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INTRODUCERE 
 

Strategia reprezintă cadrul care determină direcția și alegerile 

unei comunități, stabilind o direcție unitară a obiectivelor sale 

operaționale cât și a resurselor necesare pentru orientarea acesteia în 

atingerea scopului principal și a obiectivelor stabilite.  

Strategia de dezvoltare locală reprezintă instrumentul de 

management participativ, implicând întreaga comunitate în vederea 

asigurării dezvoltării economice și sociale. Pe termen scurt, mediu și 

lung, constituie instrumentul principal în luarea de decizii care au la 

bază evaluări anterioare cu caracter justificativ, realizată prin 

colectarea datelor și analiza documentelor oficiale. 

Prezenta lucrare a fost realizată la solicitarea Primăriei 

Comunei Albești, județul Botoșani, prin reprezentantul sau legal, 

primarul comunei, pentru a furniza toate elementele necesare în 

abordarea problemelor și oportunităților cu care se confruntă 

comunitatea, în luarea de decizii locale echitabile, astfel încât să fie 

realizat un ghid de dezvoltare a localității în acord cu voința 

cetățenilor. Obiectivul general al strategiei constă  în stabilirea unui 

cadru general de dezvoltare a comunei Albești prin creșterea 

capacității economico-sociale pentru perioada 2021-2027, obiectiv 

conceput în corelație cu principiile dezvoltării durabile. 

Întrucât aderarea României la Uniunea Europeană a impus 

alinierea politicii naționale de dezvoltare a țării noastre la politicile și 

principiile europene, Comuna Albești trebuie să implementeze o 

viziune strategică în vederea dezvoltării durabile, în acord cu 

strategiile de dezvoltare regională și națională. Fiind un document de 

planificare strategică pentru perioada 2021-2027, reprezintă baza 

strategică pentru consolidarea proiectelor inițiate la nivelul regiunii, 

planificarea având în vedere atât fondurile externe (europene) cât și 

interne (naționale/locale, regionale/guvernamentale) pentru  

următoarea perioadă de programare. 

Misiunea strategiei implică mobilizarea tuturor resurselor de 

ordin uman, material, financiar de la nivel local pentru implementarea 

cu succes a măsurilor, soluțiilor și a proiectelor propuse, misiune 

axată pe următorii piloni: colaborare, consultare publică, participare 

și planificare rațională.  

Viziunea strategiei de dezvoltare locală a comunei Albești 

determină viitorul unei comunități unitare, dependente de activitățile 
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care vor urma a fi realizate de autoritățile locale, cât și de  factorii 

sociali, economici, de mediu. 

În procesul de elaborare al documentului s-a ținut cont de 

prevederile propuse la nivel european cât și de cadrul specific al 

comunei Albești, prin identificarea necesităților și a celor mai 

potrivite soluții pentru creșterea durabilă a productivității individuale 

și comunitare prin generarea unor venituri mai mari pentru populația 

existentă. 

Realizarea acestui document reprezintă așadar, un instrument 

de lucru al administrației publice locale în acord cu voința comunității 

locale, elaborat în vederea stabilirii de noi direcții strategice orientate 

către toți factorii interesați de progresul economico-social al comunei 

Albești. Astfel, planificarea strategică este constituită în vederea 

proiectării și a trasării obiectivelor care vor fi specificate în Strategia 

de Dezvoltare Locală prin respectarea procesului de planificare 

strategică.                           

În contextul noilor direcții prioritare trasate la nivel european, 

pentru atingerea următorului nivel de integrare în Uniunea 

Europeană, scopul principal al acestei strategii constă în dezvoltarea 

societății civile prin creșterea calității traiului din rândul locuitorilor, 

stabilind astfel un nou cadru strategic de dezvoltare durabilă a 

localității Albești. 

Conținutul strategiei de dezvoltare locale include următoarele 

elemente esențiale: 

 Prezentarea populației și a zonei care face obiectul de referință 

al strategiei; 

 Identificarea resurselor și a priorităților existente; 

 Analiza necesităților și a oportunităților zonei; 

 Descrierea strategiei și a obiectivelor urmărite prin 

identificarea unor ținte clare și măsurabile; 

 Detalierea procesului de implicare a comunității în elaborarea 

strategiei de dezvoltare locală; 

 Creionarea planului de acțiune al strategiei; 

 Planul financiar al strategiei; 

 Expunerea procedurilor de monitorizare și gestionare a 

strategiei; 

Odată elaborată o astfel de strategie, cererile de finanțare pentru 

pentru atragerea de resurse financiare nerambursabile din diferite 

fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene sunt 

justificabile și măsurabile.  
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Pentru realizarea obiectivelor propuse, incertitudinea mediului 

actual de la nivel național și internațional, impune o utilizare eficientă 

a resurselor umane și financiare limitate. O astfel de abordare conferă 

un scop și o direcție comunității în a-și valorifica resursele disponibile 

prin punerea în valoare a elementelor distinctive ale zonei. 

În procesul de elaborare al strategiei se are în vedere diminuarea 

dezechilibrelor locale/regionale existente, corelarea politicilor 

sectoarelor guvernamentale la nivelul comunei Albești și implicit 

stimularea cooperării inter-regionale. De aceea, în elaborarea 

strategiei trebuie stipulate etapele urmate în vederea atingerii scopului 

final, și anume cel de creștere a absorției și a impactului fondurilor de 

la nivel local. 

O atenție deosebită în acest sens se acordă cetățenilor, prin 

implicarea acestora în elaborarea și aplicarea acesteia, astfel încât să 

fie formulate obiective, priorități și acțiuni specifice de dezvoltare a 

comunei Albești. Procesul de elaborare al strategiei este structurat în 

trei etape (analiză, elaborare și evaluare și implementare). 

Pe baza acestor informații, a contextului de planificare de la 

nivel local in concordanță cu directivele europene, a misiunii și a 

viziunii de dezvoltare pe termen scurt și mediu, se are în vedere 

crearea unui cadru definitor din punct de vedere strategic, anunțând o 

abordare personalizată a dezvoltării locale din comuna Albești, 

județul Botoșani. 

În acest sens, elaborarea strategiei de dezvoltare locală 

integrată la nivel regional îmbunătățește semnificativ șansele de 

dezvoltare socială și economică durabilă și performată. Pentru a evita 

apariția de riscuri sociale și economice în procesele de accesare de 

fonduri comunitare este impetuos necesară o viziune strategică pe 

termen mediu și lung asupra procesului de dezvoltare a comunei 

Albești. 
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CAPITOLUL I 

 ELEMENTE INTRODUCTIVE 
 

 1.1 Necesitatea planificării strategice 

 2.2 Metodologia de elaborare a strategiei 
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1.1 Necesitatea planificării strategice 

Dacă avem în vedere necesitatea planificării strategice putem 

considera că prim aceasta se trasează traiectoria de evoluție a 

instituției pentru o perioadă relativ îndelungată, prin care se asigură 

conducătorilor si angajaților o direcționare rațională a eforturilor, o 

consistență consecventă a deciziilor si acțiunilor, subordonate 

atingerii obiectivelor riguros si precis stabilite. Totodată strategia 

reprezintă cadrul care orientează alegerile ce determină natura și 

direcția unei comunități, ducând la stabilirea unei direcții unitare 

pentru comunitate în termenii obiectivelor sale operaționale și 

furnizează baza alocării resurselor necesare pentru orientarea acesteia 

spre atingerea scopului principal și a obiectivelor stabilite. 

Așadar motivul principal pentru elaborarea unei strategii este 

de a dezvolta un răspuns coerent la necesităţile de dezvoltare și de a 

contracara problemele predominante economice și sociale. Strategia 

oferă o bază pentru o serie de Planuri de Acţiune sau intervenții 

(programe și proiecte), menite să determine ce trebuie de făcut, cum 

și unde, şi în ce perioadă de timp, ce resurse vor fi necesare pentru a 

fi puse la dispoziția realizării obiectivelor în cauză. 

 

 

Atunci când planificam strategic reușim sa constituim un proces 

sistematic  prin care, în cazul de față, Comuna Albești  prioritizează 

acțiunile ce duc la îndeplinirea misiunii propusă, conducând astfel la 

evoluția mediului înconjurător. O planificare bine pusă la punct, 

pentru a da rezultate trebuie să țină cont de la bun început de ce anume 

se dorește a fi realizat, în ce perioadă de timp se va materializa, cat și 

unde va fi locația exactă. De asemenea este foarte important să se 

stabilească de la bun început cine și ce roluri are, cum trebuie făcute 

și ce resurse sunt necesare pe durata acestei perioade.  

Strategia de dezvoltare a comunei Albești s-a realizat în 

vederea identificării problemelor şi a nevoilor la nivelul comunităţii, 

stabilirea planului de acţiune locală pentru dezvoltare durabilă, 

stabilirea domeniilor prioritare care au nevoie de finanţare şi 

pregătirea portofoliului local de proiecte ce trebuie să aibă în vedere 

direcţiile perioadei 2021-2027 de programare financiară a fondurilor 

Uniunii Europene. 

Această strategie va asigura implicarea generală a actorilor 

locali, a cetățenilor în elaborarea și implementarera planurilor de 
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dezvoltare a Comunei Albești pe termen mediu și lung și a proiectelor 

pe termen mediu și scurt care derivă din aceste planuri. 

În același timp necesitatea realizării acestui document rezidă 

din faptul că este un instrument tehnic de utilitate publică, influențând 

în mod direct interesul unor persoane cheie ce urmăresc existența, 

eficacitatea și beneficitatea acestuia. 

Procesul de planificare reprezintă un proces continuu care nu 

are finalitate decât după ce strategia a fost implementată cu succes cu 

ajutorul organizării, coordonării și controlului, ce furnizează 

informații în legătură cu eficiența planurilor de acțiune. 
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1.2 Metodologia de elaborare a strategiei 

Strategia Locala de Dezvoltare Durabilă a comunei Albești a 

fost elaborată pornind de la principiul de bază conform căruia acest 

document trebuie sa răspundă aspirațiilor comunității locale. 

Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a comunei a presupus o 

abordare participativă care a condus la stabilirea unei viziuni 

strategice unitare de dezvoltare și a planurilor de acțiuni ce vor fi 

implementate în orizontul de timp 2021-2027.  

Strategia de dezvoltare locală a comunei Albești a fost 

realizată în conformitate cu Strategia Națională pentru Dezvoltare 

Durabilă a României 2030, Acordul de parteneriat 2021-2027 dintre 

România și Uniunea Europeană și politicile Uniunii Europene.  

Prin urmare, Strategia de dezvoltare locală a fost creionată cu 

sprijinul și contribuția comunității, a angajaților din instituțiile 

publice locale, agenților economici din comună, compartimentelor de 

specialitate de la nivelul comunei, subordonate Primăriei, prin 

intermediul consultărilor și a întâlnirilor de lucru. Pentru a putea 

realiza o imagine concisă a Comunei Albești, s-a apelat la o serie de 

factori ce au constat în studiul rapoartelor ce cercetare realizate la 

nivel european, national și local.  

 

 

De asemenea, interpretarea chestionarelor aplicate la nivel 

local au jucat un rol semnificativ în conturarea imaginii Comunei 

Albești.  

Structural Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Albești 

prezintă patru capitole principale precum: 

 

 Profilul Comunei Albești și analiza situației existente; 

 

În aceast capitol s-a realizat o analiză a situației actuale a Comunei 

Albești avand la bază dezvoltarea socio-economică a comunei, 

reliefându-se principalii indicatori reprezentativi și evoluția acestora. 

În vederea evaluării situației actuale a comunei Albești au fost 

utilizate sistematic cele mai recente date statistice disponibile. 

Orizontul de timp al acestor date diferă de la un indicator la 

altul, din cauza indisponibilității unor informații recente pentru 

indicatorii de un interes deosebit, precum cei economici, sociali sau 

demografici. 

Punctele principale care au fost analizate sunt: datele economice, 

demografice, infrastructura, mediu, sănătate, resurse umane și forța 

de muncă, educația, reperele istorice și tradițiile. 
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 Analiza SWOT; 

Această etapă înglobează totalitatea punctelor slabe, a punctelor 

tari, a amenințărilor, dar și a oportunităților identificate la nivelul 

comunei Albești ca urmare evaluării situației actuale. În urma acestei 

analize s-au identificat elementele definitorii ale Comunei Albești 

care au stat la baza formulării direcțiilor strategice de dezvoltare și a 

proiectelor investiționale relevante. 

 Planul strategic de dezvoltare; 

În această etapă se conturează viziunea privind dezvoltarea 

viitoare a comunei Albești, direcțiile de dezvoltare și obiectivele 

strategice urmărite. În vederea îndeplinirii obiectivelor strategice s-a 

pus accentul pe realizarea planurilor de acțiune și prioritizarea 

acțiunilor ce urmează a fi implementate, cum ar fi creșterea nivelului 

de trai al locuitorilor, protejarea mediului, dezvoltarea durabilă a 

comunei. 

 Implementare, monitorizare și evaluare; 

În această ultimă parte a Strategiei se prezintă condițiile, metodele 

și instrumentele prin care se vor pune în practică politicile și 

proiectele de dezvoltare propuse în documentul programatic propus 

spre implementare în perioada de timp 2021-2027. 
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CAPITOLUL II 
 

 CADRUL STRATEGIC GENERAL AL DEZVOLTĂRII COMUNITĂȚILOR ÎN 

ROMÂNIA 
 

2.1 Context European      2.2 Context Național      2.3 Context Regional 
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2.1 Context European 

Comisia Europeană a salutat acordul politic al celor doi co-

legiuitori, permițându-le statelor membre și regiunilor să sprijine o 

dezvoltare a regiunilor Europei, echilibrată din punct de vedere social 

și teritorial, îmbunătățind, în același timp, calitatea vieții cetățenilor 

noștri, în special a celor care provin din zone defavorizate sau 

marginalizate. Acest acord politic stabilește elementele care pot fi 

sprijinite și prioritizate în cadrul celor două fonduri. 

O dată cu finalizarea  politicii de coeziune  a perioadei 2014-2020 

la nivelul  Uniunii Europene, în orizontul de finanțare 2021-2027  se 

propun noi priorități investiționale, precum:  

 O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, 

transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și 

mijlocii. 

 O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare 

a Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, 

energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor 

climatice. 

 O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și 

digitale. 

 Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al 

drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a 

învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a 

accesului egal la sistemul de sănătate. 

 O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea 

strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării 

urbane durabile în UE. 

Așadar, cu un buget de aproape 234 de miliarde de 

euro (la prețurile din 2018), regulamentul privind Fondul 

european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune va 

permite realizarea de investiții într-o Europă mai inteligentă, 

mai ecologică, mai conectată și mai socială, mai apropiată de 

cetățenii săi. Această legislație va permite Uniunii Europene 

să răspundă provocărilor actuale prin stimularea dezvoltării 

durabile și a rezilienței în regiunile și comunitățile europene. 
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Este important de menționat faptul că, prezenta Strategie de 

Dezvoltare Locală este realizată în strânsă legătură cu documente 

strategice ce au la bază următoarele cadre, politici si strategii:  

 Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 - Regulamentul 

prevede pentru UE-27 un buget pe termen lung de 1.074,3 

miliarde EUR la prețurile din 2018, inclusiv integrarea 

Fondului european de dezvoltare. Împreună cu instrumentul 

de redresare Next Generation EU în valoare de 750 de 

miliarde EUR, acest buget va permite Uniunii Europene să 

asigure în anii următori o finanțare fără precedent, în valoare 

de 1,8 mii de miliarde EUR, pentru a sprijini redresarea în 

urma pandemiei de de COVID-19 și prioritățile pe termen 

lung ale UE în diferite domenii de politică. În viitorul cadru 

financiar multianual, finanțarea UE va fi direcționată către 

priorități noi și către priorități consolidate, în toate domeniile 

de politică ale UE, tranziția verde și cea digitală. Politica de 

coeziune și politica agricolă comună vor continua să 

beneficieze de o finanțare importantă și vor fi modernizate 

pentru a se asigura contribuția lor optimă la redresarea 

economică a Europei și la obiectivele ecologice și digitale ale 

UE.  

 Mecanismele financiare asociate sau partenere Uniunii 

Europene, au ca obiective menținerea stabilității financiare a 

Uniunii Europene și a zonei euro, reducerea probabilității 

apariției unei noi crize în viitor și construirea unui cadru 

economic și de guvernanță mai solid pentru Uniunea 

Economică și Monetară. 

 Strategia Europa 2030  propune   priorități care se susțin 

reciproc:  

▪ Creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate 

pe cunoaștere și inovare; 

▪ Creștere durabilă: promovarea unei economii mai 

eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, 

mai ecologice și mai competitive;  

▪ Creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei 

economii cu o rată mai ridicată a ocupării forței de 

muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială. 

 Strategia pentru Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene 

revizuită, are ca obiectiv general îmbunătățirea continuă a 

calității vieții pentru generațiile prezente şi viitoare prin 

crearea unor comunități sustenabile, capabile să gestioneze şi 

să folosească resursele în mod eficient şi să valorifice 
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potențialul de inovare ecologică în vederea asigurării 

prosperității, protecției mediului şi coeziunii sociale. 

 Politica agricolă comună ( P.A.C.) - În perioada 2021-2027 

dezvoltarea rurală va rămâne printre principalele obiective ale 

Politicii Agricole Comune. 
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2.2 Context Național

La nivel național, pentru o mai bună înțelegere a direcției pe 

care România o va urma în următorii 7 ani, s-a urmărit corelarea 

strategiei de dezvoltare cu următoarele documente strategice: 

 Programele de finanţare ale Guvernului României; 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a 

României Orizonturi 2013-2020-2030; 

 Acordului de Parteneriat 2021-2027 al României cu 

Uniunea Europeană; 

 P.A.C; 

Fie că privim la nivel european, național, regional sau local 

este important să înțelegem faptul că, fără o strategie bine pusă la 

punct rezultă o activitate administrativă haotică, în cadrul căreia se 

pot pierde oportunități și se pot consuma irațional resurse importante.  

Din acest motiv timpul și experiența a arătat marilor puteri  că 

existența unui cadru coerent și a unei coordonări strategice conduce 

către rezultate benefice. 

În acest sens, Guvernul a aprobat Strategia națională pentru 

dezvoltarea durabilă a României 2030. Potrivit reprezentanților 

Executivului, documentul a fost realizat sub coordonarea 

Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, iar în spatele formei 

finale a Strategiei se află o consultare publică extinsă. Strategia 

națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 oferă 

principalele direcții de acțiune pentru implementarea Agendei 2030, 

asumată de 193 de state la Adunarea Generală ONU din 2015. 

