întreprinderilor și promovarea colaborării între 
organizațiile CDI și mediul de afaceri 
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 Dezvoltarea capacității de transfer tehnologic regionale 

 Dezvoltarea clusterelor, cu accent pe exploatarea inovativă și completarea verigilor lipsă din cadrul lanțului de valoare 

 Investiții pentru facilitarea creșterii și dezvoltării tehnologice a companiilor 

 Implementarea mecanismelor de economie circulară în IMM regionale 

 Dezvoltarea capacității ecosistemului antreprenorial de inovare pentru crearea și maturizarea de start-up / spin-off în domenii 
de specializare inteligență 

 Dezvoltarea competențelor IMM-urilor pentru inovare, modernizare tehnologică și economie circulară 

 Dezvoltarea competențelor antreprenoriale 

 Dezvoltarea competențelor la nivelul entităților implicate în procesul de descoperire antreprenorială, adecvate susținerii 
specializării inteligente 

 Crearea unei platforme de management a competențelor regionale pentru specializare inteligentă 

Solicitanți eligibili 

 Antreprenori; cercetători; angajați cu studii superioare; microîntreprinderi; IMM-uri; întreprinderi mari; universități; instituții 
de învățământ superior; organizații CDI; entități de administrare a unor incubatoare; acceleratoare; parcuri științifice și 
tehnologice; clustere; antreprenori și angajați din start-upuri și spin-offuri; administrații publice; ONG. 

 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 2. Nord-Est – O regiune mai digitalizată 

Acțiuni finanțate 

 Digitalizarea administrației publice locale inclusiv prin dezvoltarea de sisteme integrate inteligente 

 Transformarea digitală a IMM-urilor orientata către creșterea intensității digitale 

Solicitanți eligibili 

 IMM-uri; Administrația publica locala; Unități de învățământ preuniversitar; Universități; Clustere; ONG-uri. 

 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 3. Nord-Est – O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul 

 Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe  

 Reabilitarea termică a clădirilor publice  

 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 

 Investiții în clădirile non-rezidențiale publice în vederea asigurării/creșterii eficientei energetice, inclusiv măsuri de consolidare 
structurală în funcție de nivelul de expunere și vulnerabilitate la riscurile identificate 

 Investiții care promovează infrastructura verde în zonele urbane   

 Modernizarea și extinderea spațiilor verzi, inclusiv prin reconversia funcțională a spațiilor urbane degradate, a terenurilor 
virane degradate/ neutilizate/abandonate 

 Reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public local cu tramvaiul(trolee), coridoarelor de mobilitate în zona 
centrală, regenerarea coridoarelor secundare, implementarea sistemelor bike-share 

 Infrastructura de transport nepoluant, material rulant, troleibuze sau autobuze nepoluante 

 Infrastructura de ciclism 

 Infrastructura pentru combustibili alternativi, inclusiv dezvoltarea culoarelor de mobilitate 

Solicitanți eligibili 
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 Municipii si orașe; UAT-urile municipiu reședință de județ pot dezvolta în parteneriat cu comunele limitrofe. 

 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 4. Nord-Est – O regiune cu o mobilitate urbană durabilă 

Acțiuni finanțate 

 Implementarea mobilității urbane durabile prin crearea, dezvoltarea transportului public în comun nepoluant 

 Implementarea mobilității urbane durabile prin crearea, dezvoltarea de moduri alternative de transport nepoluant 

Solicitanți eligibili 

 Consiliile județene; municipii și orașe. 

 AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 5. Nord-Est – O regiune mai accesibilă 

Acțiuni finanțate 

 Intervențiile în infrastructura rutieră de tipul variantelor ocolitoare, pasajelor rutiere subterane și supraterane 

 Reabilitarea, modernizarea, construirea de legături rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile ten-T 

 Dezvoltarea de soluții pentru decongestionarea/fluidizarea traficului 

Solicitanți eligibili 

 Consiliile județene; municipii și orașe. 

 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 6. Nord-Est – O regiune educată 

Acțiuni finanțate 

 Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru nivelul ante-preșcolar și preșcolar, învățământul primar și gimnazial 

 Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământ secundar superior, filiera vocațională și tehnologică și învățământ 
profesional 

 Dezvoltarea infrastructurii de învățământ universitar 

Solicitanți eligibili 

 Municipii și orașe din regiune. 