Prin această Strategie, România își stabilește cadrul național pentru 

susținerea Agendei 2030, asumată de 193 de state la Adunarea 

Generală ONU din 2015, și implementarea setului de 17 ODD 

(obiective de dezvoltare durabilă). Strategia susține dezvoltarea 

României pe trei direcții principal, respectiv economică, socială și de 

mediu, orientată către cetățean, care să se centreze pe inovație, 

optimism, reziliență și încredere că statul servește nevoile fiecărui 

cetățean, într-un mod echitabil, eficient și într-un mediu curat, în mod  

echilibrat și integrat. 
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Astfel că, cele 17 obiective de dezvoltare durabilă cuprinse în 

strategia națională pe care România dorește să le realizeze în 

următorii ani, se referă la: 

 Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice 

context; 

 Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare, 

îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi 

sustenabile; 

 Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării 

tuturor, la orice vârstă; 

 Garantarea unei educații de calitate și promovarea 

oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți; 

 Realizarea egalității de gen și întărirea rolului femeilor și 

al fetelor în societate; 

 Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și 

sanitație pentru toți; 

 Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri 

accesibile, într-un mod sigur, durabil și modern; 

 Promovarea unei creșteri economice susținute, deschisă 

tuturor și durabilă, a ocupării depline și productive a 

forței de muncă și asigurarea de locuri de muncă decente 

pentru toți; 

 Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea 

industrializării durabile și încurajarea inovației; 

 Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între țări; 

 Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele 

să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile; 

 Asigurarea unor modele de consum și producție durabile; 

 Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor 

climatice și a impactului lor; 

 Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și 

a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă; 

 Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile 

a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, 

combaterea; deșertificării, stoparea și repararea 

degradării solului și stoparea pierderilor de 

biodiversitate; 

 Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o  

 dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și 

crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive 

la toate nivelurile.

14

14



 
 

 2.3 Context Regional 

Regiunea Nord-Est acoperă zona de nord-est a țării și este o 

parte a vechii regiuni istorice a Moldovei, fiind compusă din șase 

județe: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. Conform 

clasificării Eurostat prin Nomenclatorul Unităților Teritoriale pentru 

Statistica (NUTS1), județele reprezintă nivelul NUTS 3, regiunea 

Nord-Est este încadrată pe palierul NUTS 2, impreună cu celelalte 

regiuni de dezvoltare ale tării, acestea fiind incluse, la rândul lor, în 

unități teritoriale statistice mai mari (NUTS 1). Regiunea Nord-Est 

face parte, alături de regiunea Sud-Est, din Macroregiunea 2 a 

României.

 

Având în vedere dezvoltarea strategică, Regiunea Nord-Est își 

propune pentru anul 2030 următoarele elemente de ordin strategic:  

 Viziunea: Regiunea Nord-Est va fi un spațiu competitiv, 

durabil și incluziv, unde îți vei dori să locuiești, să lucrezi și  

să investești. 

 Obiectivul General: Derularea în regiune a unei dezvoltări 

echilibrate printr-un proces de creștere economică durabil, 

favorabil incluziunii sociale, care să conducă la creșterea 

standardului de viață și reducerea decalajelor de dezvoltare 

intra si inter regionale. 
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        Pentru atingerea obiectivului general sunt avute în vedere șase 

obiective strategice și șapte axe prioritare, după cum urmează: 

 Obiectivul strategic nr.1 - Îmbunătățirea competitivității 

regionale prin creșterea productivității în domenii cu valoare 

adăugată, prin stimularea capacităților de inovare și cercetare 

și promovarea utilizării tehnologiilor avansate și a serviciilor 

tehnologiei informației și comunicațiilor dezvoltate pe axele 

prioritare nr 1: Nord-Est - o regiune mai competitivă, mai 

inovativă și nr 2: Nord-Est - o regiune mai digitalizată; 

 Obiectivul strategic nr.2 - Protejarea mediului si optimizarea 

utilizării resurselor prin sprijinirea și promovarea eficienței 

energetice, prin reducerea emisiilor de carbon și dezvoltarea 

infrastructurii verzi în mediul urban dezvoltat pe axa prioritară 

nr.3: Nord-Est - o regiune durabilă, mai prietenoasă cu 

mediul; 

 Obiectivul strategic nr. 3 - Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței prin dezvoltarea unei infrastructuri 

de transport rutier moderne si durabile dezvoltat pe axa 

prioritară nr.4: Nord-Est - o regiune mai accesibilă;  

 Obiectivul strategic nr. 4 – Creșterea accesului și participării 

la un învățământ de calitate, corelat cu cerințele pieței muncii 

prin dezvoltarea unei infrastructuri educaționale moderne 

dezvoltat pe axa prioritară nr.5: Nord-Est - o regiune educată; 

 Obiectivul strategic nr. 5 – Sprijinirea dezvoltării locale prin 

valorificarea și promovarea potențialului local existent 

dezvoltat pe axa prioritară nr.6: Nord-Est - o regiune mai 

atractivă;  

 Obiectivul strategic nr. 6 – Dezvoltarea capacității 

administrative pentru managementul si controlul POR la nivel 

regional dezvoltat pe axa prioritara nr.7 – asistență tehnică.  

 

Dezvoltând, obiectivul specific al axei prioritare 1 constă în 

dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea 

tehnologiilor avansate. Mai concret, se urmărește inițial integrarea 

organizațiilor CDI în structuri, parteneriate și proiecte de cooperare 

interregionale și internaționale, aliniate domeniilor RIS3.  

Consolidarea capacității de cercetare-inovare la nivel regional, 

inclusiv a întreprinderilor  și promovarea colaborării între 

organizațiile CDI și mediul de afaceri reprezintă o a doua operațiune 

urmărită, urmată de dezvoltarea capacității de transfer tehnologic 

regional și dezvoltarea clusterelor cu accent pe exploatarea inovativă 

și completarea verigilor lipsă din cadrul lanțului valoric. Alte 

obiective specifice sunt  impulsionarea creșterii și competitivității 
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IMM-urilor, și dezvoltarea competențelor pentru specializarea 

inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat. Aceste obiective 

urmăresc de fapt, 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 

start-up/spinn-off în domenii  de specializare inteligentă, dezvoltarea 

competențelor la nivelul entităților implicate în procesul de 

descoperire antreprenorială, în special IMM și organizații CDI și TT 

adecvate susținerii specializării inteligente, dezvoltarea capacității 

administrative a actorilor implicați cât și dezvoltarea capacității 

regionale de operaționalizare a propunerilor de poiecte aferente RIS3. 

A doua axă prioritară Nord-Est, o regiune mai digitalizată, are 

următorul obiectiv specific: fructificarea avantajelor digitalizării, în 

beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor. Aici se dorește 

în principal digitalizarea administrației publice locale, inclusiv prin 

dezvoltarea de sisteme integrate inteligente, transformarea digitală a 

companiilor prin adoptarea tehnnologiilor și instrumentelor digitale și 

investiții pentru crearea, dezvoltarea de huburi de inovare digitală. 

Axa prioritară trei, o regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul, are 

drept obiective specific promovarea eficienței energetice și reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră, îmbunătățirea protecției naturii și a 

biodoversității, a infastructurii verzi în special în mediul urban și 

reducerea poluării, promovarea mobilității urbane sustenabile. Printre 

acțiunile avute în vedere se enumără investiții în clădirile rezidențiale 

în vederea asigurării/îmbunătățirii eficienței energetice, investiții în 

clădirile publice în vederea asigurării/îmbunătățiri eficienței 

energetice, reconversia funcțională a spațiilor urbane degradate, a 

terenurilor virane/abandonate, implementarea mobilității urbane 

durabile. 

Axa prioritară 4, o regiune mai accesibilă are ca obiectiv 

specific dezvoltarea unei mobilități regionale și locale durabile, 

reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, 

inclusive îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității 

transfrontaliere. Operațiunile urmărite constau în reabilitarea, 

modernizarea, construirea de legături rutiere secundare către rețeaua 

rutieră și nodurile TEN-T și dezvoltarea de soluții pentru 

decongestionare/fluidizarea traficului (pasaje, variante ocolitoare, 

extinderi la 4 benzi, măsuri de siguranță). 

 În cadrul axei prioritare 5, Nord-Est o regiune educate, 

obiectivul specific fac referire la îmbunătățirea accesului la servicii 

de calitate și favorabile incluziunii în educație, formarea și învățarea 

pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii, care urmărește 

dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru nivel antrepreșcolar și 
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preșcolar, dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru 

învățământul secundar superior și dezvoltarea infrastructurii de 

învățământ universitar. 

Axa prioritară 6, o regiune mai atractivă, are drept obiective 

specific favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de 

mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și 

securității în zonele urbane și favorizarea dezvoltării integrate sociale, 

economice, de mediu la nivel local  și a patrimoniului cultural, 

turismului și securității în afara zonelor urbane. Aici se au în vedere 

conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural, dezvoltarea turismului balneo-climateric, dezvoltarea 

turismului de agreement, sprijinirea întreprinzătorilor specializați în 

meșteșugurile tradiționale, promovarea investițiilor orientate către 

infrastructura verde și siguranța spațiilor publice. 

Axa prioritară 7, asistența tehnică susține sprijinirea AM POR 

NE, achiziția de bunuri și servicii  necesare desfășurării activităților 

specific, îmbunătățirea personalului AM POR NE prin instruirea 

acestuia, ș.a. 

    Totodată este important de menționat că în prezent, regiunea 

Nord-Est se confruntă cu criza sanitară și economică generate de 

virusul SARS-CoV2, pandemie ce a afectat sever consumul 

individual, investițiile, comerțul intracomunitar și fluxurile de capital. 

De asemenea, numeroase activitatea a multor domenii de activitate a 

fost diminuată sau oprită, afectate fiind în special următoarele 

sectoare: serviciile hoteliere de restaurant și catering, industria 

prelucrătoare, transportul, comerțul cu amănuntul/ Prin urmare, 

datorită măsurilor de disponibilizare sau de șomaj tehnic o bună parte 

din populație se confruntă cu o reducere semnificativă a veniturilor. 

Astfel, în recentul plan de redresare economică, Comisia Europeană 

susține pe baza lecțiilor învățate din pandemia COVID-19, un proces 

bazat pe transformarea digitală și neutralitatea climatică. Obiectivele 

Agentei Digitale Europa 2020 au fost preluate și adaptate situației 

actuale din Romania, subliniindu-se astfel importanța pe care o au 

infrastructura și serviciile digitale  în educație, sănătate, economie, 

ocupare, etc.  

Cele 4 arii definite în acest sens sunt: e-gurvernare, securitate 

cibernetică, cloud computing, open data,big data, interoperabilitate, 

TIC în educație, sănatate, cultură și e-incluziune, etc. 

Planul Național de Dezvoltare stabilește cadrul strategic care 

fundamentează accesul țării noastre la asistența financiară din 

fondurile de tip structural acordate de Uniunea Europeana (PHARE, 

SAPARD, ISPA).  

18

18



 
 

Conform raportului realizat de Comisia Europeană, privind 

regiunile rămase în urmă, regiunea se confruntă cu o serie de factori 

care se constituie în obstacole în calea creșterii și realizării de 

investiții. Regiunea este caracterizată de nivele reduse ale 

productivității și a competențelor dobândite, prin comparație cu alte 

regiuni. Rigiditățile de pe piața muncii, cât și un mediu de afaceri 

puțin dezvoltat au un impact semnificativ asupra dezvoltării 

economice. Sistemul de inovare subdezvoltat, interacțiunile 

insuficiente dintre mediul academic și sectorul productiv, deficitul de 

capital uman, absența abilităților cerute și cadrul instituțional 

insuficient dezvoltat pot eroda potențialul existent. Mai mult, în 

continuare există lipsuri semnificative la nivelul infrastructurii de 

bază. Reducerea semnificativă a populației, și în special a persoanelor 

tinere, absolvenților de învățământ superior și lucrătorilor calificați 

limitează perspectivele de creștere și dezvoltare. Soluțiile propuse 

vizează creșterea competitivității regionale prin dezvoltarea și 

punerea în aplicare a strategiilor de specializare inteligentă, realizarea 

de investiții în educație și în infrastructura de bază, asigurarea unor 

legături mai bune intre orașele care generează creștere economică și 

împrejurimi și realizarea de investiții în calitatea actului de guvernare. 

Cu o populație totală rezidentă însumând 3.210.481 locuitori și o 

suprafață totală de 36.850 km² regiunea Nord-Est este cea mai mare 

regiune de dezvoltare a României. Cu toate acestea, performanța 

economică din ultima perioadă o plasează pe ultima poziție în 

Romania și pe una din ultimele zece poziții din Uniunea Europeană. 

Populația rezidentă este într-o continuă descreștere (770 mii de 

locuitori mai puțin în ultimii 5 ani), cu un ritm mai ridicat în ultimii 

trei ani, ca urmare a sporului natural negativ și migrației economice 

către alte state membre și alte regiuni de dezvoltare/zone 

metropolitane din România. Mai mult, asistăm și la un proces de 

îmbătrânire demografică, care se va accentua pe termen lung, odată 
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cu translatarea pe verticală a segmentelor de populație mai numeroase 

(35-44 si 50-59 ani). Deși speranța de viață a crescut în ultimii ani, 

nivelul înregistrat este încă scăzut (6 ani mai puțin față de media  

comunitară) – urmare a asistenței medicale primare și comunitare 

insuficiente si accesibilității scăzute la serviciile de sănătate a 

categoriilor dezavantajate, și în special a celor care locuiesc in 

comunități izolate si/sau marginalizate. 

În regiune, nivelele de activitate și ocupare au crescut 

continuu, cu valori care depășesc media națională și comunitară. 

Nivelul ridicat al ratei de ocupare (78%, cel mai mare din România) 

se datorează în special aportului ridicat al sectorului agricol - peste 

40% din totalul populației ocupată activează în agricultură, domeniu 

cu o productivitate redusă și de forța de muncă necalificată. Sursa: https://www.tripadvisor.com/LocationPhotos-g294457-Romania.html

În mediul rural locuiește mai mult de jumătate din populația 

regiunii, reprezentând aproape două milioane de persoane. Dintre 

aceștia, peste 600 de mii figurează ca fiind ocupați în agricultură-

silvicultură. Deseori, o buna parte dintre aceștia practică o agricultură 

de subzistentă, desfășurând activități pentru gospodărie, neaducătoare 

de venituri, constituindu-se în forme de autoconsum, necuantificate 

in produsul intern brut. Astfel, deși peste o treime din populația 

ocupată activează în agricultură, aportul ramurii la constituirea 

produsului intern brut este de numai 10%. Zonele rurale, în special 

cele din jumătatea estică a regiunii, sunt încă caracterizate printr-un 

nivel redus de dezvoltare al infrastructurii de bază și tehnico-edilitare. 

Gradul redus de modernizare al drumurilor comunale, al drumurilor 

care asigură conectivitatea cu spațiul urban se constituie într-un 

obstacol, determinând o accesibilitate redusă a populației la serviciile 

publice de educație și sănătate, la locurile de muncă din orașe. 

Infrastructura de utilități este insuficient dezvoltată - cantitativ si 

calitativ în raport cu populația existentă.
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 Așadar, îndreptându-ne atenția strict asupra calității vieții și 

bunăstării cetățenilor români din mediul rural, se poate observa faptul 

că, se întârzie să se înscrie în mod decisiv pe linia recuperării 

decalajelor față de condiția medie a cetățenilor Uniunii Europene. 

Echiparea localităților din mediul rural este caracterizată de 

persistența deficitelor și contrastelor, resursele disponibile fiind 

valorificate într-o măsură insuficientă și deseori ineficient. 

Principalele piedici în calea obținerii unor performanțe mai bune 

privind dezvoltarea localităților din mediul rural fac referire la: 

 Deficitul de capacitate administrativă, atât la nivel local, cât și 

la nivel național; 

 Disfuncțiile care se manifestă la interfața între politicile 

publice la nivel național, regional și la nivel local, din cauza 

organismelor deconcentrate. 

Ținând cont de faptul că spațiul rural reprezintă un ansamblu de 

colectivități umane, dezvoltarea acestuia nu trebuie văzută ca ceva 

abstract și nici confundată cu dezvoltarea agriculturii, turismului sau 

a oricăror altor activități economice. Dezvoltarea durabilă a spațiului 

rural reprezintă un proces de creștere a calității vieții și bunăstării 

locuitorilor din mediul rural, fără a compromite bunăstarea 

generațiilor următoare, pe baza exploatării raționale și eficiente a 

resurselor disponibile prin structuri economice moderne și 

competitive, în condițiile gestionării cu pricepere a activităților 

publice. 
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CAPITOLUL III 

CONTEXTUL JUDEȚEAN GENERAL PRIVIND DEZVOLTAREA 

COMUNITĂȚILOR RURALE 

 3.1 Caracterizarea generală a județului Botoșani 

 3.2 Județul Botoșani: Dezvoltarea comunităților rurale 
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3.1 Caracterizarea generală a județului Botoșani 

Botoșani este un județ în nordul regiunii Moldova din România, ce 

face parte din regiunea de dezvoltare Nord-Est. La nord județul se 

învecinează cu Regiunea Cernăuți din Ucraina, la est se învecinează 

cu raioanele:  Briceni, Edineț, Rîșcani și Glodeni din Republica  

Moldova la sud cu județul Iași și la vest cu județul Suceava.  În 

județul Botoșani se află 148 de iazuri, care se desfășoară pe o 

suprafață de 3.600 ha, ceea ce face ca județul Botoșani să ocupe locul 

II pe țară, după județul Tulcea, ca suprafață ocupată de luciul de apă.  

 

 

 Așezare: regiune cuprinsă între râurile Siret și Prut, în 

extremitatea de nord - est a țării, la granița cu Ucraina (la 

nord) și Republica Moldova (la est). La vest și sud se 

învecinează cu județele Suceava și Iași; 

 Suprafață: 4986 Km2 (respectiv 2,1 % din teritoriul 

țării); 

 Populație: 376.562 după recensământul efectuat în anul 

2020; 

 Orașe: Botoșani – reședința de județ, având 106.847 de 

locuitori, se înscrie în istoria noastră națională nu numai 

cu importante evenimente de profundă semnificație 

pentru trecutul poporului nostru, ci și cu o inestimabilă 

contribuție pe care fiii acestor meleaguri și-au adus-o la 

patrimoniul culturii naționale și universale. Istoria 

Botoșaniului începe din vremuri îndepărtate. Numele 

reședinței de județ "Botoșani" este menționat în 

documente, pentru prima oară, în anul 1439, vechimea sa 

fiind însă mult mai mare. Din târgul Botoșaniului au 

purces nenumărate acte și hrisoave purtând pecețile unor 

domnitori ca: Petru Rareș, Ștefan Tomșa,  ș.a.
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 Relieful: predominant deluros, care deși nu este prea 

variat, este un tărâm al frumuseții blânde, ale unei naturi 

trainice și prietenoase, etalând o netulburata armonie. 