 

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 7. Nord-Est - O regiune mai atractivă 

Acțiuni finanțate 

 Dezvoltarea de străzi inteligente dotate cu sisteme de supraveghere video inteligente cu senzori IoT 

 Crearea, modernizarea, extinderea de sisteme de supraveghere video inteligente 

 Crearea, extinderea, modernizarea, reabilitarea de parcuri, scuaruri, grădini publice, alte zone cu spații verzi, pergole, alei, 
reabilitarea monumentelor de for public (statui), inclusiv dotare cu mobilier urban, iluminat inteligent 

 (Re)amenajare, reabilitare, modernizare spații publice, centre istorice, piețe, zone pietonale, parcări inteligente 

 Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și dotarea patrimoniului cultural 

 Adaptarea obiectivelor de patrimoniu cultural pentru găzduirea de evenimente 

 Reabilitare, modernizare, creare drumuri de acces pietonal, ciclabil, transport public in comun 
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 Construcția, reabilitarea, modernizarea bazelor de tratament, a centrelor balneare și a bazelor de kinetoterapie ca resorturi 
cu servicii integrate 

 Construcția, reabilitarea, modernizarea rețelelor de captare, transport la izvoarelor minerale și saline cu potențial terapeutic 
 crearea, amenajarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii specifice activităților de agrement acvatic pe lacuri, râuri, 

miniporturi turistice, debarcadere, pontoane pentru agrement nautic 
 Amenajarea în scop turistic a plajelor, falezelor; 
 Amenajarea perimetrelor lacurilor/râurilor cu piste de alegare și ciclism 
 Crearea, extinderea, modernizare infrastructurii de agrement 
Solicitanți eligibili 

 Orașe și municipii din regiune; UAT-uri din mediul rural din regiune. 
 
 

Programul Național Strategic 2021-2027 (PNS) 

Programul Național Strategic 2021-2027 are ca scop principal atingerea potențialului socio-economic al mediului rural, cu accent pe 

sectorul agroalimentar urmărind obiectivele generale de promovarea unui sector agricol inteligent, măsuri de protejare a mediului și 

consolidarea unei structuri socio-economice în mediul rural. 

INTERVENȚIA NUMĂRUL 1. Sisteme de cunoștințe și inovare în agricultură AKIS 

Acțiuni finanțate 

 Îmbunătățirea implementării proiectelor de formare, consiliere și inovare pentru fermieri 
 Crearea unei legături între fermieri și instituțiile responsabile cu formarea, consilierea, cercetarea și inovarea 
 Implicarea eficientă în structura AKIS a actorilor publici și privați, respectiv: instituții centrale cât și locale; RNDR; Universități 

Agricole; Institute de cercetare; Asociații reprezentative ale fermierilor; Grupuri de acțiune locală; ONG uri etc. 
 Centru de legătură, între toți partenerii și beneficiarii, cu rol de mediator, diseminator și multiplicator de informații 
Solicitanți eligibili 

 Universități agricole; licee și școli profesionale cu profil predominant agricol; institute de cercetare-dezvoltare agricolă; ferme; 
loturi experimentale; servicii de consultanță publică; organizații/Asociații reprezentative de fermieri; ONG-uri; GAL-uri; 
organizații de consumatori. 

 
INTERVENȚIA NUMĂRUL 2. Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole 

Acțiuni finanțate 

 Dezvoltarea economică rezilientă, durabilă și digitală în zonele rurale prin creșterea numărului de activități non-agricole 
 Dezvoltarea activităților non-agricole existente 
Solicitanți eligibili 

 Micro-întreprinderi din spațiul rural; beneficiarii se vor supune prevederilor legislației europene și naționale în vigoare privind 
acordarea ajutorului de minimis. 

 
INTERVENȚIA NUMĂRUL 3. LEADER - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 
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Acțiuni finanțate 

 Crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi și investiții în infrastructura la scară mică 
 Exploatarea potențialului istoric și cultural și sprijin pentru locuitorii din zonele acoperite de strategiile de dezvoltare locală 
 Va fi sprijinit conceptul de ”sate inteligente” 
 Înființarea unei întreprinderi cu activități neagricole în zonele rurale 
 Implementarea operațiunilor selectate în cadrul strategiei, incluzând activitățile de cooperare și pregătirea acestora 
 Gestionarea, monitorizarea și evaluarea strategiei, precum și animarea acesteia, inclusiv facilitarea schimburilor între părțile 

interesate 
Solicitanți eligibili 

 UAT comune și UAT orașe mici cu o populație mai mică de 20.000 locuitori. 
 