Unitățile sale sunt: Dealurile Siretului și Câmpia Jijiei 

Superioare, dispuse de la nord (partea deluroasă a câmpiei 

Jijiei, cu coline domoale ce nu depășesc 200 m), spre est 

(câmpia de lângă Prut) și spre vest (terasele înalte de pe 

malul stâng al Siretului, care fac parte din zona sud-estica 

a Podișului Moldovei, cu înălțimi de 300 m); 

 Clima: este temperat - continentală, influențată puternic 

de masele de aer din estul continentului, fapt ce determină 

ca temperatura medie anuală să fie mai redusă decât în 

restul țării ( 8-9 °C), cu precipitații variabile , cu ierni 

sărace în zăpadă, cu veri ce au regim scăzut de umezeală, 

cu vânturi predominante din nord - vest și sud - vest; 

 Cursurile de apă: au o direcție nord - vest, sud - est, fiind 

formate din Prut la est și Siret la vest, Bașeu și Jijia în 

centrucu afluenții importanți: Sitna, Miletin, Dresleuca ce 

formează culoare depresionare largi cu lunci extinse ce 

brăzdează județul, determinând crearea artificială a peste 

150 iazuri, utilizate pentru echilibrarea debitelor, irigații, 

alimentare cu apă, piscicultură. În zona localităților 

Stânca - Costești a fost construit un important nod 

hidrotehnic, realizându-se una din cele mai mari 

acumulări din țară, cu un volum de 1,5 miliarde mc apă, 

cu o suprafață de 1600 ha și o lungime de 70 km. 

 Lacuri: Din mulțimea iazurilor, ce conferă o frumusețe 

aparte putem aminti: Drăcșani (440 ha pe 

valea Sitnei); Negreni (304 ha pe valea Bașeu), Cal 

Alb; Hănești; Mileanca, Havârna; 

 Vegetația și fauna: Vegetaţia naturală din zona județului 

Botoşani este caracteristică zonei de silvostepă, fiind 

formată în special din terenuri agricole şi pajiştile 

secundare ce ocupă locul fostelor păduri. 

 Tradiții și obiceiuri specifice: Obiceiurile specifice 

judeţului Botoşani sunt foarte bine ilustrate prin tradiţiile 

culturale şi creaţiile populare din judeţul Botoşani, atât 

prin faptele folclorice (literare, muzical-coregrafice), cât 

şi prin zestrea etnografică, mai concret prin cultura 

popular spirituală şi cea materială. Desigur, asemenea 

valori pure nu pot fi străine de înălţarea spre spiritual – de 

pe aceste locuri – a celor pe care îi numim Enescu, 

Eminescu, Iorga sau Luchian. Se cuvine a aminti existenţa 
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la începutul secolului trecut a unei „bresle a lăutarilor”, 

precum şi înfiinţarea în 1860 a corului din Ştefăneşti. Tot 

aici se înfiinţează societatea culturală „Ion Creangă”. Tot 

din acea perioadă mai evidenţiem existenţa „Casei de sfat 

şi citire Nicolae Iorga” şi a „Ligii culturale” la Botoşani, a 

„Universităţii populare” din Ungureni (prima universitate 

populară sătească) şi a „Societăţii artistice-culturale 

George Enescu” din Dorohoi. 

 Educație și cultură: Universităţile private din ţară 

(Universitatea „Petre Andrei” Iaşi, Universitatea „Spiru 

Haret” Bucureşti, Universitatea Danubius Galaţi, 

Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi) şi-au deschis 

filiale la Botoşani. Instituţiile superioare de învăţământ 

particular pregătesc studenţi în domeniile drept, ştiinţe 

economice, ştiinţe sociale, iar în învăţământul superior 

viaţa culturală a judeţului este puternic marcată de cele 4 

mari genii care s-au ridicat de pe aceste meleaguri: „poetul 

nepereche”, Mihai Eminescu, muzicianul George Enescu, 

istoricul Nicolae Iorga şi pictorul Ştefan Luchian, precum 

şi de impresionanta galerie de personalităţi creatoare ce 

sporeşte prestigiul culturii româneşti în multe domenii: 

biologul Grigore Antipa, matematicianul Octav Onicescu, 

fizicianul Dimitrie Negreanu, scriitorul şi istoricul Barbu 

Lăzăreanu, dramaturgul Mihail Sorbu, renumitul Al. 

Grigore Ghica, regretatul scriitor şi actorul Al. D. Lungu. 

 Sănătate și protecție socială: Asistenţa medicală este 

asigurată de Spitalul Judeţean de Urgenţă „Mavromati” cu 

secţiile - Spitalul de Obstetrică- Ginecologie, Spitalul de 

Copii „Cuvioasa Parascheva”, Spitalul de Psihiatrie, 

precum şi de Spitalul de Recuperare „Sf. Gheorghe”, de 

Spitalul Municipal Dorohoi şi de Spitalele orăşeneşti din 

Darabani, Săveni, Truşeşti. În judeţ se găseşte şi 1 

sanatoriu, dedicat bolilor neuropsihiatrice, la Podriga şi 

şase unităţi medico- sociale, deschise la Săveni, Nicolae 

Bălcescu, Mihăileni, Suharău, Suliţa şi Ştefăneşti.  
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3.2 Județul Botoșani: Dezvoltarea comunităților rurale 

Zonele rurale din toată Europa suferă schimbări rapide. Pe de 

o parte, provocările persistente, precum infrastructura slabă, serviciile 

rurale de calitate scăzută și emigrarea tinerilor, continuă să pună sub 

presiune multe comunități rurale și accelerează rapid declinul 

acestora. Pe de altă parte, există și oportunități noi și interesante 

pentru oamenii din mediul rural și pentru întreprinderile rurale care 

rezultă din „factorii cheie ai schimbării rurale din secolul XXI”, 

factori ce includ o serie de modificări de valori sociale și preferințe 

ale consumatorilor, impactul tehnologiilor digitale, imperativul 

dezvoltării economiilor circulare și  emisiilor reduse de carbon, 

bioeconomia emergentă și așa mai departe. Politica de dezvoltare 

rurală a UE are o înregistrare de lungă durată a stimulării diverselor 

forme de inovare, ca răspuns la astfel de provocări și oportunități, și 

o inițiativă relativ nouă care are potențial să adauge – și să se bazeze 

pe – acest concept de „Sate inteligente”.  

Pe scurt, Satele Inteligente pot fi înțelese ca și „comunități 

rurale care refuză să aștepte să se întâmple o schimbare”. Astfel de 

comunități sunt formate din oameni din mediul rural care iau inițiativa 

de a se mobiliza și de a explora soluții practice pentru provocările de 

zi cu zi cu care se confruntă, precum și de a profita de noi oportunități 

pentru îmbunătățirea calității lor de viață și a nivelului de trai. Și, 

desigur, există mii de comunități rurale din UE care fac acest lucru în 

diferite moduri. 

În semn de recunoaștere a fenomenului în creștere al satelor 

inteligente, Comisia Europeană a lansat o acțiune a UE pentru satele 

inteligente în primăvara lui 2017, iar acest lucru a atras un interes larg, 

de la instituțiile UE, guvernele naționale și regionale până la părțile 

interesate din teren. Satele inteligente au fost evidențiate în continuare 

în Comunicarea Comisiei privind viitorul alimentelor și agriculturii 

(noiembrie 2017) ca o prioritate pentru a ajuta „comunitățile locale să 

abordeze problemele legate de conectivitatea în bandă largă 

inadecvată, oportunități de angajare și furnizarea de servicii într-un 

mod clar și cuprinzător”. Conceptul de „Sate inteligente” este acum 

încorporat în proiectul de legislație pentru politica agricolă comună 

post-2020 (PAC), iar statele membre vor avea, prin urmare, 

oportunitatea de a pune la dispoziție sprijinul în planurile strategice 

ale PAC pentru comunitățile rurale care doresc să dezvolte sate 

inteligente. Unele cadre strategice existente la nivel superior pentru 

satele inteligente există deja în unele state membre și oferă inspirație 

în acest sens.  
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Spaţiul rural al României are un potenţial extraordinar care 

trebuie pus în valoare şi exploatat durabil, atât pentru a reînvia fiinţa 

identitară a românilor, cât şi pentru a creşte calitatea vieţii acestora. 

 

 Dezvoltarea comunitară urmăreşte exact acest lucru, cu atât 

mai mult în mediul rural; este un proces formativ care are ca scop 

creşterea calităţii vieţii pentru toţi membrii unei comunităţi şi 

presupune crearea capacităţii membrilor comunităţilor de a fi 

proactivi. Valorile pe care se bazează dezvoltarea comunitară şi, în 

acelaşi timp, le promovează în rândul membrilor şi actorilor dintr-o 

comunitate rurală sunt: participare civică, spirit de iniţiativă, 

voluntariat, abordare participativă, echitate şi coeziune socială, 

oportunităţi egale, abordarea dezvoltării de jos în sus, 

responsabilitatea socială a tuturor membrilor comunităţii, potenţialul 

latent al comunităţii (cunoaşterea existentă la nivel local) şi 

încrederea că membrii comunităţii sunt cei mai potriviţi să găsescă 

cele mai bune soluţii la problemele cu care se confruntă. 

Actorii sectorului non-profit care lucrează în mediul rural 

folosesc adesea procesele specifice dezvoltării comunitare în 

proiectele lor curente. Există mai multe tipuri de metodologii 

specifice dezvoltării comunitare; toate se bazează pe învăţarea 

experienţială, ceea ce duce la construirea capacităţii actorilor din 

mediul rural şi asigură, în plus, sustenabilitatea demersului, având 

următoarele avantaje:  

 Creează obişnuinţa actorilor din comunitate de a 

aborda dezvoltarea comunităţii într-o manieră 

integrată şi participativă, care generează 

responsabilitate pe termen lung şi o bună gestiune a 

resurselor locale; 

  Promovează cetăţenia activă şi favorizează creşterea 

calităţii democraţiei locale prin dialogul de la egal la 

egal al cetăţenilor cu reprezentanţii autorităţilor locale, 

prin parteneriatele dintre actorii locali şi autorităţi – 

astfel crescând gradul de legitimitate al autorităţii 

locale; 
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 Favorizează implicarea persoanelor direct afectate în 

analiza nevoilor, în propunerea de soluţii, în luarea 

deciziilor şi în implementarea soluţiilor alese, aducând 

astfel pe agenda publică adevăratele priorităţi ale 

comunităţii; 

 Conduce la formarea unor structuri formale sau 

informale durabile (grupuri de iniţiativă, organizaţii 

comunitare înființate conform legii asociațiilor și 

fundațiilor sau altor legi speciale, precum cea care 

reglementează activitatea FRDS) care pot acţiona pe 

termen lung, cu resurse relativ puţine şi care, în plus, 

au competenţe pentru atragerea de noi resurse în 

comunitate; 

 Promovează şi apără drepturile grupurilor 

dezavantajate, promovează incluziunea socială activă; 

 Contribuie la cunoaşterea şi promovarea conceptelor 

şi instrumentelor de dezvoltare durabilă şi de 

responsabilitate socială; 

 Contribuie la identificarea, cunoașterea şi 

valorificarea resurselor locale şi la utilizarea 

patrimoniului local, istoric, cultural, natural, etnic etc., 

ca instrument de dezvoltare durabilă a comunității. 

 Pregăteşte şi consolidează capactitatea actorilor locali 

şi a membrilor comunităţii de a-şi construi noi strategii 

şi noi abordări în rezolvarea problemelor cu care se 

confruntă în funcţie de dinamica comunităţii, de 

experienţele anterioare, de noi resurse. 

 

 

 

 

 

 

28

28



 
 

 Îndreptându-ne atenția către datele statistice existente se poate 

observa că indicele de disparitate (care exprimă raportul dintre nivelul 

local şi cel regional al produsului intern brut) a scăzut continuu în 

perioada 2005-2009, atât în condiţii macroeconomice de creştere 

economică cât şi de recesiune. Mai mult, în anul 2010, în raport cu 

media comunitară, Regiunea Nord-Est figura cu un indice de 

disparitate de numai 29%. Principalii factori care determină nivelul 

scăzut de dezvoltare a judeţului Botoşani identificaţi sunt următorii:  

 Alternative economice reduse pentru populaţia din mediul 

rural 

 În mediul rural locuieşte cea mai mare parte din populaţia 

judeţului, reprezentând 221.320 de persoane. Majoritatea acestora 

practică o agricultura de subzistenţă, lucrând pentru propria 

gospodărie, nedezvoltând o activitate aducătoare de venituri (ferme 

de subzistenţă – practice este o formă de autoconsum necuantificată 

în produsul intern brut. Mai mult, o treime dintre aceştia au vârste de 

peste 55 de ani şi nivele reduse de calificare (studii nivel ISCED3 1 

şi 2). În aceste condiţii, în numeroase localităţi rurale au apărut pungi 

de sărăcie formate din persoane care sunt lucrători individuali în 

agricultură (formă deghizată de şomaj), cu un nivel redus sau fără 

venituri, cu un nivel scăzut de calificare – persoane care au o 

accesibilitate redusă la servicii publice de educaţie şi sănătate. Practic, 

trei sferturi din populaţia aflată în risc de sărăcie sau excluziune 

socială a regiunii, locuieşte în mediul rural, iar un sfert dintre aceştia 

îl reprezintă tineri cu vârste cuprinse între 16 şi 24 de ani. 

 

 

      Figura 3.1 Sursa: Institutul Național de Statistică, prelucrare proprie 

 

 Nivelul scăzut de atractivitate, in special a zonelor rurale 

şi oraşelor mici şi mijlocii 

Zonele rurale sunt caracterizate printr-un nivel redus de 

dezvoltare al infrastructurii de bază: gradul redus de modernizare 

a drumurilor comunale ce determină o accesibilitate redusă către 

centrele urbane (implicit la serviciile de educaţie şi sănătate), 

infrastructura de utilităţi insuficient dezvoltată din punct de 

vedere cantitativ şi calitativ în  raport cu populația existentă,

41%

59%

Populatie

Urban Rural
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accesul redus la servicii aferente societăţii informaţionale (internet, 

aplicaţii TIC). Adăugând la toate aceste elemente şi lipsa locurilor de 

muncă, obţinem un tablou al cauzelor care determină migrarea 

tinerilor din mediul rural fie către alte State Membre (în căutarea unui 

loc de muncă), fie către zonele urbane dezvoltate. 

Cele mai multe din localităţile judeţului se confruntă cu un 

nivel scăzut de atractivitate datorat unui complex de factori 

economici, sociali şi de mediu. În cele mai multe cazuri, infrastructura 

tehnică-edilitară existentă este învechită, iar satele sau localităţile 

arondate nu sunt conectate la reţele de utilităţi. Accesibilitatea şi 

mobilitatea în interiorul localităţilor este limitată de gradul avansat de 

uzură a străzilor oraşeneşti, de lipsa/insuficienţa locurilor de parcare, 

de prezenţa redusă a formelor alternative de transport (mersul cu 

bicicleta, transport ecologic,etc). Nivelul redus al investiţiilor private 

realizate, precum şi efectele crizei economice şi financiare, au condus 

la o contracţie a locurilor de muncă existente.  

Lipsa locurilor de muncă atractive, a oportunităţilor de 

petrecere a timpului liber, determină numeroşi absolvenţi de 

învăţământ superior să îşi stabilească domiciliul în alte zone, urbane, 

mai dezvoltate. Mai mult, fenomenul migratoriu are loc şi în rândul 

tinerilor absolvenţi de liceu care deţin o calificare, mulţi dintre aceştia 

fiind plecaţi în căutarea unui loc de muncă în alte State Membre. În 

aceste condiţii, asistăm la un nivel ridicat al şomajului în rândul 

tinerilor –practic, la fiecare trei tineri cu vârsta cuprinsă între 19 şi 25 

de ani, unul dintre ei este şomer. Totodată, deşi numeroase zone 

dispun de oportunităţi (energii regenerabile, potential agricol şi 

zootehnic ridicat), prin gradul lor redus de atractivitate reuşesc foarte 

greu să atragă investiţiile necesare care să valorifice aceste 

oportunităţi şi, implicit, să contribuie la relansarea economică. 
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Cu toate acestea în judeţ sunt reprezentate numeroase ramuri 

industriale, realizându-se o varietate de produse. Aceste industrii 

necesită o atenție deosebită pentru a atrage investiții în urma cărora 

să se creeze noi locuri de muncă mult mai atractive pentru populația 

județului. 

Populaţia ocupată reprezintă 72% din totalul populaţiei şi 

este distribuită, în principal, după cum urmează:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Figura  3.3  Sursa: Institutul Național de Statistică, prelucrare proprie

 

            Figura  3.2  Sursa: Institutul Național de Statistică, prelucrare proprie            
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Pentru a se putea materializa cele enumerate mai sus și pentru 

a putea aduce România în linie cu statele dezvoltate ale Europei, 

trebuie ținut cont de faptul că, accesibilitatea devine condiţie esenţială 

a dezvoltării economice eficiente, iar prezenţa unei infrastructuri 

moderne se transformă întro garanţie a succesului oricărei politici sau 

strategii. Este important de reţinut că de calitatea infrastructurii 

depinde în mod practic dezvoltarea naţională, regională, judeţeană dar 

și cea locală. Fiind condiţia necesară dar nu şi suficientă a creşterii 

economice, infrastructura de transport trebuie orientată în mod 

complet şi integral, către o dezvoltare adecvată nevoilor economico-

sociale ale zonei. Efectele pe termen lung ale investiţiilor în 

infrastructură sunt bine cunoscute în ceea ce priveşte sporirea 

atractivităţii în scop investiţional în zonă. Într-o statistică realizată în 

anul 2012, regăsim totalul lungimii drumurilor publice pe teritoriul 

judeţului Botoşani ca fiind de 4188 km, împărţite în sectoare de drum 

naţional, drumuri judeţene şi drumuri comunale. 
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Întorcându-ne atenția către partea rurală a județului Botoșani, 

agricultura reprezintă o ramură importantă a economiei acestuia. An 

după an, creşte preocuparea în ceea ce priveşte asigurarea unor 

condiţii standard pentru agricultură. Fâneţele se întind pe o suprafaţă 

de 14635 ha şi asigură, în bună parte, furajele necesare şeptelului. De 

asemenea, judeţul este bogat în vii (1690 ha) şi livezi (2559 ha). S-a 

constatat că in ultimii ani a crescut suprafaţa cultivată cu legume şi cu 

plante tehnice. Deşi în ceea ce priveşte creşterea animalelor s-a 

remarcat o descreştere în ultimii ani, totuşi judeţul se înscrie printre 

cei mai mari crescători de oi din ţară. De asemenea există un număr 

mare de porci şi vite, dar cu preponderenţă în sectorul privat. 

 

 

 

 

 

  
    Sursa: https://www.shutterstock.com/ro/search/rural+romania 
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 Regulamentul (UE) 1305/2013 al Parlamentului European şi 

al Consiliului European a avut ca obiectiv dezvoltarea rurală, cu 

următoarele priorități fundamentale: transferul de cunoștințe și 

inovarea în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale, viabilitatea 

exploatațiilor, competitivitatea tipurilor de agricultură în toate 

regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a 

gestionării durabile a pădurilor, organizarea lanțului alimentar, 

inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, 

bunăstarea animalelor, gestionarea riscurilor în agricultură, refacerea, 

conservarea și consolidarea ecosistemelor care au legătură cu 

agricultura și silvicultura, promovarea utilizării eficiente a resurselor 

și tranziția către o economie cu emisii reduse de dioxid carbon în 

sectoarele agricol, alimentar și silvic, promovarea incluziunii sociale, 

a reducerii sărăciei în zonele rurale și a dezvoltării economice a 

acestora. 