INTERVENȚIA NUMĂRUL 4. Crearea/modernizarea infrastructurii de bază din spațiul rural infrastructura de apă/apă uzată 

Acțiuni finanțate 

 Crearea și/sau modernizarea infrastructurii sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată în sistem centralizat 
Solicitanți eligibili 

 Comunele (Unități Administrativ Teritoriale). 
 

INTERVENȚIA NUMĂRUL 5. Crearea/modernizarea infrastructurii de bază din spațiul rural infrastructura rutieră 
Acțiuni finanțate 

 Dezvoltarea, modernizarea și îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local 
Solicitanți eligibili 

 Comunele (Unități Administrativ Teritoriale). 
 
INTERVENȚIA NUMĂRUL 6. Transfer de cunoștințe pe teme agricole și consiliere în afaceri agricole 

Acțiuni finanțate 

 Formare profesională agricolă de scurtă durată dovedită prin emiterea unui certificat de participare 
 Formare profesională agricolă dovedită prin emiterea unei diplome de calificare 
 Furnizarea de servicii de consiliere de înaltă calitate, independentă și orientată către grupul țintă 
 Consilierea pe teme specifice (de exemplu, eficiența energetică și a resurselor, energie regenerabilă, schimbările climatice, 

protecția mediului și a naturii, bioeconomia, diversificarea activităților, serviciile sociale, calitatea vieții, inovații, digitalizare) 
Solicitanți eligibili 

 Persoanele care activează în domeniul agriculturii ( persoane angajate; antreprenori) și consilierii agricoli care operează în 
zonele rurale; Furnizori de servicii de consiliere respectiv entități publice și/sau private înființate conform legislației în vigoare 
care vor fi selectați în cadrul AKIS. 

 
INTERVENȚIA NUMĂRUL 7.  Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol/pomicol 

Acțiuni finanțate 
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 Valorificarea produselor membrilor, astfel degrevând producătorul de sarcina vânzării producției 
 Stimularea înființării grupurilor de producători 
Solicitanții eligibili 

 Grupurile de producători din sectorul agricol și pomicol care se încadrează în definiția IMM urilor și care au fost recunoscute 
oficial de către autoritatea competentă 

 
INTERVENȚIA NUMĂRUL 8. Modernizarea infrastructurii secundare de irigații 

Acțiuni finanțate 

 Investiții care au ca rezultat o mărire netă a suprafeței irigate care afectează un corp anume de apă subterană sau de suprafață 
 Investiții care vizează îmbunătățirea unei instalații de irigații existente sau a unui element al infrastructurii de irigații 
 Modernizarea sistemelor de irigare 
Solicitanți eligibili 

 Organizații ale utilizatorilor de apă înființate în conformitate cu legislația în vigoare. 
 
INTERVENȚIA NUMĂRUL 9. Cooperare și inovare în agricultură prin intermediul grupurilor operaționale PEI 

Acțiuni finanțate 

 Se vor putea reuni diverse persoane implicate în inovare și agricultură fermieri, consultanți, cercetători, agribusiness, ONG uri 
și alte categorii interesate de a colabora, a și împărtăși ideile și de a transforma cunoștințele existente în soluții de inovare și 
de a pune mai ușor în practică rezultatele cercetării 

 

Solicitanți eligibili 

 Fie un grup operațional potențial/existent, fără statut juridic, constituit din minim un partener din categoriile de mai jos și cel 
puțin un fermier /un grup de producători /o cooperativă altă formă de asociere în agricultură. 

 
INTERVENȚIA NUMĂRUL 10. Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 

Acțiuni finanțate 

 Toate cheltuielile prevăzute în planul de afaceri pot fi eligibile, inclusiv capitalul de lucru sau achiziționarea de teren 
Solicitanți eligibili 

 Tânărul fermier este o persoană cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv care la momentul depunerii cererii de finanțare deține 
formare sau competențe profesionale adecvate cât și calitatea de șef al exploatației; Șeful exploatației este reprezentantul 
legal; asociatul unic sau asociatul majoritar deține cel puțin 50,01 din acțiuni. 

 

Programul Național Dezvoltare Locală (PNDL) 

Programul Național Dezvoltare Locală sau Programul național de investiții „Anghel Saligny” are ca obiectiv general creșterea coeziunii 

teritoriale prin dotarea unităților administrativ teritoriale cu infrastructuri tehnico-edilitare; îmbunătățirea condițiilor de trai și a 

standardelor de muncă dar și oferirea accesului către căile de comunicații.  
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CATEGORII DE INVESTIȚII 

 Alimentări cu apă și stații de tratare a apei 

 Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate 

 Drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene; drumuri de 
interes local; respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților; precum și variante ocolitoare ale 
localităților 

 Poduri; podețe; pasaje sau punți pietonale; inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice 

 Sisteme de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale 

Solicitanți eligibili 

 APL 

 

Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) 

Principalul obiectiv al Planului Național de Redresare și Reziliență al României este de a dezvolta nivelul actual al țării prin programe și 

proiecte esențiale care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de 

creștere. De asemenea, planul este realizat pentru a asigura un echilibru între prioritățile Uniunii Europene și necesitățile de dezvoltare 

ale României. 

COMPONENTA NUMĂRUL 1. Managementul apei 

Acțiuni finanțate 

 Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin planul 
accelerat de conformare cu directivele europene  

 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  

 Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente 

 Adaptarea la schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipamentelor de evacuare și stocare a apei la 
acumulări existente pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea siguranței alimentării cu apă a populației și reducerea 
riscului la inundații  

 Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea și gestionarea situațiilor de 
urgență 

 Realizarea cadastrului apelor  

 Extinderea rețelei naționale de observații din cadrul Sistemului Meteorologic Integrat Național 

Solicitanți eligibili 

 autorități locale; Administrația Națională de Meteorologie; operatorii de apă și apă uzată; Unitățile Administrativ Teritoriale 
(UAT). 

 

COMPONENTA NUMĂRUL 2. Păduri și protecția biodiversității 

Acțiuni finanțate 

 Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane  
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 Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere  
 Actualizarea planurilor de management aprobate și identificarea zonelor potențiale de protecție strictă în habitate naturale 

terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030  
 Investiții integrate de reconstrucție ecologică a habitatelor și conservarea speciilor aferente pajiștilor, zonelor acvatice și 

dependente de apă 
 Sisteme integrate de reducere a riscurilor generate de viituri torențiale în bazinete forestiere expuse unor astfel de fenomene 
Solicitanți eligibili 

 Regia Națională a Pădurilor - Romsilva; proprietari sau administratorii de pădure publici (Unități Administrativ Teritoriale sau 
diviziuni ale acestora pentru Municipiul București, inclusiv parteneriatele între acestea) sau privați; proprietari de terenuri 
pretabile împăduririi (ex. terenuri degradate; terenuri agricole și intravilan etc.); deținătorii și administratorii de păduri; RNP 
Romsilva; operatori economici privați atestați să producă puieți forestieri. 

 
COMPONENTA NUMĂRUL 3. Managementul deșeurilor 

Acțiuni finanțate 

 Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau 
la nivel de orașe/comune  

 Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile 
 Dezvoltarea capacităților instituționale de monitorizare publică și control pentru gestionarea deșeurilor și prevenirea poluării 
Solicitanți eligibili 

 autoritățile locale și structurile teritoriale ale MMAP. 
 
COMPONENTA NUMĂRUL 4. Transport sustenabil 

Acțiuni finanțate 

 Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare 
 Material rulant feroviar 
 Dezvoltarea infrastructurii rutiere durabile aferente rețelei TEN-T, taxarea drumurilor, managementul traficului și siguranța 

rutieră 
 Dezvoltarea rețelei de transport cu metroul în Municipiile București și Cluj-Napoca 
Solicitanți eligibili 

 MTI; CNAIR; CNIR; CFR SA; C.F.R. Călători; Metrorex; UAT Cluj-Napoca. 
 