În continuare se dorește ca direcția strategică să vizeze 

creșterea economică susținută stimulând agenții economici în vederea 

încurajării angajării de personal salariat în vederea reducerii 

șomajului, dezvoltarea cu precădere a sectoarelor cu potențial inclusiv 

de specializare inteligentă, dezvoltarea economiei rurale prin 

creșterea vizibilității serviciilor şi produselor locale, atragerea de 

investitori în județ, stimularea și susținerea spiritului antreprenorial în 

rândul populației din mediul rural și al populației tinere din mediul 

urban cu scopul consolidării mediului de afaceri existent. 
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CAPITOLUL IV 

 PROFILUL COMUNEI ALBEȘTI ȘI ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE 

 
 

 4.1 Date geografice și încadrarea în teritoriu 

 4.2 Repere istorice 

 4.3 Situația demografică și indicatori 

reprezentativi 

 4.4 Mediu economic local 

 4.5 Resurse umane și piața muncii 

 4.6 Educație cultură și artă 

 4.7 Sănătate și servicii sociale 

 4.8 Infrastructura 

 4.9 Mediul înconjurător 

 4.10 Capacitatea administrației publice locale 
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4.1 Date geografice și încadrarea în teritoriu              

        Comuna Albești din județul Botoșani prezintă dovezi ale 

existenței umane pe teritoriul său începând din neoliticul timpuriu, 

fiind descoperite 31 de situri arheologice, dintre care 

şase atribuite culturii Noua, celelalte aparţinând 

perioadelor istorice diferite: din sec. XIV – XVI – 

perioada feudalismului dezvoltat s-au descoperit 9 

situri, sec. XVII – XVIII - perioada feudalismului 

târziu s-au descoperit 8 situri. Se remarcă un mic tezaur monetar 

feudal descoperit pe teritoriul satului Buimăceni şi resturile a două 

necropole feudale.  Evoluţia aşezărilor locale se datorează unui 

complex de factori naturali şi socio-economici. Favorabilitatea 

naturală a locuirii, în special pe terasele Jijiei şi pe platourile joase, a 

permis dezvoltarea continuă în  teritoriu a comunităţilor umane. 

Prima menţionare documentară a unei localităţi de pe teritoriul actual 

al comunei face referire la satul Jumătăţeni, care în prezent este 

înglobat în Jijia, datând din 7 iulie 1430. Celelalte sate componente 

sunt atestate după următoarea cronologie: 

 Jijia – 1458 

 Albeşti – 1602 

 Buimăceni – 1532 

 Măşcăteni – 1583 

 Coştiugeni - 1650 

 Tudor Vladimirescu – 1912 

Se consideră că actuala configuraţie a aşezărilor se păstrează din 

perioada feudală, urmând o serie de modificări ulterioare rezultate în 

urma despăduririlor, împroprietăririlor sau roirilor.  

Astfel, reţeaua de localităţi prinde a se contura mai bine abia în partea 

a doua a sec. XIX, prin formarea de sate noi prin împroprietărire.  La 

dezvoltarea reţelei de aşezări au contribuit în mare măsură construcţia 

căii ferate şi modernizarea drumurilor principale. Acestea au provocat 

fenomenul de roire, satele de codru şi cele retrase migrând spre zone 

deschise, de-a lungul drumurilor şi spre văi.  Fenomenul de roire şi 

formare de sate prin împroprietărire au determinat în unele cazuri 

extinderi tentaculare sau constituirea de nuclee noi.  Fenomenul de 

 extindere tentaculară a vetrelor de sat ia amploare după 1989 aproape 

în tot judeţul, satele ieşind din perimetrele în care au fost încorsetate 

şi obligate să se dezvolte prin legea sistematizării din 1974.  

Analizând poziţia în teritoriu a comunei, se observă atracţia faţă de 

municipiul Botoşani, comuna aflându-se în zona de influenţă a 

municipiului Botoşani. 
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Comuna Albeşti se află situată în partea de sud-est a judeţului 

Botoşani, la 40 km de municipiul Botoşani, fiind cuprinsă între 

26°58` și 27°15` – longitudine estică, respectiv 47°38` și 47° 44` – 

latitudine nordică.  

Teritoriul comunei Albeşti se învecinează:  

 la nord – vest: comuna Truşeşti;  

 la nord – est: comuna Durneşti;  

 la est: comunele Româneşti şi Santa Mare;  

 la sud: comuna Todireni;  

 la sud – vest: comunele Lunca şi Suliţa.  

 Comuna Albeşti are în componenţă următoarele sate: Albeşti 

(reşedinţă de comună), Buimăceni, Coştiugeni, Jijia, Măşcăteni şi 

Tudor Vladimirescu.  Localitatea Albeşti este amplasată în centrul 

teritoriului administrativ al comunei, iar principalele căi de acces spre 

celelalte localităţi componente sunt:  

 DJ 282 spre Măşcăteni, Buimăceni şi Jijia;  

 DC 52A şi DC 33 spre Tudor Vladimirescu;  

 DC 40 spre Coştiugeni.  

Legătura cu municipiul Botoşani se realizează prin DJ 282 şi 

DN 29 D. Legătura între satele din comună se face pe drumuri 

comunale şi săteşti. 

Accesul feroviar al comunei Albeşti se realizează de la sud la 

nord prin calea ferată Iaşi – Dorohoi (halta Zlatunoaia). 
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Sursa: Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Albești pe perioada 2014-2020
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4.1.1 Relief 

 
Din punct de vedere geomorfologic, comuna Albeşti se 

încadrează în unitatea Podişul Moldovei, subunitatea Câmpia 

Moldovei (Câmpia Jijiei), depresiunea Jijia Başeu. Teritoriul 

comunei este străbătut de râul Jijia de la N la S, remarcându-se ca o 

zonă deluroasă, fragmentată prin văi de eroziune ce s-au dezvoltat de-

a lungul reţelei hidrografice a Jijiei.  Configuraţia generală a reliefului 

este dată de văile largi ale Jijiei, însoţite de terase între care se 

intercalează versanţi uşor înclinaţi. Relieful este condiţionat de 

structura monoclinală, fiind orientat în principal pe direcţia NV-SE.  

Terasele Jijiei sunt largi, cu dezvoltări laterale de până la 7-8 km. Din 

punct de vedere altitudinal, se pot distinge trei tipuri: terasa I – 

inferioară (cu altitudine relativă de 10 metri, prezentă la Mășcăteni și 

Albești), terasa a II-a (cu altitudine de 20-25 m faţă de șesul actual, la 

Albești) și terasa a III-a (cu altitudine relativă de 60 de m 

identificabilă în unele zone la Albești).  Altitudinea reliefului variază 

între 10 m pe terasa inferioară a Jijiei, şi 214 m în zona deluroasă 

(Dealul Coştiugenilor). Altitudinea medie a reliefului este cuprinsă 

între 125-150 m, punctul cu cea mai joasă altitudine  regăsindu-se în 

văile Jijiei, a cărei şes în zona de confluenţă cu Sitna ajunge la 65m 

(Todireni). 

 

Sursa: Romania Live, http://romanialivewebcam.blogspot.com/2009/04/ 
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4.1.2 Climă 
 

Din punct de vedere climatic, teritoriul comunei se încadrează 

în zona temperată, cu particularităţi specifice climatului continental, 

cu patru anotimpuri distincte şi cu temperatura medie anuală de 90C.  

Verile sunt călduroase, cu frecvente perioade de secetă, şi se 

caracterizează prin temperaturi ridicate, cele mai mari valori medii 

lunare înregistrându-se în luna august (200C). Durata medie a 

perioadelor secetoase din această zonă este în jur de 15 zile, iar 

numărul mediu anual al perioadelor secetoase este în jur de 11. În 

schimb, iernile sunt geroase cu viscole, luna cu cele mai scăzute 

valori termice medii fiind ianuarie (-4oC). Valoarea amplitudinii 

termice anuale este de 24oC.  Temperatura maximă absolută 

înregistrată este de 38oC (luna iulie) iar temperatura minimă absolută 

înregistrată este de -33oC (luna ianuarie).  Precipitaţiile atmosferice 

au media anuală de 550-670 mm/an, iar perioada de maxim 

pluviometric cade sub incidenţa lunilor mai-iulie. Numărul mediu 

anual de zile cu precipitaţii este de 115, dintre care o proporţie de 70% 

sub formă de ploaie. Din totalul precipitaţiilor, 35-40% cad vara, 23-

30% primăvara, 17-23% toamna şi 10-17% iarna.  Caracteristică 

pentru regimul pluviometric al acestei zone este pe de o parte 

abundenţa, iar pe de alta deficitul de precipitaţii în sezoane diferite 

ale anului: cantităţi mari în iunie - iulie şi mici iarna. Ambele 

fenomene au influenţe negative asupra economiei.  

 

Vânturile care bat pe teritoriul zonei analizate se caracterizează prin 

fluctuaţii mari de direcţie şi viteză, fiind determinate atât de circulaţia 

generală a maselor de aer, cât şi de orientarea generală a reliefului. 

Frecvenţa cea mai mare o au vânturile dominante dinspre N şi NV 

iarna, iar vara vânturile de SV . Alte fenomene hidrometeorologice 

întâlnite frecvent în această zonă, care în principal influenţează 

negativ activitatea economică sunt: ceaţa, bruma, chiciura, poleiul, 

lapoviţa, sau grindina. De menţionat că acestea se produc cu 

intensitate şi durată mai mare pe văile largi. 
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4.1.3 Rețeaua hidrografică 
 

Comuna Albeşti face parte din bazinul hidrografic al râului 

Jijia, care străbate teritoriul comunei de la nord la sud, cu afluentul de 

ordinul I pârâul Hângerău. Râul Jijia este afluentul Prutului cu 

dimensiunile morfometrice cele mai mari, însă, din cauza scurgerii 

zonale sărace, debitele sale medii sunt reduse (4,8 mc/s).  Bazinul 

hidrografic al râului Jijia se caracterizează prin variaţii de niveluri şi 

debite frecvente ce dau naştere la viituri şi inundaţii în tot bazinul. 

Apele mari se produc în general in intervalul martie – iunie, când se 

transportă cca. 70 % din stocul anual. Debitul mediu  multianual al 

Jijiei este de 2,25 mc/s, iar debitul maxim este 23,8mc/s măsurat la 

staţia hidrometrică Todireni în anul 2004.  De asemenea, râul Jijia şi 

afluentul său, Hângerău, prezintă pe teritoriul comunei Albeşti un 

regim hidrologic caracterizat prin variaţii mari de debite şi nivele. 

Aceste fenomene se produc în principal primăvara, după topirea 

zăpezilor, şi vara, la ploi torenţiale, producând inundaţii, colmatări, 

eroziunea albiilor.  Conform Institutului Naţional de Statistică, circa 

1,19% din teritoriul administrativ al comunei Albeşti este ocupat de 

ape şi bălţi (115 ha).  Pânza de apă freatică se află la adâncimi relativ 

mici, cuprinse între 3 - 14 m, având caracter fluctuant în funcţie de 

regimul precipitaţiilor. Descărcarea pânzei freatice de pe versanţi se 

face prin izvoare de coastă, cu debite mici, care sunt variabile de la 0 

l/s (în perioadele de secetă) până la 0,05 l/s (în perioadele de ploi 

abundente). 

 

 

 

                  Sursa:https://www.cjbotosani.ro/obiective-turistice/lacul-cu-nuferi/ 
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4.1.4 Soluri 

 

 

Contextul climatic, litologic, geomorfologic şi de vegetaţie a 

determinat formarea molisolurilor, din care predomină 

cernoziomurile şi cernoziomurile cambice.  Pe mai mult de jumătate 

din teritoriul comunei se întâlnesc cernoziomurile cambice, 

suprapuse în general pe suprafeţe plane şi versanţi slab sau moderat 

înclinaţi, având ca rocă de solificare depozitele loessoide, argilele, 

marnele şi luturile. Versanţii peste care se suprapun cernoziomurile 

sunt de cele mai multe ori afectaţi de eroziune de suprafaţă, alunecări 

de teren sau chiar fenomene de sărăturare.  

În zonele unde nivelul freatic este cantonat la mică adâncime, în 

special pe firele de vale se întâlnesc lăcovişti. Solurile aluviale se 

întâlnesc pe şesurile pârâului Başeu şi afluenţilor acestuia.  Pe 

versanţii moderat – puternic înclinaţi se găsesc Erodisolurile, în 

marea majoritate afectate de alunecări active de teren (sub formă de 

trepte, valuri şi curgătoare) şi de fenomene de sărăturare. 

 

 

 

 

 

Sursa: https://www.shutterstock.com/ro/search/rural+romania 
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4.1.5 Floră și fauna 
 

Vegetaţia naturală de pe teritoriul comunei este 

caracteristică zonei de silvostepă şi luncă. Vegetaţia specifică 

silvostepei este reprezentată prin pâlcuri de pădure şi pajişti, 

puternic transformate şi modificate antropic. Vegetaţia silvostepei 

este formată din păduri de gorun şi stejar, alături de care se 

întâlneşte: carpenul, teiul, arţarul, jugastrul, ulmul, cireşul. Pajiştile 

silvostepei sunt formate din asociaţii de păiuş, colilie, firuţă cu bulb, 

bărboasă, obsigă, peliniţă, laptele câinelui etc.  Vegetaţia specifică 

luncilor este formată din asociaţii de pir târâtor, iarba câmpului, 

firuţă de câmp, păiuş, pir, coada vulpii, lucernă etc. Izolat, se 

întâlnesc pâlcuri de pădure (zăvoaie) formate mai ales din esenţe 

moi: salcie, răchită, plop, arin negru (în luncile Jijiei). Vegetaţia 

palustră este răspândită pe suprafeţe mici: papură, stuf, rogoz, 

trestie, coada calului. Vegetaţia forestieră se regăseşte în special pe 

versanţii dealurilor din teritoriu, întreg fondul forestier fiind 

administrat de Ocolul Silvic Truşeşti. Defrişările şi desţelenirile 

practicate, cu scopul extinderii culturilor agricole, au determinat 

diminuarea suprafeţelor ocupate de păduri şi pajişti, cu efecte 

negative asupra sistemului natural.  

Fauna este în general săracă, fiind mult mai diminuată în urma 

expansiunii activităţilor umane. Reprezentative pentru acest areal 

sunt rozătoarele, însă se întâlnesc şi specii caracteristice pădurii 

(vulpe, căprioară, sau mistreţ). 

 

          Sursa:https://www.dreamstime.com/photos-images/romania-fox.html 
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4.2 Repere istorice   

Istoria Comunei ne spune că, Șesul Jijiei, ca și al celorlalte văi mai 

mici, precum și terasele râului cu același 

nume, au fost locuite de diverse comunități 

umane, începând din neoliticul timpuriu și 

până spre sfârșitul Evului Mediu, fapt 

atestat de descoperirile arheologice din 

anul 1955 ale echipei conduse de Nicolae 

Zaharia. În ceea ce privește atestarea 

documentară a satelor, se poate stabili că 

primul sat existent pe teritoriul actual al comunei Albești a fost satul 

Jumătățeni, înglobat actualmente în satul Jijia. Acest sat este 

menționat pentru prima dată la 7 iulie 1430, când Alexandru cel Bun a 

întărit împărțirea satelor stăpânite de Ioan Jumătate între fiii acestuia 

(Jurju, Șteful și Mândrea). În documentul din 1492 sunt menționate 

pe teritoriul acestui sat curți boierești: „(...)unde a fost dvoriștea 

Călimanului”. Al doilea sat care a existat pe actualul teritoriu al 

comunei Albești este satul Jijia. Acesta sat, numit în vechime și 

Șătrăreni (Șetrăreni), apare pentru prima dată într-un document din 8 

iunie 1458 prin care Ștefan cel Mare întărește Mănăstirii 

Pobrata „satul unde este casa Onicăi, cu moară, pe Jijia, pe care i l-a 

dăruit Onica de la Jijia”. Satul Șătrăreni este amintit și în lucrarea 

lui C.C. Giurescu, ca făcând parte din ocolul Hârlăului. 

Satul Buimăceni, numit în vechime Băimăceni sau Băimăceani, este 

atestat documentar la 26 martie 1532, când Petru Rareș întărește lui 

Dragotă o parte din satul „Băimăceani”, pe Jijia, pe care o pierduse 

„în hiclenie”. Petrești, sat desființat și înglobat la satul Buimăceni în 

1968, apare pentru prima dată într-un document din 18  aprilie 1581, 

când Iancu Sasu întărește mai multor boieri un loc numit „Fundătura 

dintre satul Petreștilor și dintre satul Băbicanilor”. În partea nordică a 

actualului sat Albești, unde în anul 1955 arheologul Nicolae Zaharia 

a descoperit o necropolă medievală, apar menționate două sate: 

Șerbănești, la 1617, respectiv Merești, la 1633. Biserica din sat,din 

lemn pe temelie de zid, a fost construită între 1742-1748, reparată la 

1778 și 1884, iar în Anuarul din 1909 apare ca fiind în stare foarte 

deteriorată. Actuala construcție a bisericii (cu hramul Sfinții 

Arhangheli Mihail și Gavril) a fost ridicată în 1922, lucru consemnat 

în Anuarul din 1930. Din punct de vedere al împărțirii administrativ 

– teritoriale, comuna Albești nu s-a prezentat mereu în această 

componență. Astfel, în 1865, centru de comună era Buimăceni, cu 

satele Petrești, Albești, Șătrăreni, Crăciuneni și Jumătățeni, satul 
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Mășcăteni făcea parte din comuna Trușești, iar satul Coștiugeni din 

comuna Zlătunoaia (ceea ce explică de ce gara din Albești poartă 

denumirea „Zlătunoaia”, în acea perioadă construinde-se linia ferată 

Iași – Dorohoi). În 1906, centru de comună era Mășcăteni, iar din 

1909 și până astăzi centru de comună este satul Albești. Satul Tudor 

Vladimirescu a făcut parte - de la înființarea sa din perioada 

interbelică și până în 1968 - din comuna Rânghilești. În ceea ce 

privește activitățile economice, comuna are un profil preponderent 

agrar. Momentul de cotitură în acest sens l-a reprezentat regimul 

comunist, în timpul căruia a fost desființată mica proprietate și s-a 

trecut la cooperativizarea agriculturii (în satul Albești a existat 

un C.A.P., în partea nordică, la „Merești”, iar la Buimăceni – la 

ieșirea spre satul Jijia).  
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4.3 Situația demografică și indicatori reprezentativi 

4.3.1 Evoluția populației 

 

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, la 

nivelul comunei Albești, populația prezintă un trend descendent atât 

pentru perioada 2014-2020, cât și pentru perioada previzionată. 