COMPONENTA NUMĂRUL 5. Valul renovării 

Acțiuni finanțate 

 Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice a fondului construit 
existent 

 Realizarea Registrului național al clădirilor 
 Consolidarea capacității profesionale a specialiștilor și lucrătorilor în domeniul construcțiilor prin elaborarea de cursuri de 

formare privind eficiența energetică a construcțiilor 



 

145 

 Economie circulară și creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice 

Solicitanți eligibili 

 autorități și instituții publice responsabile cu amenajarea teritoriului, urbanismului și autorizarea construcțiilor; asociații de 
proprietari; Inspectoratul de Stat în Construcții; Compania Națională de Investiții; autoritățile administrației publice centrale; 
Ministerul Culturii; Institutul Național al Patrimoniului; Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației; instituții de 
învățământ superior/ instituții din Sistemul Național de cercetare-dezvoltare. 

 

COMPONENTA NUMĂRUL 6. Energie 

Acțiuni finanțate 

 Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile (energie eoliană și solară) 

 Infrastructura de distribuție a gazelor din surse regenerabile (utilizând gazele naturale în combinație cu hidrogenul verde ca 
măsură tranzitorie), precum și capacitățile de producție a hidrogenului verde și/sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei 
electrice 

 Dezvoltarea unei producții combinate de energie termică și energie electrică (CHP) pe gaz flexibile și de înaltă eficiență în  
sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizări adânci 

 Lanț industrial de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv 
echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a energiei electrice 

 Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial 

Solicitanți eligibili 

 Actorii din industria cărbunelui (minerit și energie); Operatorul sistemului de transport al energiei electrice; Furnizorii de 
servicii privind energia; Autoritățile locale și centrale; Ministerul Energiei; Hidroelectrica; Ministerul Dezvoltării; Lucrărilor 
Publice și Administrației; Ministerul Transporturilor și Infrastructurii; întreprinderi mari și IMM-uri din sectorul productiv; 
Ministerul Dezvoltării; Ministerul Mediului; Apelor și Pădurilor; întreprinderile care produc energie electrică și termică în 
cogenerare; întreprinderile din piața de producere a bateriilor și a celulelor și panourilor fotovoltaice și din piața de stocare a 
energiei electrice. 

 

COMPONENTA NUMĂRUL 7. Transformarea digitală 

Acțiuni finanțate 

 Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental  

 Dezvoltarea cloudului și migrarea în cloud 

 Realizarea sistemului de e-health și telemedicină 

 Digitalizarea sistemului judiciar 

 Digitalizare în domeniul mediului 

 Digitalizarea în domeniul muncii și protecției sociale 

 Implementarea formularelor electronice e-forms în domeniul achizițiilor publice 

 Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată 

 Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale  

 Transformarea digitală în managementul funcției publice 
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 Implementarea unei scheme de sprijinire a utilizării serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de instrumente pentru 
beneficiari, cu accent pe zonele albe 

 Asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile TIC publice, cât și pentru cele private cu valențe critice pentru 
securitatea națională, prin utilizarea tehnologiilor inteligente 

 Dezvoltarea sistemelor de securitate pentru protecția spectrului guvernamental 

 Sporirea rezilienței și a securității cibernetice a serviciilor de infrastructură ale furnizorilor de servicii de internet pentru 
autoritățile publice din România 

 Crearea de noi competențe de securitate cibernetică pentru societate și economie 

 Program de formare de competențe digitale avansate pentru funcționarii publici 

 Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale 

 Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru în administrația publică 

 Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme 

Solicitanți eligibili 

 ANFP; INA; furnizori de formare; Biblioteci; IMM-uri inovatoare; Administrația publică centrală și instituții publice de la nivel 
central și local; Ministerul Sănătății; Ministerul Muncii și Protecției Sociale; Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă; 
Agențiile Județene de Ocupare a Forței de Muncă; Inspecția Muncii; Inspectoratele Teritoriale de Muncă; Agenția Națională 
de Plăți și Inspecție Socială; Agențiile Județene de Plăți și Inspecție Socială; ANAP; ADR; MAI; Imprimeria Națională; ONG-
uri. 