Această descreştere poate fi explicată prin fenomenul de emigrare, 

populaţia fiind în căutarea unui grad de confort al vieţii mai ridicat, 

alegând atât stabilirea în alte ţări, cât şi migrarea spre centrele urbane 

mai atractive din punct de vedere social-economic.

Figura 4.3.1 Sursa Institutul Național de Statistică, prelucrare proprie
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4.3.2 Structura populaţiei comunei Albeşti, pe sexe 

 

Conform INS, distribuţia populaţiei pe sexe este una echilibrată, 51% din locuitori fiind de sex masculin (3.497 persoane) şi 49% de sex 

feminin (3.329 persoane). 

Figura 4.3.2 Sursa Institutul Național de Statistică, prelucrare proprie 
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4.3.3 Structura populației pe sate 

 

Conform datelor furnizate din cadrul Primăriei Comunei Albeşti cele mai populate sate în ordine descrescătoare sunt Tudor Vladimirescu, 

Albești, Buimăceni, Coștiugeni, Jijia, Mășcăteni.

 

 

 

 

Figura 4.3.3 Sursa Institutul Național de Statistică, prelucrare proprie 

33%

30%

12%

9%

9%
7%

POPULAȚIA COMUNEI ALBEȘTI 
ÎMPĂRȚITĂ PE SATE

Tudor Vladimirescu Albești Buimăceni Coștiugeni Jijia Mășcăteni

48

48



 
 

4.3.4 Structura populației pe religii 

 

Conform datelor primite de la Primăria Comunei Albești în 

comună 89,6% din locuitori sunt de etnie română, iar 10,4% de etnie 

romă. În continuare menționăm faptul că, locuitorii Comunei Albești 

se regăsesc structurați pe religii după cum urmează:  

  

 

 Sat Tudor Vladimirescu: 20% ortodocși; 80% 

penticostali; 

 Sat Albești: 90% ortodocși; 10% penticostali; 

 Sat Buimăceni: 98% ortodocși; 2% penticostali; 

 Sat Coștiugeni: 100% ortodocși;  

 Sat Jijia: 91% ortodocși; 9% penticostali; 

 

 

 

 

 Sat Mășcăteni: 98% ortodocși; 2% penticostali
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4.3.5 Structura populației pe grupe de vârstă și sexe 
 

La nivelul comunei Albeşti, piramida vârstelor demonstrează 

că spre deosebire de situaţia întâlnită la nivel naţional, în comună 

numărul tinerilor îl depăşește pe cel al vârstnicilor. Conform 

reprezentanţilor administraţiei publice locale, satele cu locuitorii cei 

mai vârstnici sunt Jijia, Coştiugeni şi Buimăceni.  

Pe de altă parte, partea superioară a piramidei indică prezenţa unei 

tendinţe de supramortalitate a populaţiei masculine, fapt reflectat şi la 

nivel naţional. 

 

 
 

 

 
 Figura 4.3.4 Sursa Institutul Național de Statistică, prelucrare proprie 
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4.3.6 Structura populaţiei pe grupe mari de vârstă 

 

Populaţia tânără, cu vârsta între 0-15 cuprinde 1.571 de locuitori, cea adultă este formată din 4.409 persoane cu vârsta cuprinsă între 15 şi 

64 ani, reprezentând 59% din totalul populaţiei comunei, iar persoanele cu vârsta de peste 65 de ani acoperă un număr de 846 de persoane.  

 

 

 

 

     

 

 
 

Figura 4.3.5 Sursa Institutul Național de Statistică, prelucrare proprie 
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4.3.7 Sporul natural și mortalitatea 

 

Conform Institutului de Statistică, în perioada 2014-2019 

comuna Albești, înregistrează un spor natural pozitiv, indicând faptul 

că natalitatea depășește numărul deceselor din localitate. Totodată în 

graficul de mai jos se poate observa faptul că pentru fiecare an, rata 

de natalitate înregistrează valori superioare ratei de mortalitate. 

Pe termen lung acest spor natural, care înclină balanța într-o 

notă pozitivă către natalitate conduce la necesitatea creării unui trai 

mai bun în comună. Realizarea unei vieți decente oferă tinerilor 

posibilitatea de a rămâne în localitate, de a-și crea o viața mai bun în 

locul de origine. 

 
 

 

 
 

  

 

Figura 4.3.6 Sursa Institutul Național de Statistică, prelucrare proprie 
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4.3.8 Mișcarea Migratorie 

 
Fenomenul de migrare de la nivelul Comunei Albești a 

cunoscut o minimă creștere în comparație cu cel din anul 2014. Cauza 

cea mai mare a acestor fenomene o reprezintă numărul limitat de 

locuri de muncă de la nivelul comunei, care constrânge în 

preponderență populația tânără să migreze spre alte localități mai 

dezvoltate, ori spre alte țări. Plecarea tinerilor din comună contribuie 

la privarea zonei de un capital uman apt sa conducă la perpetuarea si 

dezvoltarea comunității rurale. Acest proces influențează în mod 

negativ dezvoltarea locală a comunității și are consecințe directe 

asupra structurii demografice și a calității de viață. Totuși, dacă 

aruncăm o privire asupra graficului de mai jos, se poate observa că 

din anul 2017 numărul imigrărilor în comună este superior celui de 

emigrări. Acest fenomen trebuie să motiveze comunitatea prin crearea 

unui trai decent, care să ofere locuitorilor oportunități și beneficii. 

  

 
Figura 4.3.7 Sursa Institutul Național de Statistică, prelucrare proprie
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4.4 Mediul Economic Local 

  

În termeni teoretici salariatul este persoana care își exercită 

activitatea pe bază unui contract de muncă într-o unitate economică 

sau socială, indiferent de forma ei de proprietate, sau la persoane 

particulare, în schimbul unei remunerații sub formă de salariu, plătit 

în bani. Numărul mediu al salariaților reprezintă numărul de salariați 

angajați cu contracte individuale de muncă, plătiți de întreprindere 

pentru o durată medie normală a timpului de lucru, pe perioada de 

referință. În cazul de față, în concordanță cu datele furnizate de 

Institutul Național de Statistică numărul mediu de salariați de pe 

raza Comunei Albești oscilează, evoluția acestuia înregistrând un 

trend ascendent. Comparativ cu anul de referință 2014 numărul mediu 

de salariați a crescut în anul 2019 cu 22,9%. Concluzionăm faptul că, 

în decursul a cinci ani forța de muncă este în creștere de la un an la 

altul, locuitorii fiind în continuă căutare de locuri de muncă.  

 

 
Figura 4.4.1 Sursa Institutul Național de Statistică, prelucrare proprie
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În strânsă legătură cu situația numărului mediu de salariați, 

șomajul reprezintă un fenomen contemporan, care include în sfera sa 

aspecte economice, sociale, politice, psihologice și morale. Aceasta 

apare ca rezultat exclusiv al ofertei forței de muncă sau al forței de 

muncă, cererea nefiind luată în considerare. De cele mai multe ori 

șomajul este analizat ca suma agregată a tuturor acelor persoane care 

au statut (oficial) de șomer. Având în vedere situația prezentă, 

numărul șomerilor înregistrați pe raza Comunei Albești, în perioada 

de analiză (2014-2020), conform datelor furnizate de Institutul 

Național de Statistică, numărul maxim de șomeri înregistrați la 

nivelul Comunei a fost în anul 2014 (53 persoane), iar cel mai mic în 

anul 2018 (13 persoane). În anul 2020, la finalul lunii noiembrie, 

comuna numără 18 șomeri. Raportat la numărul total de locuitori ai 

Comunei Albești (6.826 persoane) rata șomajului reprezintă 0,26% 

din acesta. Situația este încurajatoare, iar atenția îndreptată către 

crearea unor noi oportunități poate conduce la eredicarea ratei 

șomajului în totalitate. 

 

 
 

Figura 4.4.2 Sursa Institutul Național de Statistică, prelucrare proprie 
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Activitatea economică, este un proces complex și fundamental 

în viața socială. Ea presupune acțiunea concretă a agenților economici 

în dubla lor calitate: de producători (vânzători) și de cumpărători 

(consumatori). Deși în Comuna Albești numărul mediu de salariați  

este în creștere în ultimii ani, lipsa locurilor de muncă încă rămâne un 

factor ce necesită atenție. Rezolvarea acestei probleme se poate 

realiza prin încurajarea dezvoltării a noi societăți economice atât în 

comună, cât și în apropierea acesteia, generând astfel noi oportunități 

pentru localnici.  Având în vedere distribuirea firmelor existente în 

comună, pe sectoare economice, acestea se grupează după cum 

urmează: 

 

Figura 4.4.3 Sursa Primăria Comunei Albești

După cum se poate observa cele mai multe întreprinderi și-au 

focalizat energia asupra domeniului agricol și al comerțului. Existența 

numeroaselor magazine alimentare și a locațiilor de servire a 

băuturilor alcoolice nu constituie un factor negativ însă în urma 

analizei efectuate la nivel de comună, cetățenii consideră că o 
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domenii de care localnicii au nevoie în decursul vieții de zi cu zi 
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cofetărie, ș.a). 

0
5

10
15
20
25
30
35

Firme pe domenii de activitate

Domenii activitate

56

56



 
 

4.5 Resursele umane și ocuparea forței de muncă 
 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a elaborat 

un proiect de Hotărâre privind aprobarea Strategiei Naționale 

pentru Ocuparea Forței de Muncă (SNOFM) 2021-2027 și a Planului 

de acțiuni pe perioada 2021-2027 pentru implementarea Strategiei 

Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021-2027. Potrivit 

documentului, „viziunea națională la orizontul anului 2027 este ca 

piața muncii din România să devină dinamică, sustenabilă, rezilientă, 

pro-activă și bazată pe inovare socială și să asigure o competitivitate 

durabilă și cu sisteme de protecție socială flexibile adaptate și 

adecvate. Forța de muncă va fi ocupată sustenabil și va fi înzestrată 

cu competențe necesare pentru a face față schimbărilor tehnologice, 

digitale și tendințelor globale”. 

Strategia are fixate patru obiective specifice, respectiv:  

 Integrarea durabilă pe piața muncii a forței de muncă 

disponibile;  

 Creșterea gradului de valorificare a potențialului economic al 

tinerilor (inclusiv NEETs);  

 Modernizarea și consolidarea instituțiilor pieței muncii în 

vederea creării unui mediu care să conducă la susținerea unei 

piețe a muncii flexibile, funcționale și reziliente;  

 Consolidarea sistemului de formare profesională a adulților 

pentru o mai bună conectare la cerințele pieței muncii. 

Conform inițiatorilor, succesul în implementarea măsurilor 

planificate în cadrul SNOFM 2021-2027 depinde de provocări 

precum: 

 consolidarea mecanismelor de coordonare și decizie în 

vederea atenuării și limitării efectelor negative ale crizei 

economice și sociale determinate cauzată de răspândirea 

virusului SARS-CoV-2, pe termen scurt și mediu fiind 

esențial ca instituțiile, autoritățile, partenerii sociali și 

reprezentanții societății civile să coopereze și să își 

coordoneze eforturile pentru relansarea economiei, cu impact 

direct asupra realizării unui echilibru pe piața muncii, cu 

accent pe dezvoltarea de programe care să pună bazele unei 

integrări durabile a persoanelor inactive apte de muncă, forței 
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de muncă potențială adițională, persoanelor subocupate, 

șomere sau aflate în căutarea unui loc de muncă;  

 dezvoltarea unui mediu partenerial autentic bazat pe încredere 

și solidaritate între toți factorii relevanți pe piața muncii, de 

natură a sprijini relansarea economică și limitarea 

potențialelor costuri sociale ale pandemiei COVID-19; 

 eficientizarea intervențiilor și implementarea de măsuri cu un 

impact pozitiv cuantificabil, reflectat în situația mai bună pe 

piața muncii a grupurilor țintă vizate; 

 definirea clară a rolurilor și sarcinilor fiecărei instituții/entități 

participante la proces, astfel încât responsabilitatea deciziei și 

implementării acțiunilor / măsurilor să fie asumată de către 

fiecare parte, fără însă a se diminua responsabilitatea și rolul 

MMPS ca autoritate de decizie în domeniul politicilor de 

ocupare a forței de muncă. 

 

 

 

 

 

             Sursa: https://www.pexels.com/search/teamwork/ 
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4.5.1 Contextul general actual 

 

Regiunea Nord-Est reprezintă una din cele mai prielnice zone 

pentru investiții din Uniunea Europeană, în principal datorită 

costurilor scăzute a forței de muncă. Astfel, localizarea comunei 

Albești în cadrul Regiunii Nord-Est îi oferă acesteia numeroase 

avantaje și oportunități de dezvoltare. Totodată, datorită celor 3 centre 

universitare existente, regiunea beneficiază de forță de muncă 

calificată, cu un nivel superior  al educației și al pregătirii 

profesionale. De asemenea, la nivelul regiunii s-a înregistrat o 

dezvoltare a facilităților de transport, existând aeroporturi în trei 

centre urbane: Bacău, Iași și Suceava și o rețea extinsă de transport 

feroviar. Datorită solurilor fertile, favorabile unei game largi de 

culturi agricole, una din cel mai importante ramuri economice ale 

zonei este agricultura. De asemenea, turismul deține un potențial 

semnificativ de creștere datorită condițiilor naturale și antropice ale 

zonelor de munte, ce pot conduce la efecte pozitive asupra creșterii 

economice. Din punct de vedere al participării la principalele 

activități economice, populația ocupată civilă predomină pe ramura 

agriculturii, silviculturii și pescuitului dar și pe cea a construcțiilor. 

Cu o populație de 6.826, în urma unei analize statistice ce a 

avut ca referință anii cuprinși între perioada 2014-2020, comuna 

Albești se bucură de o rată a șomajului mult mai mică decât în anii 

precedenți. Totodată forța de muncă este în creștere, populația 

devenind de la un an la altul mul mai activă. Necesitatea dezvoltării, 

creării anumitor domenii de activitate noi duce atât la satisfacția 

localnicilor în traiul lor de zi cu zi cât și la crearea unor noi 

oportunități de muncă.  

În urma studiului realizat în cadrul comunei s-a constat 

necesitarea dezvoltării prestărilor de servicii către populație prin 

încurajarea deschiderii următoarelor societăți comerciale: coafor, 

frizerie, cofetărie, vulcanizare, spălătorie auto, reparații încălțăminte, 

etc. Prin înființarea acestora, comuna poate oferi localnicilor noi 

locuri de muncă și de asemenea o diminuare continuă a șomajului. În 

același timp, traiul cetățenilor va deveni unul mai bun și mai 

favorabil. 
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4.6. Educație, cultură și artă 

 
 

Educația constituie factorul de bază în transmiterea şi crearea 

de noi valori culturale şi general-umane, în dezvoltarea capitalului 

uman, în formarea conştiinţei şi identităţii naţionale, în promovarea 

aspiraţiilor de integrare europeană şi are un rol primordial în crearea 

premiselor pentru dezvoltarea umană durabilă şi edificarea unei 

societăţi bazate pe cunoaştere. Calitatea educaţiei determină în mare 

măsură calitatea vieţii şi creează oportunităţi pentru realizarea în 

volum deplin a capabilităţilor fiecărui cetăţean.  Prin urmare, este 

necesar un grad ridicat de implicare din partea autorităților 

administrative ale comunei Albești în vederea creșterii indicatorilor 

educaționali și a infrastructurii școlare. 

Potrivit informațiilor furnizate de Primaria Comunei Albești în cadrul 

comunei regăsim următoarele unități școlare: 

 Sat Albești: Scoala Gimnazială nr. 1 Albești 

      Școala Primară nr. 1 Albești 

Grădinița nr. 1 Albești 

 Sat Tudor Vladimirescu: 

Școala Gimnazială nr. 2 Tudor Vladimirescu 

Școala Primară Tudor Vladimirescu 

Grădinița Tudor Vladimirescu 

 Sat Buimăceni: Școală Primară nr. 2 Buimăceni 

 Sat Coștiugeni: Școala Primară nr. 3 Coștiugeni 

 Sat Jijia: Școala Primară nr. 4 Jijia 

 Sat Mășcăteni: Școală Primară nr. 5 Mășcăteni 

       În perioada 2014-2019, populația școlară din comună este 

formată din copii înscriși în grădinițe, elevi înscriși în învățământul 

primar, respective gimnazial. În perioada analizată populația școlară 

oscilează de la an la an, astfel, până în ultimul an de referință (2019) 

înregistrează un trend descendent: 

 

Figura 4.6.1 Sursa Institutul Național de Statistică, prelucrare proprie 
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           În ceea ce priveşte personalul didactic din comuna Albeşti, 

conform Institutului Naţional de Statistică, în anul 2014 activau în 

unităţile şcolare de la nivel local 63 de cadre didactice. Comparativ 

cu anul 2014, numărul de cadre didactice din 2019 a scăzut, 

proporţional cu scăderea numărului de elevi, cele mai mari reduceri 

de personal resimţindu-se la nivelul primar şi gimnazial. 

 

 

             Figura 4.6.2 Sursa Institutul Național de Statistică, prelucrare proprie 

 

     Dacă ne îndreptăm atenția către gradul de satisfacție a localnicilor 

în ceea ce privește infrastructura școlilor, acesta este unul favorabil, 

urmare a faptului că unitatea administrativ teritorială, în ultimii ani  

și-a îndreptat atenția către școlile din comună reabilitând și 

modernizând infrastructura acestora. Cu toate acestea, localnicii 

participanți la studiu consideră că în continuare acestea au nevoie de 

dotările specifice funcționării lor. În acest sens unitatea administrativ 

teritorială își propune realizarea acestui aspect în perioada ce 

urmează. 

    

Figura nr. 4.6.3 Sursa: Chestionare aplicate în Comuna Albești 

 

Astfel, având în vedere infrastructura școlilor din cadrul 
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Sursa: Primăria Comunei Albești 

 Grădinița nr. 1 Albești a obținut acordul unei noi 

construcții, iar în anul 2018 construcția s-a concretizat; 

        

 

 

 

 

 

 

                Sursa: Primăria Comunei Albești 

 Școala Primară nr. 1 Albești a fost reabilitată, 

modernizată și extinsă în vederea introducerii 

grupurilor sanitare în interiorul școlii (receptie 2018); 

 Școala Gimnazială nr. 2 Tudor Vladimirescu are în 

reabilitare corpul B, în vederea introducerii grupurilor 

sanitare în interiorul școlii (în curs); 

 Reabilitare și modernizare Școală Primară Tudor 

Vladimirescu (recepție 2019); 

 Construire și dotare Grădiniță în sat Tudor 

Vladimirescu (recepție 2021); 

 Reabilitare și modernizare Școală Primarănr. 1 

Albești, Școală Primară nr. 2 Buimăceni, Școala 

Primară nr. 3 Coștiugeni și Școala Primară nr. 4 Jijia 

în vederea introducerii grupurilor sanitare în interiorul 

școlii (recepție 2020); 

În prezent, în satul Tudor Vladimirescu se construiește un 

teren de sport pentru echipa de fotbal din comună cât și pentru 

totalitatea elevilor și tinerilor acesteia. Totodată în perioada ce 

urmează unitatea administrativ teritorială a Comunei Albești își 

propune dezvoltarea unor proiecte ce au la bază construirea, dotarea, 

eficientizarea energetică a școlilor cât și acordarea de sprijin elevilor 

defavorizați cât și oferirea de premii elevilor ce dovedesc performanțe 

deosebite la învățătură. 
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Activităţile culturale din comuna Albeşti sunt susţinute de 

cele trei biblioteci, din care două sunt şcolare şi una publică. Acestora 

li se adaugă cele trei cămine culturale din satele Albeşti, Măşcăteni 

şi Jijia, însă dintre acestea până în prezent doar cel din satul Albești a 

beneficiat de modernizare, reabilitare și extindere. Conform 

Institutului Naţional de Statistică în anul 2019 în comuna Albeşti 

funcţionează trei biblioteci din care doar una este publică. Comuna 

Albeşti deţine un fond de carte destul de ridicat, numărul de volume 

existente în bibliotecile de la nivel local fiind de 28.151 bucăţi. 

Procentul cititorilor activi din comună este de 9,3% (640 persoane) 

din populaţia totală.  

 De asemenea comuna are şi un editorial (Jurnalul de 

Albeşti), distribuit gratuit în rândul locuitorilor comunei, care conţine 

informaţii de interes local privitoare la evenimentele din comună sau 

realizările pe plan public sau privat. 

În comuna Albeşti există biserici de rit ortodox în fiecare sat: 

– biserica Sfinţii Mihail şi Gavril, Buimăceni – biserica Sf. Dumitru, 

Jijia – bisericile Sf, Dumitru cel Nou şi Naşterea Maicii Domnului, 

Coştiugeni – biserica Sf. Parascheva, Măşcăteni – biserica Sf. 

Nicolae, Tudor Vladimirescu – biserica Sf. Mihail şi Gavril. Pe lângă 

acestea, în satul Tudor Vladimirescu mai există o biserică baptistă şi 

una penticostală.   

Aducem în discuție și Monumentul Eroilor ridicat în 

memoria eroilor din comună, căzuți în lupta pentru independență, 

acesta fiind finalizat în anul 2020. 

Fiecare așezare rurală a avut dintotdeauna, și continua să aibă, 

specificul său în privința tradițiilor și obiceiurilor, acestea fiind mai 

mult sau mai puțin diferite de cele ale așezărilor din jur. O parte dintre 

tradiții și obiceiuri sunt laice prin însăși natura lor, drept exemplu 

fiind: la clacă, la șezătoare, la horă, ș.a. De-a lungul timpului tradițiile 

au devenit din ce în ce mai greu de păstrat sau transmis generațiilor 

actuale, fie din lipsa interesului tinerilor, fie din motive ce țin de zona 

din care aparțin, aceasta fiind mai mult sau mai puțin o zonă în care 

datinile și obiceiurile nu s-au păstrat sau nu se păstrează. Din acest 

motiv atât la nivel de județ cât și de localitate, unitatea administrativ 

teritorială a decis conservarea tradițiilor prin organizarea a diverse 

evenimente (Şezătorile iernii la Albeşti,). Totodată prin susținerea 

desfășurării evenimentelor la care participă ansamblurile artistice și 

de căiuți din comună, unitatea 

administrativ teritorială oferă 

generației actuale o imagine de 

ansamblu asupra datinilor și 

obiceiurilor strămoșești. 
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4.7. Sănătate și servicii sociale 

În zonele rurale, serviciile de sănătate pot fi catalogate ca fiind 

precare, situându-se cu mult sub nivelul serviciilor medicale 

practicate in zona urbană. În majoritatea comunelor, se asigură numai 

serviciile sanitare primare. Gradul de asigurare cu servicii medicale 

de către personalul calificat este în general scăzut, numărul medicilor 

fiind relativ mic în raport cu numărul de locuitori. În comuna Albești 

se regăsesc 2 cabinete medicale de familie, 1 cabinet stomatologic și 

4 farmacii. 

În ceea ce priveşte personalul medico-sanitar din comuna 

Albeşti, acesta este format din 2 medici de familie, 4 farmacişti şi 2 

persoane angajate ca personal mediu sanitar. În urma analizei 

efectuate în cadrul comunei putem afirma că în ceea ce privește 

calitatea spațiilor în care își desfășoară activitatea personalul medical, 

există condiţii decente, având în vedere  faptul că dispensarul uman a 

beneficiat de reparații, dar care necesită în continuare îmbunătățiri. 

Personalul medico-sanitar este suprasolicitat, la un cadru medical 

revenind un număr foarte ridicat de locuitori, din acest motiv, aceștia 

nu își pot realiza munca în condiții optime trezind în rândul 

localnicilor diverse reacții nefavorabile. 

  

    Figura. 4.7.1 Sursa: Chestionare aplicate în Comuna Albești 

În acest sens unitatea administrativ teritorială a comunei a 

propus pe lista de investiții construirea și dotarea a două dispensare 

cât și asigurarea de servicii medicale mobile, îmbunătățind astfel 

calitatea serviciilor de sănătate în localități. 

Obiectivul major privind dimensiunea socială pe care 

Uniunea Europeană și-l propune în perioada 2021-2027 constă într-o 

Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al 

drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a 

învățământului, a competențelor a incluziunii sociale și a accesului 

egal la sistemul de sănătate. 
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Asistenţa socială presupune un ansamblu complex de măsuri 

şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, 

familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii 

de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă, pentru prevenirea 

marginalizării şi excluderii sociale, în vederea promovării incluziunii 

sociale având ca scop creşterea calităţii vieţii. Din punct de vedere 

social situația actuală a comunei Albești se prezintă astfel: 

 familiile beneficiare de alocație de sprijin (ASF) – 296 de 

familii; 

 familii cu risc social, fară venituri – 80 de familii; 

 familii beneficiare de ajutor pentru încălzirea locuinței – 176 

familii; 

 copii ai căror părinți sunt plecați în străinătate – 137 de copii 

(51 de familii) 

 copii aflați în plasament familial – 7 copii 

 numărul pensionarilor – 1.023 pensionari (15% din populatia 

comunei) – valoarea pensiilor: 800 lei (pensie C.A.P); 

În vederea conturării unui trai mai bun unitatea administrativ 

teritorială a Comunei Albești își propune ca în perioada ce 

urmează (2021-2027) să dezvolte diverse proiecte sociale pentru 

comunitatea sa. Astfel pe lista proiectelor de investiții regăsim: 

 Asigurarea educației, serviciilor sociale integrate și 

sănătății prin proiecte europene, pentru incluziunea 

elevilor defavorizați și reducerea sărăciei; 

 Implementarea programului Scoală după scoală în satele 

(școlile) Comunei Albești; 

 Sprijin pentru elevii defavorizați prin continuarea 

programului Scoală după scoală în centrul social de zi din 

satul Jijia; 

 Sprijinirea elevilor comunei Albești prin asigurarea 

transportului gratuit la Liceul Trușești și Liceul Todireni; 

 Susținerea performanțelor școlare prin acordarea de 

premii elevilor performanți și sprijinirea acestora cu burse 

de studii și burse sociale; 
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Având în vedere asistența socială, în cadrul chestionarului 

respondenții au fost rugați să menționeze grupurile cu risc social 

care ar trebui sprijinite cu prioritate. Prin evaluarea acestei 

întrebări se pot evidenția nevoile preliminarii din cadrul comunei 

asupra cărora unitatea administrativ teritorială trebuie să își 

îndrepte atenția.  

Astfel, prezentăm următoarea situație: 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 4.7.2 Sursa: Chestionar aplicat în Comuna Albești, prelucrare proprie 

 După cum se poate observa în graficul anterior, în procent de 

22,5% localnicii comunei consideră că victimele violenței în 

familie reprezintă categoria de risc asupra căreia unitatea 

administrativ teritorială trebuie să își îndrepte atenția în cea mai 

mare măsură. Pe locul doi, în procent de 21,1% se regăsesc copii 

cu risc de abandon școlar, iar pe locul trei (ambele în procent de 

16,9%) cetățenii comunei consideră importante categoriile de risc 

care au în componența lor persoanele cu dezabilități și persoanele 

cu venituri reduse. Totodată aceștia consideră că persoanele 

vârstnice dependente constituie o categorie de persoane ce trebuie 

avută în atenție pentru găsirea diverselor soluții ce oferă atât 

categoriilor enumerate mai sus cât și tururor localnicilor comunii 

un trai mai bun. 
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4.8 Infrastructura  

Dezvoltarea infrastructurii reprezintă un punct cheie în 

vederea reducerii disparităților regionale. În mediul rural, drumurile 

constituie ruta de transport cea mai importantă, dar calitatea și în 

general dezvoltarea acestora și a traficului este încă departe de a 

îndeplini standardele europene. În vederea creșterii calității vieții 

locuitorilor și dezvoltării economice a comunei sunt necesare 

realizarea unor investiții pentru alimentarea cu apă a gospodăriilor și 

realizarea unei rețele de canalizare menajeră.  

Drumurile locale au un rol semnificativ în zonele rurale, 

asigurând accesul la rutele de comunicare naționale, facilitând 

transportul persoanelor și schimburile economice. În comuna Albești 

infrastructura rutieră a prins contur, primaria reușind în ultimii ani să 

atragă invetiții prin care s-au asfaltat drumurile ce leagă satele 

Coștiugeni și Tudor Vladimirescu de Albești. De asemenea s-au 

asfaltat drumuri în localitățile Buimăceni, Jijia, Tudor Vladimirescu 

și Albești și a fost consolidat drumul de la gara din comună la 

Coștiugeni.  

Reţeaua de drumuri ce străbate satele componente ale 

comunei Albeşti este compusă din drumuri judeţene, comunale şi 

săteşti. Reţeaua de drumuri judeţene leagă centrele principale la nivel 

de judeţ, având rolul de a colecta şi dirija către drumurile naţionale 

traficul rutier local ce se desfăşoară pe drumurile comunale. 

 

Sursa:https://btonline.ro 

Localitatea Albeşti este amplasată în centrul teritoriului 

administrativ al comunei, iar principalele căi rutiere de acces spre 

celelalte localităţi componente sunt:  

 DJ 282 spre Măşcăteni, Buimăceni şi Jijia (traversează 

comuna pe direcţia nord-sud, 13,5 km pe teritoriul comunei);  

67

67



 
 

 DC 52A şi DC 33 spre Tudor Vladimirescu;  

 DC 40 spre Coştiugeni (5,0 km pe teritoriul comunei).  

Legătura cu municipiul Botoşani se realizează prin DJ 282 şi DN 

29D.  

Din dorința de a îndeplini nevoia cetățenilor din comună, în cadrul 

chestionarului realizat, au fost construite câteva întrebări ce au la bază 

satisfacția acestora cu privire la infrastructura și utilitățile din cadrul 

localității în prezent, putând astfel trasa direcțiile viitoare. 

 

Figura nr. 4.8.1 Chestionare aplicate în Comuna Albești, prelucrare proprie 

Nemulțumirea localnicilor s-a îndreptat către lipsa canalizării 

și a apei potabile. Totodată aceștia exprimă un grad de incertitudine 

referitor la dezăpezire și telecomunicații, considerând că este necesară 

îmbunătățirea acestora. 

Interpretând răspunsurile oferite de localnicii comunei 

referitor la infrastructură (drumuri, zone pietonale și rigole) reiese 

faptul că starea drumurilor, a trotuarelor și a rigolelor  nu este 

satisfăcătoare pentru cetățeni, fiind necesară reabilitarea sau 

realizarea acestora,  acolo unde este cazul. 

 

 

Figura nr. 4.8.2  Chestionare aplicate în Comuna Albești, prelucrare proprie 

Astfel, pentru a face o sinteză a situației actuale, potrivit 

Primăriei Comunei Albeşti, infrastructura rutieră pe sate se prezintă 

astfel: 
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Sat Albești (drumuri vicinale): 11,8 km lungime din care: 

 2,3 km asfalt 

 9,5 km pietruit 

Sat Buimăceni (drumuri vicinale): 4,00 km din care: 

 0,540 km asfalt 

 3,460 km pietruit 

Sat Coștiugeni (drumuri vicinale): 8,77 km din care: 

 8,77 km pietruit 

Sat Jijia (drumuri vicinale): 4,42 km din care: 

 1,2 km asfalt 

 3,2 km pietruit 

Sat Mășcateni  (drumuri vicinale): 2,83 km din care: 

 2,83 km pietruit 

Sat Tudor Vladimirescu (drumuri vicinale): 9,32 km din care: 

 2,6 km asfalt 

 6,72 km pietruit 

Drumurile comunale se caracterizează astfel: 

 Drumul comunal DC52A ce are 9,8 km este asfaltat; 

 Drumul comunal DC40 ce are 5,0 km se descompune în 1,8 

km asfaltați și 3,2 km zonă cu pământ; 

 Drumul comunal DC33 are 2,0 km zonă de pământ; 

 Drumul comunal DC34 are 2,0 km zonă de pământ; 

Drumurile de exploatare se întind pe o distanță de 24,9 km nefiind 

asfaltate. 

În continuare, având în vedere rețeaua de alimentare cu apă 

potabilă conform datelor furnizate de Primăria Albeşti, localităţile 

care beneficiază în prezent de reţeaua de apă sunt satele Albeşti, 

Buimăceni şi Jijia. Lungimea totală a reţelei de apă este de 13,1 km, 

la care sunt racordate 766 gospodării, ceea ce reprezintă 33,5% din 

totalul gospodăriilor existente. 

Totodată potrivit Primăriei Albeşti, în prezent (2021), reţeaua de 

canalizare din comună are 11,0 km şi se prezintă într-o stare general 

bună. Însă, aceasta lipseşte în localităţile Coştiugeni, Măşcăteni şi 

Tudor Vladimirescu. Astfel, raportat la numărul total de locuitori din 

comună, rețeaua de canalizare se regăsește doar în 150 de gospodării, 

procentual însemnând 6,5% din întregul populației, însă această 

situație se dorește a fi îmbunătățită prin extinderea acesteia în 

perioada următoare. În ceea ce privește reţeaua de distribuţie a gazelor 

naturale, comuna Albești a semnat contractul ce are la bază realizarea  

racordării urmând a fi pus în aplicare după ce obține avizele necesare. 

Alimentarea cu energie electrică a comunei Albeşti este asigurată de 

la staţia de transformare amplasată pe teritoriul localităţii Truşeşti, 

existând posturi de transformare amplasate pe teritoriul fiecărei 

localităţi. 
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4.9 Mediu înconjurător 

Protecția mediului în România constituie o prioritate a 

dezvoltării economico-sociale ce are ca scop obținerea unui mediu 

curat și sănătos care să nu afecteze posibilităţile de dezvoltare a 

generaţiilor viitoare. Este necesară asigurarea protecţiei mediului 

înconjurător şi conservarea resurselor naturale, a apei, în concordanţă 

cu cerinţele unei dezvoltări economice şi sociale durabile, precum şi 

creşterea nivelului de educaţie şi conştientizare a populaţiei privind 

realizarea acestor obiective.  Îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale 

populaţiei şi concomitent a standardelor de mediu, reprezintă, în 

continuare, obiectivul principal în domeniul protecţiei mediului. 
 

Calitatea aerului 
 

Concret pe teritoriul comunei Albeşti pot fi menţionate unele 

surse de poluare a aerului cu caracter temporar – local, reprezentate 

prin următoarele activităţi antropice:  

 circulaţia şi transportul rutier (generează NOx, CO2, CO, 

hidrocarburi nearse, aerosoli de halogenuri de Pb, fum etc. şi 

zgomot);  

 procesele de ardere pentru încălzirea locuinţelor şi 

obiectivelor socio – economice, care generează monoxid de 

carbon (CO), dioxid de carbon (CO2), oxizi de azot (NOx), 

oxizi de sulf (SOx), hidrocarburi policiclice aromate care se 

ataşează de pulberi sedimentabile, fum, funingine (mai ales în 

timpul iernii);  
 

Calitatea apei 
 

Comuna Albeşti face parte din bazinul hidrografic al râului Jijia, 

care străbate teritoriul comunei de la nord la sud, cu afluentul de 

ordinul I pârâul Hângerău. Regimul hidrologic este caracterizat 

prin variaţii mari de debite şi nivele, care pot duce la inundaţii cu 

efecte negative asupra populaţiei.  

În comuna Albeşti nu s-au identificat surse importante de poluare 

a apei. Cu toate acestea, se remarcă o serie de poluanţii potenţiali 

care pot afecta apele de suprafaţă de pe teritoriul comunei:  

 apele reziduale provenite din gospodăriile populaţiei şi 

agenţilor economici;  

 depozitarea necontrolată a deşeurilor pe malurile şi în 

albiile râului;  

 substanţele chimice (îngrăşăminte, pesticide, ierbicide) 

utilizate în agricultură.  

70

70



 
 

 Deşi apele subterane sunt mai puţin expuse riscului poluării, 

există unele surse care le pot afecta calitatea: infiltraţii de substanţe 

chimice sau organice provenite din activităţi antropice (depozitări 

necontrolate de deşeuri menajere, dejecţii zootehnice, sau substanţele 

utilizate în agricultură). 

Calitatea solului 

Pe teritoriul comunei Albeşti au o largă răspândire 

cernoziomurile cambice, suprapuse în general pe suprafeţe plane 

(terase) şi versanţi slab înclinaţi. Acestea sunt soluri cu fertilitate 

ridicată, cu un conţinut ridicat de humus şi macroelemente nutritive, 

ceea ce le recomandă pentru o exploatare agricolă intensă. 

Exploatarea necorespunzătoare a terenurilor poate duce la eroziune 

de suprafaţă, fenomene de sărăturare, sau chiar alunecări de teren.  

Pe versanţii cu înclinare mai ridicată se întâlnesc Erodisolurile, 

afectate în marea lor majoritate de alunecări active de teren şi de 

fenomene de sărăturare.  În ceea ce priveşte calitatea solurilor, 

principalele aspectele negative ţin de deteriorarea caracteristicilor şi 

funcţiilor solurilor, în special în capacitatea lor bioproductivă. Pentru 

comuna Albeşti nu există date care să confirme o poluare accentuată 

a solurilor.  

Principalul factor care poate cauza poluarea solurilor pe 

teritoriul comunei Albeşti este depunerea şi deversarea pe sol a 

deşeurilor menajere şi a reziduurilor şi dejecţiilor zootehnice. 