 

COMPONENTA NUMĂRUL 8. Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii 

Acțiuni finanțate 

 Creșterea conformării voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor digitale 

 Îmbunătățirea proceselor de administrare a impozitelor și taxelor, inclusiv prin implementarea managementului integrat al 
riscurilor 

 Asigurarea capacității de răspuns la provocările informaționale actuale și viitoare, inclusiv în contextul pandemiei, prin 
transformarea digitală a Ministerului de Finanțe / Agenției Naționale de Administrare Fiscală 

 Implementarea vămii electronice 

 Îmbunătățirea mecanismului de programare bugetară 

 Instrument de modelare economică (set de instrumente de simulare privind opțiunile de reformă a pensiilor) pentru 
îmbunătățirea capacității instituționale de a prognoza cheltuielile cu pensiile 

 Asistență tehnică pentru revizuirea cadrului fiscal 

 Operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare 

 Susținerea procesului de evaluare a dosarelor de pensii aflate în plată 

 Eficiență operațională și servicii electronice avansate pentru sistemul național de pensii prin digitalizare 

Solicitanți eligibili 

 MF și instituțiile sale subordonate; ANAF – sistem IT; administrația vamală; Banca Națională de Dezvoltare; MMPS; Casa 
Națională de Pensii Publice – CNPP. 

 

COMPONENTA NUMĂRUL 9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare 
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Acțiuni finanțate 

 Platforme digitale privind transparentizarea legislativă, debirocratizarea și simplificarea procedurală destinate mediului de 
afaceri. 

 Instrumente financiare pentru sectorul privat 
 Scheme de ajutor pentru sectorul privat 
 Proiecte transfrontaliere și multinaționale –Procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare 
 Înființarea și operaționalizarea centrelor de competență 
 Programul de mentorat Orizont Europa 
 Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programului Orizont Europa 
 Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, 

dezvoltare și inovare 
 Program de sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie 

Sklodowska Curie 
 Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA 

TALENT PLATFORM 
Solicitanți eligibili 

 autoritățile administrației locale care gestionează fonduri și activități relevante pentru domeniul CDI; Academia Română; 
cercetători individuali angajați pe proiecte CDI; MCID; agențiile de finanțare a cercetării și inovării; organizații CDI publice și 
private; autorități publice; Centre de orientare profesională în cariera de cercetător (8 centre regionale); asociații profesionale 
ale cercetătorilor; ONG-uri care derulează activități în beneficiul CDI; Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. 

 

COMPONENTA NUMĂRUL 10. Fondul local 

Acțiuni finanțate 

 Mobilitate urbană durabilă 
 Construirea de locuințe pentru tineri și pentru specialiști din sănătate și învățământ 
 Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-

teritoriale  
 Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de urbanism 
Solicitanți eligibili 

 autoritățile publice de la nivel central. 
 
COMPONENTA NUMĂRUL 11. Turism și cultură 

Acțiuni finanțate 

 Promovarea celor 12 rute turistice/culturale 
 Modernizarea/crearea de muzee și memoriale 
 Instituirea și operaționalizarea Centrului Național de Coordonare Velo 
 Implementarea a 3 000 km de piste pentru biciclete 
 Sporirea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural 
 Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme 
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Solicitanți eligibili 

 unități de învățământ din zonele rurale și din orașele mici; GAL-uri urbane; Ministerul Culturii; Administrația Fondului Cultural 
Național; Centrul Național al Cinematografiei; Unitățile administrativ teritoriale; persoanele juridice de drept privat; unitățile 
aparținând unui cult religios recunoscut în România; organizații neguvernamentale; Consiliile județene; organizațiile 
neguvernamentale; muzeele satului și alte muzee care au drept specific protejarea patrimoniului vernacular; Ministerul 
Investițiilor și Proiectelor Europene; Compania Națională de Investiții. 

 
COMPONENTA NUMĂRUL 12. Sănătate 

Acțiuni finanțate 

 Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești (Atlasul zonelor rurale marginalizate și al dezvoltării umane locale din 
România) 

 Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice 
Solicitanți eligibili 

 Ministerul Sănătății; Casa Națională de Asigurări de Sănătate; Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate 
(ANMCS); Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS); unitățile medicale publice care oferă 
asistența medicală primară, comunitară și ambulatorie; spitale alte unități din domeniul sănătății publice; Unități 
Administrativ Teritoriale; Cabinete ale medicilor de familie/Asocieri ale medicilor de familie; Unități sanitare din subordinea 
Ministerului Sănătății; Unități sanitare din subordinea UAT-urilor. 