Dejecţiile zootehnice, aplicate în condiţii controlate, constituie un 

îngrăşământ organic recomandat ca fertilizant al solurilor, însă, 

administrate în cantităţi prea mari, pot determina apariţia poluării 

solului. Alte surse potenţiale de poluare a solului ar mai fi depozitarea 

necontrolată a deşeurilor provenite din gospodării.  

Consecinţele poluării şi degradării solurilor se reflectă în 

primul rând asupra potenţialului lor productiv, cele mai grave efecte 

fiind generate de fenomenele de degradare care determină schimbări 

ale modului de folosinţă sau chiar scoaterea din circuitul agricol. 

Riscuri naturale 

În dinamica şi evoluţia sistemului natural intervin o serie de 

fenomene sau evenimente de tip natural sau antropic care îi perturbă 

starea de echilibru existentă, cu urmări grave şi mai ales cu importante 

pagube materiale. 

Principalele riscuri naturale care afectează teritoriul comunei 

Albeşti sunt cele provocate de fenomenele hidro-meteorologice 

periculoase: inundaţii, furtuni, secetă, îngheţ, de origine geologică: 

alunecările de teren şi eroziunile, sau incendiile de pădure.  

Inundaţiile – provocate de reţeaua apelor curgătoare, datorită 

regimului precipitaţiilor (ploi torenţiale, topiriea zăpezilor), blocării 

scurgerii apelor datorită îngheţurilor. Alte cauze ar fi gradul mic de 
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acoperire cu vegetaţie pe versanţi, panta sau natura litologică a 

stratelor. Cursurile de apă potenţial inundabile şi principalele 

obiective potenţial afectate sunt: râul Jijia, afluentul Hângerău, iazul 

lui Iancu, Ponoare sau iazul Morţun. Conform Primăriei Albeşti, zona 

expusă riscului la inundaţii este de 625 ha.  

Alunecările de teren şi eroziunile – se încadrează în categoria 

riscurilor naturale de origine geologică. Alunecările de teren se 

încadrează în categoria deplasărilor bruşte de mase materiale. 

Apariţia acestor fenomene a fost semnalată în localităţile Jijia, 

Buimăceni, Coştiugeni şi Tudor Vladimirescu. Procesul de eroziune  

se manifestă cu intensitatea cea mai mare primăvara, la topirea bruscă 

a zăpezii, precum şi după ploile rapide torenţiale sau sub formă de 

averse puternice. Suprafaţa expusă riscurilor de alunecări de teren, 

conform Primăriei Albeşti este de 54 ha.  

Îngheţul în aer şi la suprafaţa solului, este un fenomen de risc 

de mare importanţă în special pentru agricultură. De asemenea, 

condiţiile meteo extreme caracteristice sezonului rece pot îngreuna 

accesul în zonă.  

Fenomenele de uscăciune şi de secetă reprezintă unul din cele 

mai complexe fenomene meteorologice care afectează destul de 

frecvent şi regiunea Albeşti.  

Principalele investiţii propuse de autorităţile locale pentru a 

îmbunătăţi condiţiile de mediu ţin de acţiunile de împădurire şi de 

amenajare a versanţilor. 
 

Spații verzi 

Potrivit Primăriei Albeşti, comuna beneficiază de parcuri şi 

grădini publice fiind plantate în proprietatea comunei 22 ha de pădure 

(Hangeru). Conform autorităţilor locale, starea acestor parcuri şi 

grădini publice mai necesită lucrări de modernizare. De asemenea 

comuna deține arii protejate precum Natura 2000, ce au o suprafață 

de 148 ha, fiind situate în pășunea Hliza Costiugeni și Jora Costiugeni 

(lat. 47 123 222 si long. 27.125 416). 
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4.10 Capacitatea administrației publice locale 

Aderarea la Uniunea Europeană prevede îmbunătățirea 

sistemului de administrație publică. Astfel se constată necesitatea 

reformării sistemului administrativ pentru buna funcționare a acestuia 

în slujba cetățeanului. Reforma administrației publice include toate 

aspectele organizării sectorului public, printre care se remarcă: 

“arhitectura” generală a ministerelor și agențiilor, organizațiile și 

instituțiile de la nivel local, sistemele, structurile, procesele, 

motivațiile, precum și modul de supraveghere a acestora și de 

adaptare periodică a sistemului.  

O administrație publică modernă trebuie sa fie orientată către 

satisfacerea nevoilor cetățenilor, să asigure o mai bună informare a 

cetățenilor, să coopereze cu cei cărora li se adresează și să întărească 

controlul public asupra administrației. Se urmărește consolidarea și 

lărgirea cadrului de participare a societății civile la procesul 

decizional, precum și asigurarea transparenței actelor administrative 

și comunicarea operativă cu cetățenii.  

În cazul de față Comuna Albeşti este o unitate administrativ-

teritorială construită ca persoană juridică de drept public, având 

patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină (conform 

prevederilor Legii 215/2001 a administraţiei publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare).  

 

Sursa: https://btonline.ro 
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La nivel de structuri administrative, pe plan local se disting două 

paliere: Primăria şi Consiliul Local.  

Consiliul Local reprezintă autoritatea legislativă a comunei, 

are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de 

interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa 

altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. 

Primăria comunei Albeşti reprezintă o structură funcţională 

cu activitate permanentă, constituită din primarul comunei, un 

viceprimar, secretar şi un aparat de specialitate al primarului. Primăria 

reprezintă autoritatea locală executivă care duce la îndeplinire 

hotărârile consiliului local şi dispoziţiilor primarului, soluţionând 

problemele curente ale comunităţii locale.  

Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în 

relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice 

române ori străine, precum şi în justiţie. Primarul este stabilit prin vot 

public uninominal de către locuitorii comunei, pe o perioadă de patru 

ani. Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul 

colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi 

celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din 

unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.  

Viceprimarul este subordonat primarului şi este înlocuitor de 

drept al acestuia. Viceprimarul este ales cu votul majorităţii 

consilierilor locali în funcţie, din rândul membrilor acestuia.  

Secretarul comunei este funcţionar public de conducere, cu 

studii superioare juridice sau administrative, apolitic şi se bucură de 

stabilitate în funcţie. Potrivit Primăriei Albeşti, instituţia numără 28 

de funcţionari publici și 11 posturi vacante. 

Începând din anul 2011, a intrat în folosinţă noul sediu al 

Primăriei Albeşti, o clădire modernă, cu o suprafaţă de aproximativ 

600 m2. Întreaga investiţie a fost realizată din bugetul local şi s-a 

ridicat la suma de 1.223.404 lei.  

În ceea ce priveşte sistemele informatice, Primăria Albeşti 

deţine un sistem informatic integrat care permite un mod electronic 

de management al documentelor. De asemenea, Primăria Albeşti are 

un portal web în care sunt trecute informaţiile de interes public cu 

privire la comună, dar nu dispune de un sistem care permite plata on-

line a taxelor. Conform Primăriei Albeşti, pentru dezvoltarea 

capacităţii administrative sunt necesare investiţii atât în resurse 

umane, echipamente/soluţii IT, cât şi pentru servicii de consultanţă. 

Pentru a putea analiza real opiniile localnicilor cu privire la 

capacitatea instituției de a gestiona atât problemele de  interes local 
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cât și proiectele de dezvoltare din cadrul comunei au fost adresate o 

serie de întrebări în cadrul chestionarului utilizat în studiul de față. 

Aceste întrebări au urmărit gradul de apreciere al localnicilor față de 

activitatea propriu zisă a unității administrativ teritoriale. Astfel, după 

cum se poate observa și în graficul următor, aceștia consideră că  

funcționarii publici își desfășoară activitatea în favoarea cetățenilor 

săi. 

 

 

Figura nr. 4.10.1 Sursa: Chestionare distribuite în Comuna Albești, prelucrare 

proprie 

Totodată, pentru a evidenția principalele probleme la nivelul 

comunei de care unitatea administrativ teritorială trebuie să țină cont, 

localnicii au fost invitați să exprime factorii care îngreunează traiul 

lor de zi cu zi. Astfel, problemele principale la nivel de comună 

constau în lipsa locurilor de muncă, starea infrastructurii, conectarea 

la utilități, migrația tinerilor, atragerea investitorilor și investițiilor în 

cadrul comunei. 

Îndrumați mai departe să acorde note sectoarelor de activitate 

care ar trebui să fie dezvoltate cu prioritate și pe care unitatea 

administrativ teritorială ar trebui să le aibă în vedere ca domenii 

prioritare în perioada de dezvoltare cuprinsă între 2021-2027 a 

comunei, aceștia au exprimat următoarele răspunsuri: 

 

Figura nr. 4.10.2 Sursa: Chestionare distribuite în Comuna Albești, prelucrare 

proprie 
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 Prioritatea investițiilor propuse prin chestionarul aplicat în 

comună pentru perioada 2021-2027 a fost evaluată de către localnici 

în următoarea ordine prioritară: 

 

 Extinderea rețelelor de apă potabilă și canalizare; 

 Modernizarea străzilor din comună; 

 Amenajare parcuri și spații de joacă pentru copii; 

 Amenajare și modernizare zone pietonale în comună; 

 Construire și dotare grădinițe din comună; 

 Înființarea unui centru de rezidență pentru persoane vârstnice; 

 Amenajare zonă de agrement; 

 Implementarea unui sistem inteligent de iluminat public; 

 Înființarea de locuințe sociale. 

 Amenajare piste de biciclete între localitățile aparținătoare 

comunei; 

 Construire creșe în comună; 

 

Raportându-ne la proiectul de investiții ce se dorește a avea loc în 

perioada 2021-2027, unitatea administrativ teritorială cuprinde 

nevoile și cerințele cetățenilor săi în cadrul acestuia, dorindu-se 

astfel crearea unui mediu favorabil de locuit cât și dezvoltarea 

continuă a comunei Albești, conducâd-o astfel la standardele 

europene. 
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ORGANIGRAMA COMUNEI ALBEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI
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Capacitatea financiară 

La nivelul comunei Albești, autoritatea publică locală se 

bazează în activitatea sa pe un buget local aferent unui an, în cadrul 

căruia sunt stabilite veniturile, structura acestora pe surse, respectiv 

cheltuielile și activitățile care se vor finanța. 

Primăria comunei Albeşti înregistrează în anul 2020 un buget 

alocat investițiilor comunitare de aproximativ 4.112,00 lei, dublu față 

de anul 2016 când cheltuielile pentru dezvoltare erau de aproximativ 

2.178,00 lei. Astfel, bugetul a cunoscut o creştere continuă în ultimii 

4 ani. Pe de altă parte, cheltuielile de capital (investiţii) au cunoscut 

fluctuaţii în această perioadă, însă, în ultimii trei ani, din propunerile 

de investiții în diversele categorii de proiecte, s-au realizat în 

procentaje după cum urmează: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                          

Figura 4.10.3 Sursa Primăria Comunei Albești 
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Asocieri și parteneriate 

Grupul de Acţiune Locală Colinele Moldovei 

Comuna Albeşti este localitate parteneră a GAL Colinele 

Moldovei, alături de alte 12 localităţi, dintre care una în judeţul Iaşi. 

Localităţile partenere ale GAL Colinele Moldovei sunt: 
 

 

Figura nr.  4.10.4 Sursa: www.colinele-moldovei.ro, prelucrare proprie 

 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” este 

formată dintr-un număr de 47 de parteneri, reprezentanţi ai sectorului 

economic, ai organizaţiilor agricole, ai sectorului forestier, de mediu, 

ONG-uri, persoane fizice, dar și un grup al minorităţilor etnice 

(Agenţia "Dezvoltare Comunitară Inter - Activă" - DACIA).  

Grupul de Acțiune Locală reprezintă un mecanism de cooperare între 

mai multe unităţi administrative care vizează crearea unor 

instrumente pentru o mai bună coordonare a resurselor, dar și o 

eficientizare a costurilor. De asemenea, prin intermediul GAL-ului, 

întreprinzătorii din regiune şi localităţile partenere îşi cresc şansele în 

accesarea fondurilor. 

 

                                              Sursa: www.colinele-moldovei.ro 

Localități

Albesti Blândești Călărași Copălău Deleni

Frumușica Flămânzi Hlipiceni Lunca Răușeni

Stăuceni Sulița Todireni
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Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Aqua 

Botoşani  

De asemenea, comuna Albeşti este parte componentă a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Aqua Botoşani, care are rolul de a 

reglementa, înfiinţa, organiza, finanţa, exploata, monitoriza și 

gestiona în comun serviciile de apă și canalizare, precum și pentru 

realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes 

zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării și/sau 

dezvoltării sistemelor de utilităţi publice.  

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) 

Ecoproces 

Comuna Albeşti este parte componentă și a Asociaţiei  de Dezvoltare 

Intercomunitară (A.D.I.) ”Ecoproces” Botoșani, asociaţie formată 

între cele 78 Consilii Locale din judeţul Botoșani și Consiliul 

Judeţean Botoșani.  Asociaţia s-a constituit în scopul înfiinţării, 

organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării și 

gestionării în comun a serviciilor de salubrizare, precum și a altor 

proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional pentru 

cetăţenii judeţului Botoșani să beneficieze de un mediu mai puţin 

poluat și de servicii de salubrizare moderne și eficiente, la costuri 

reduse. Misiunea Asociaţiei constă în implementarea unui sistem 

integrat modern de management al deșeurilor pentru asigurarea unui 

serviciu de calitate la un preţ accesibil și îmbunătăţirea condiţiilor de 

viaţă pentru locuitorii judeţului Botoșani.  

În vederea accesării de fonduri nerambursabile pentru investiţii de 

interes local precum şi înfiinţarea unor servicii de utilităţi publice, 

comuna Albeşti a dezvoltat o serie de alte parteneriate cu localităţile 

vecine, concretizate prin două asociaţii de dezvoltare inter-

comunitară:  

 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Albeşti 

– Româneşti - Santa Mare Valea Corogei; 

 

 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Albeşti 

– Todireni Valea Jijiei. Prin intermediul acestui parteneriat, 

s-au accesat fonduri prin FEADR pentru modernizarea retelei 

de drumuri, construirea unei reţele de canalizare şi a unei 

staţii de epurare şi amenajarea unui sediu social la limita 

dintre comune.  
 

 Asociația de dezvoltare intercomunitară Albești-Trușești. 

Prin intermediul acestui parteneriat s-a realizat achiziția a 

două autospeciale PSI (una pentru fiecare comună). Totodată 

acest parteneriat a condus la dotarea celor două cămine (din 

Comuna Albești și Todireni) cu costume populare, 

instrumente muzicale și stații de amplificare. 
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CAPITOLUL V 

 ANALIZA SWOT 

5.1 Analiza nevoilor și a potențialului pe sectoare și domenii de activitate 
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Strategia de Dezvoltare Locală se fundamentează pe analiza relevantă a situației existente din comuna Albești. Rolul analizei SWOT 

este de a evidenția în principal cerințele, constrângerile, opțiunile de dezvoltare, relevând punctele tari, slabe, respectiv oportunitățile de 

dezvoltare și eventualele riscuri ce trebuie evitate. 

DEMOGRAFIE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 În anul 2020, distribuţia populaţiei pe sexe este una echilibrată, 

51% din locuitori fiind de sex masculin (3.497 persoane) şi 49% 

de sex feminin (3.329 persoane). 

 În perioada 2014-2019 comuna Albești, înregistrează un spor 

natural pozitiv, indicând faptul că natalitatea depășește numărul 

deceselor din localitate. 

 În comună numărul tinerilor este superior celor vârstnici. 

 Din anul 2017 numărul imigrărilor în comună este superior 

celui de emigrări. 

 

 

 

 

 Populația prezintă un trend descendent atât pentru perioada 

2014-2020, cât și pentru perioada previzionată în viitor. 

 Analizând situația mortalității în comuna Albești, rezultatele 

indică prezenţa unei tendinţe de supramortalitate a populaţiei 

masculine, fapt reflectat şi la nivel naţional. 

 Numărul limitat de locuri de muncă de la nivelul comunei, care 

constrânge în preponderență populația tânără să migreze spre 

alte localități mai dezvoltate, ori spre alte țări. 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Realizarea unei vieți decente prin dezvoltarea diverselor 

domenii de activitate în comună, oferă tinerilor posibilitatea de 

a rămâne în localitate, de a-și crea o viața mai bună în locul de 

origine. 

 Facilitățile oferite de programele naționale și europene pentru 

menținerea tinerilor în mediul rural; 

 Elaborarea de politici de sănătate publică mai eficiente ce 

vizează scăderea ratei de mortalitate; 

 Încurajarea tinerilor să rămână în mediul rural prin posibilitatea 

accesării fondurilor europene în vederea dezvoltării unei 

afaceri; 

 Mobilitatea populației este generatoare de aport de capital, de 

idei și tehnologii noi, respectiv noi influențe pozitive legate de 

cultură, obiceiuri, ș.a. 

 

 Căutarea unui grad de confort al vieţii mai ridicat, pe care alte 

localități sau alte țări le oferă conduce la migrarea tinerilor din 

localitate; 

 Accelerarea procesului de îmbătrânire demografică; 

 Creșterea migrației populației active, din cauza necorelării 

cursurilor de formare profesională cu domenii economice din 

localitate 

 

 

 

 

83

83



 
 

 

POTENȚIAL ECONOMIC 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Statistic vorbind numărul mediu de salariați de pe raza Comunei 

Albești, comparativ cu anul 2014, în anul 2019 a înregistrat o 

creștere cu 22,9%. 

 Raportat la numărul total de locuitori ai Comunei Albești (6.826 

persoane) rata șomajului reprezintă 0,26% din acesta, situația 

fiind încurajatoare. 