 
COMPONENTA NUMĂRUL 13. Reforme sociale 

Acțiuni finanțate 

 Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie  
 Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități 
 Operaționalizarea introducerii tichetelor de muncă pentru activitățile casnice 
 Crearea unei rețele de centre de îngrijire de zi și de reabilitare pentru persoanele în vârstă 
Solicitanți eligibili 

 autorități publice centrale și locale cu atribuții în domeniul protecției drepturilor copilului; UAT și parteneriatele între UAT 
și furnizori publici de servicii sociale; ANPIS; AJPIS; MMPS; Ministerul de resort cu atribuții în domeniul politicilor sociale. 

 
COMPONENTA NUMĂRUL 14. Buna guvernanță 

Acțiuni finanțate 

 Optimizarea infrastructurii judiciare pentru a garanta accesul la justiție și calitatea serviciilor 
 Dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT) necesare luptei împotriva corupției și recuperării produsului și prejudiciilor 

generate de infracțiuni, inclusiv a formării profesionale în aceste domenii 
 Crearea de structuri parteneriale locale între autoritățile locale și societatea civilă 
 Creșterea capacității organizațiilor societății civile de stimulare a cetățeniei active, de implicare profesionistă în planificarea și 

implementarea politicilor publice privind drepturile sociale vizate de planul național de redresare și reziliență și monitorizarea 
reformelor asociate 
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 Monitorizarea și implementarea planului 

Solicitanți eligibili 

 Secretariatul General al Guvernului; Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă; Institutul National de Administrație; ANFP; 
Ministerul Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Justiției; ANABI; DNA; Agenția Națională de Integritate; ANAP; ONG; APL. 

 

COMPONENTA NUMĂRUL 15. Educație 

Acțiuni finanțate 

 Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe 
 Înființarea, echiparea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru grupurile defavorizate 
 Dezvoltarea programului-cadru pentru formarea continuă a profesioniștilor care lucrează în servicii de educație timpurii 
 Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar 
 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 
 Dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale integrate 
 Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare 
 Program de formare la locul de muncă pentru personalul didactic 
 Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ 
 Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi 
 Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare 

 Sprijin pentru consorțiile școlare rurale  
 Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) 
 Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic 
 Școala online: Dezvoltarea platformei de evaluare și realizarea de conținut 
 Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului 
 Asigurarea infrastructurii universitare (cămine, cantine, spații de recreere) 
 Programul de formare și îndrumare pentru managerii și inspectorii școlari 
Solicitanți eligibili 

 operatorii publici (primăriile); Ministerul Educației; unitățile de învățământ. 
 

Compania Națională de Investiții (CNI) 

Compania Națională de Investiții este o persoană juridică română care are ca obiectiv principal executarea programelor de interes public 

sau social în domeniul construcțiilor, aprobate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Domeniile pe care le 

urmăresc investițiile sunt sport de masă sau performanță, cultură și învățământ, social și justiție. Vor fi finanțate acțiuni în 

subprogramele: 

 Subprogramul ”săli de sport” 
 Subprogramul ”bazine de înot” 
 Subprogramul ”complexuri sportive” 
 Subprogramul ”așezăminte culturale” 
 Subprogramul ”unități și instituții de învățământ de stat” 
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 Subprogramul ”patinoare artificiale” 

 Subprogramul ”unități sanitare” 

 Subprogramul ”săli de cinema” 

 Subprogramul ”lucrări în primă urgență” 

 Subprogramul ”reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate” 

 Subprogramul ”drumuri de interes local și drumuri de interes județean” 

 Subprogramul ”fose septice; micro-stații de epurare; sisteme de alimentare cu apă și sisteme de canalizare” 

 Subprogramul ”alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor” 

Solicitanți eligibili 

 Statul, prin autoritățile administrației publice centrale; autoritățile administrației publice locale, precum și alte instituții 
publice și instituții de interes public și persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în condițiile legii; precum și 
alte entități ce funcționează în baza unor legi speciale; inclusiv persoane fizice și juridice în cazul Subprogramului ”Lucrări în 
primă urgență”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