 Numărul unităților economice din comună a crescut;  

 Diversitatea economică destul de ridicată a Comunei; 

 Potențialul agricol ridicat al zonei (soluri fertile, productivitate 

ridicată, forța de muncă); 

 Agricultură de subzistenţă, realizată de către proprietari 

individuali, cu un nivel tehnic mediu; 

 Absenţa activităţilor industriale;  

 Lipsa infrastructurii turistice (unităţi de cazare, unităţi de 

alimentaţie publică, infrastructură de petrecere a timpului 

liber); 

 Slaba dezvoltare a spiritului antreprenorial;  

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Amplasarea comunei Albeşti în apropierea principalelor axe de 

comunicaţie ce leagă cele 2 judeţe apropiate, Iaşi şi Botoşani;  

 Forţa de muncă ieftină şi calificată poate conduce la înfiinţarea 

de noi antreprize; 

 Diminuarea populației școlare conduce pe termen lung la o 

forță de muncă necalificată; 

 Criza economică (generată de virusul Sars Cov-2) determină 

restrângerea activității sectoarelor economice și implicit  

creșterea ratei șomajului; 
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 Posibilitatea realizării de parteneriate public-private între 

agenții economici și primărie; 

 Stimularea revenirii în țară a persoanelor plecate să muncească 

în străinătate; 

 Facilitarea accesului populației la cursuri de formare 

profesioanală și de perfecționare continua pe tot parcursul 

vieții; 

 Modernizarea tehnologică și inovativă a domeniului economic, 

cu accent pe sectoarele cu valoare adăugată sporită, și utilizarea 

intensive a forței de muncă; 

 Existența și posibilitatea accesării fondurilor structurale și a 

programelor care sprijină dezvoltarea economiei în mediul 

rural, atât în domeniul agricol cât și în cel non-agricol; 

 Existența Grupurilor de Acțiune Locală; 

 Accesul populației la tehnologia informației și serviciile de 

comunicații pentru a conecta societatea rurală la progresele 

globale, facilitând o mai bună participare la dezvoltarea 

economică; 

 

 Cunoștințe insuficiente ale agenților economici la nivel 

național; 

 Cunoștințe insuficiente ale agenților economici cu privire la 

elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană 

și slaba informare a acestora cu privire la normele europene; 

 Cadru legislativ instabil și cunoașterea insuficientă a acestuia 

în rândul populației din mediul rural; 

 Politică fiscală nefavorabilă dezvoltării afacerilor; 

 

 

85

85



 
 

EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existența unităților de învățământ pe raza fiecărui sat 

component al Comunei; 

 Burse școlare acordate elevilor din bugetul local; 

 Finanțarea de la bugetul local a transportului elevilor de liceu 

și școală profesională; 

 Reabilitarea și modernizarea școlilor și a grădinițelor ce oferă 

elevilor un mediu benefic pentru a studia; 

 Construirea terenului de sport în satul Tudor Vladimirescu 

oferă tinerilor posibilitatea de activitate fizică; 

 Numărul mare de volume existente în bibliotecile de la nivel 

local; 

 Existenţa unor obiective culturale de importanţă deosebită 

(situri arheologice, aşezări, monumente istorice etc.);  

 

 Diminuarea populației școlare și a numărului de cadre didactice 

în perioada 2014-2019; 

 Lipsa laboratoarelor şi atelierelor şcolare; 

 Lipsa unor săli de sport adecvate în școlile din comună; 

 Lipsa tehnologiei moderne, mobilierului și echipamentelor 

necesare desfășurării activității didactice; 

 

 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 
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 Existența programelor de finanțare,atât guvernamentale cât și 

europene, pentru dezvoltarea sectorului educational; 

 Posibilitatea accesării fondurilor, atât guvernamentale cât și 

europene, în vederea dezvoltării infrastructurii educaționale la 

nivel local, atât în calitate de solicitant, cât și în calitate de 

partener; 

 Încheierea parteneriatelor public-private pentru dezvoltarea 

infrastructurii educaționale, inclusiv îmbunătățirea procesului 

educațional. 

 Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea 

metodologiilor de predare-învățare la folosirea tehnologiilor 

informaționale; 

 Extinderea generalizată a facilităților formării profesionale și a 

perfecționării continue pe tot parcursul vieții a cadrelor 

didactice; 

 Posibilitatea preluării și adaptării metodelor de bună practică 

din țările Uniunii Europene cu privire la activitățile didactice; 

 

 Scăderea populației școlare poate influența numărul de unități 

de învățământ în cadrul cărora se desfășoară activitatea 

didactică; 

 Posibilitatea apariției fenomenului de abandon școlar, din cauza 

condițiilor de trai și a veniturilor mici sau a scăderii interesului 

elevilor; 

 Lipsa unei baze materiale modern și adaptată noilor tendințe 

educaționale; 

 Lipsa condițiilor atractive pentru desfășurarea procesului 

educațional de către cadrele didactice tinere; 
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SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Pe raza Comunei Albești există 2 medici de familie, 4 

farmacişti şi 2 persoane angajate ca personal mediu sanitar; 

 Dispensarul uman din comună a beneficiat de reparații; 

 Numărul familiilor beneficiare de alocație de sprijin a scăzut în 

ultimii ani (în prezent beneficiază 296 de familii); 

 Construirea locuințelor sociale, a centrului pentru persoanele 

aflate în situație de risc social; 

 Amenajare locuri de joacă pentru copii din satele comunei 

Albești și  crearea de spații verzi; 

 În cadrul unității administrativ teritoriale există: un mediator 

sanitar, două asistente medicale comunitare, un mediator școlar 

(în cadrul școlii); 

 infrastructura de sănătate nu acoperă necesitățile populației la 

nivelul întregii comune; 

 infrastructura de sănătate necesită modernizare; 

 fonduri insuficiente pentru acoperirea nevoilor medicale ale 

populației; 

 absența actorilor locali capabili să presteze sau să preia servicii 

sociale; 

 lipsa programelor pentru susținerea și încurajarea reintegrării 

active pe piața muncii; 

 fonduri reduse la nivel local pentru servicii sociale; 

 dotarea materială în domeniu este veche și insuficientă; 

 lipsa de spații adecvate; 

 lipsa unor centre sociale; 

 neatractivitatea mediului rural pentru specialiștii in domeniu; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Posibilitatea accesării unor fonduri guvernamentale și europene 

pentru dezvoltarea sectorului de sănătate, atât în infrastructură, 

cât și asistență medicală; 

 Migrația medicilor și a personalului medico-sanitar spre mediul 

urban sau spre alte țări; 
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 Posibilitatea de a dota cu aparatură performantă cabinetele 

medicale din mediul rural; 

 Politici sociale cu susținere din partea Uniunii Europene; 

 Posibilitatea preluării modelelor de bună practică din țările 

dezvoltate ale Uniunii Europene privind metodologia de 

abordare a problemei domeniului social; 

 Digitalizarea complete a sistemului de sănătate pentru a 

eficientiza și facilita intervențiile medicale, astfel încât 

populația să aibă acces rapid la servicii medicale de calitate; 

 Salarii mici în rândul specialiștilor din sănătate și asistență 

socială; 

 Lipsa capacităților și abilităților manageriale la nivelul 

sistemului de sănătate; 

 Probleme financiare majore ale sistemului public de sănătate; 

 Deteriorarea spațiilor, aparaturii și diminuarea calității 

serviciilor medicale din mediul rural, din cauza fondurilor 

insuficiente și a managementului defectuos; 

 Creșterea numărului de copii ai căror părinți sunt plecați la 

muncă în străinătate și sporirea numărului de copii abandonați. 
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INFRASTRUCTURĂ 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Reţeaua bine dezvoltată de drumuri judeţene (DJ 282) care 

asigură accesul în comună;  

 Acces direct la linia de cale ferată Iaşi – Dorohoi;  

 Infrastructura edilitară şi localizarea comunei pot încuraja 

potenţialii investitori.  

 Modernizarea drumurilor de interes local ale Comunei Albești 

(asfalt, trotuare, mobilier stradal) 

 Existența unui sistem de supraveghere video în satul Albești și 

în satuș Tudor Vladimirescu; 

 Modernizarea iluminatului stradal cu lămpi led; 

 Existența rețelei de canalizare; 

 Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în 

Comuna Albești; 

 Existența rețelei de alimentare cu apă și canalizare în satele: 

Albești, Buimăceni și Jijia; 

 Drumurile comunale și vicinale care necesită reabilitare și 

modernizare; 

 Gradul scăzut de conectare a populaţiei la reţeaua de apă 

potabilă sau la reţeaua de canalizare (33,5% din întregul 

populației Comunei). 

 Nivel redus de implementare a unor sisteme care să utilizeze 

energia solară, energia geotermală și energia eoliană ori alte 

surse regenerabile care să înlocuiască sistemele clasice de 

încălzire; 

  

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
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 Apartenenţa la Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „ Colinele 

Moldovei”;  

 Extinderea şi reabilitarea infrastructurii rutiere prin intermediul 

finanţărilor europene nerambursabile;  

 Existenţa programelor guvernamentale de susţinere a unor 

investiţii în domeniul reabilitării şi extinderii reţelelor de apă, 

canalizare şi epurare a apelor uzate; 

 Existenţa programelor guvernamentale de susţinere a unor 

investiţii în domeniul modernizării sistemelor de iluminat 

public stradal; 

 Potențial ridicat de dezvoltare a surselor alternative de energie 

(energie solară, energie eoliană); 

 Existența programelor de reabilitare, modernizare a clădirilor 

publice ce duc la îmbunătățirea aspectului general al Comunei; 

 Existența programelor guvernamentale și europene pentru 

încurajarea inițiativelor locale;  

 Lipsa resurselor financiare, inclusiv pentru cofinanţarea 

proiectelor europene pentru îndeplinirea obiectivelor de 

investiţii propuse; 

 Fonduri insuficiente alocate la nivel național pentru dezvoltarea 

drumurilor comunale; 

 Lipsa informaţiei în legatură cu programele de finanţare 

europeană; 
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MEDIU 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Ponderea ridicată a fondului forestier din totalul suprafeţei 

comunei;  

 Lipsa factorilor de poluare de tip industrial;  

 

 Poluarea cauzată de gradul scăzut de conectare a populaţiei la 

reţeaua de canalizare;  

 Se regăsesc terenuri afectate de nitraţi din activităţi agricole;  

 Depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere din extravilanul 

localităţilor;  

 Existenţa unor suprafeţe de teren predispuse factorilor de risc: 

afectate de alunecări şi inundabilitate;  

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Posibilitatea de finanțare a proiectelor de mediu cu ajutorul 

fondurilor europene; 

 Integrarea în strategiile de dezvoltare ale județului în ceea ce 

privește problematica de mediu; 

 Extinderea colaborării și implicarea organizațiilor 

neguvernamentale și a școlilor în programe comune de educație 

ecologică; 

 Utilizarea programelor Uniunii Europene destinate reabilitării 

condițiilor de mediu din mediul rural;  

 

 Lipsa informaţiilor legate de normele europene de mediu în 

rândul micilor întreprinzători;  

 Mentalitatea de indiferenţă faţă de protecţia mediului  

 Lipsa deprinderilor populației în privința colectării selective a 

deșeurilor; 

 Schimbările climaterice cauzate de încălzirea globală pot duce 

la inundații și alunecări de teren; 
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6.1 Prezentarea obiectivelor atinse în perioada 2014-2020 

Prezentarea obiectivelor menționate în strategia de dezvoltare 

locală a Comunei Albești în perioada 2014 – 2020 este necesară 

pentru identificarea rezultatelor, efectelor, mecanismelor 

implementării și formularea de recomandări și lecții învățate. 

Evaluarea rezultatelor strategiei este utilă pentru furnizarea dovezilor 

şi informaţiilor cu caracter strategic referitor la ceea ce s-a obţinut şi 

cum s-a obţinut, prin implementarea acesteia, în vederea îmbunătățirii 

strategiei pentru perioada 2021 – 2027. Astfel, pe orizontul de timp 

2014 – 2020, au fost realizate următoarele proiecte: 

Proiectele derulate în perioada 2014-2020 

 Reabilitare, extindere și consolidare Școala Gimnazială nr. 1 

Albești (2017); 

 Construire și dotare grădiniță în satul Albești, comuna Albești 

(2017); 

 Reabilitare și modernizare Școala Primară nr. 1 Albești (2019); 

 Reabilitare și modernizare Școala; 

Primară nr. 2 Buimăceni (2019); 

 Reabilitare și modernizare Școala Primară nr. 4 Jijia (2019); 

 Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 2 Tudor 

Vladimirescu (Corp B- în curs); 

 Construire și dotare grădiniță în satul Tudor Vladimirescu (2018-

în curs); 

 Construire teren sport în sat Tudor Vladimirescu (în curs); 

 Reabilitare, extindere și modernizare cămin cultural în satul 

Albești (2017); 

 Reparații dispensar uman; 

 Construcția Monumentului Eroilor (2020); 

 Modernizare drumuri de interes local (4,2 km) în  satele Albești și 

Tudor Vladimirescu  (2019); 

 Modernizare drumuri de interes local, strada Eternității, sat Albești, 

0,650 km (2020-în curs); 

 Modernizare centru civic (construcția trotuarelor, mobilier stradal) 

 Întreținere drumuri de interes local prin împietruire (anual) – comuna 

integrală; 

 Modernizare iluminat stradal  cu lămpi led; 

 Sistem supraveghere video în sat Albești; 
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Impactul Strategiei de Dezvoltare Locală 2014 – 2020 este 

evaluat prin prisma efectului de ansamblu al beneficiilor aduse de 

strategie asupra unui număr cât mai mare de persoane, justificând 

astfel utilitatea ei. Se remarcă faptul că marea parte a măsurilor 

implementate au vizat domeniul infrastructurii edilitare, urmat de cel 

al investițiilor pentru educație (cu impact în dezvoltarea 

infrastructurii instituțiilor de învățământ), cultură și sănătate. 

Impactul așteptat prin implementarea acestor măsuri vizează creșterea 

calității vieții populației din Comuna Albești.  
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6.2 Viziune, misiune și direcții de dezvoltare  

    Viziunea strategică sintetizează sensul evoluției de dezvoltare a 

unei comunități și determină direcției de transformare a viziunii în 

realitate. Viziunea privind dezvoltarea unei comunități, reprezintă o 

stare dorită, proiectată în viitor şi care configurează o posibilă şi 

așteptată dezvoltare. Ea presupune o 

gândire dinamică şi capabilă care să 

evalueze pe termen lung şansele de 

dezvoltare pentru atingerea scopului 

dorit. Deşi, de multe ori, între 

viziune şi evoluţia ulterioară a 

acesteia există numeroase abateri, 

definirea viziunii reprezintă o condiţie pentru dezvoltarea oricărei 

comunități. Totodată, viziunea creată trebuie să genereze o atitudine 

de încredere în viitor şi în posibilităţile concrete de dezvoltare în 

sensul transformării viziunii propuse în fapte, stimulând participarea 

eficientă a tuturor factorilor care trebuie și pot să contribuie la 

schimbare. O viziune bună oferă posibilitatea tuturor membrilor, 

instituții, organizații și chiar cetățeni să îşi identifice interesele şi deci 

să-şi construiască motivaţia necesară pentru punerea ei în practică, 

fiind împărtăşită şi acceptată de toţi cei implicați. 

Viziunea de dezvoltare a Comunei Albești este generată de rezultatul 

analizei situației existente din punct de vedere socio-economic, al 

mediului și nivelului de echipare tehnică și socială, pornind de la 

punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările 

identificate. În procesul de planificare strategică s-au desprins o serie 

de concluzii care pun bazele dezvoltării Comunei. 

Astfel, ca răspuns la oportunitățile detaliate, viziunea pentru 

dezvoltare a Comunei Albești este concentrată pe regenerarea rurală 

a comunei, regenerare care trebuie să aibă ca rezultat creșterea 

calității vieții, înțelegând prin aceasta un mediu de viață curat și 

civilizat, ofertant pentru petrecerea timpului liber, susținut de o 

infrastructură modernă și de accesul la servicii publice de bună 

calitate și pe creșterea economică. De asemenea se dorește și 

valorificarea potențialul cultural. Atingerea acestor obiective 

strategice asociază în mod obligatoriu interesul pentru dezvoltarea 

unei administrații publice prompte și eficiente. Un factor important în 

retenția forței de muncă și a populației în general, îl reprezintă 

calitatea locuirii. Asigurarea unor condiții decente de locuit și a unui 

mediu de viață ofertant, care să răspundă pretențiilor ridicate ale 

cetățeanului modern, european, reprezintă o prioritate a viziunii de 
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dezvoltare. În acest sens, instituțiile administrației publice locale au 

ca obiective atât asigurarea unor servicii caracterizate de un înalt 

profesionalism bazate pe rezolvarea cât mai promptă a problemelor 

cetățenilor, cât și buna gospodărire a teritoriului administrat. Toate 

acțiunile care se vor întreprinde ca urmare a planului strategic nu vor 

avea un impact negativ asupra mediului înconjurător, protecția 

mediului reprezentând o obligație asumată și respectată de către toți 

actorii participanți la realizarea obiectivelor strategiei. 

Misiunea administrației publice locale a comunei Albești este 

orientată spre asigurarea unei dezvoltări durabile a comunei cu scopul 

de a crește nivelul de trai al locuitorilor, utilizând într-un mod eficient 

resursele naturale și umane disponibile. Valorile esențiale care se 

conturează în cadrul Strategiei de dezvoltare locală a Comunei 

Albești are în vedere următoarele: 

 Integritate: Acțiunile implementate de administrația publică 

locală a comunei Albești vor fi caracterizate pe toată perioada 

implementării planului strategic, pe adoptarea unui 

comportament onest, etic și corect. 

 Responsabilitate: Responsabilii de implementarea strategiei 

de dezvoltare locală își asumă obligația de a efectua acțiunile 

până la sfârșit, asumându-și în același timp răspunderea pentru 

consecințe. 

 Tradiție: Comuna Albești își propune să respecte  valorile 

profesionale, culturale și tradițiile comunității locale, în plină 

armonie cu mediul înconjurător. 

 Profesionalism: Comuna Albești va da dovadă de performanță 

și rapiditate în soluționarea problemelor, pentru obținerea 

unor performanțe sporite. 

 Inovare: Pentru atingerea obiectivelor strategice vor fi 

utilizate metode îmbunătățite, eficiente și eficace, fiind 

susținute comunicarea cu partenerii și comunitatea. 
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6.3 Domenii prioritare și măsuri specifice

OBIECTIV STRATEGIC 1  

 

DEZVOLTAREA ECHILIBRATĂ A INFRASTRUCTURII RUTIERE ȘI A INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE  

PRIORITĂȚI MĂSURI 

1.1 Dezvoltarea infrastructurii rutiere 1.1.1 Modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere de interes local 

1.1.2 Îmbunătățirea accesibilității teritoriale 

1.1.3 Sporirea siguranței de circulație rutieră și pietonală pe drumurile 

publice 

1.1.4 Dezvoltarea infrastructurii de acces agricol 

1.2 Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare 1.2.1 Dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă potabilă 

1.2.2 Dezvoltarea sistemului de canalizare 

1.2.3 Înființarea rețelei de distribuție a gazelor naturale 

1.2.4 Creșterea gradului de confort și siguranță a populației, din punct 

de vedere al iluminatului public 

1.2.5 Îmbunătățirea și modernizarea rețelei de comunicații la nivel local 
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OBIECTIV STRATEGIC 2 

 

PROTEJAREA MEDIULUI ȘI OPTIMIZAREA UTILIZĂRII RESURSELOR REGENERABILE DE ENRGIE 

PRIORITĂȚI MĂSURI 

2.1 Creșterea eficienței energetice în clădirile publice și a 

sistemului de iluminat 

2.1.1 Gestionarea eco-eficientă a consumului de energie prin 

valorificarea potențialului resurselor regenerabile de energie 

2.2 Îmbunătățirea managementului deșeurilor 2.2.1 Îmbunătățirea calității și eficienței serviciului de salubritate prin 

decizii optime de planificare și implementare privind reducerea, 

reutilizarea, reciclarea și eliminarea deșeurilor menajere 

2.2.2 Îmbunătățirea eficienței serviciului de salubritate prin dotare 

corespunzătoare 

2.2.3 Eficientizarea controlului privind depozitarea deșeurilor netratate 

provenite din agricultură și din activitățile de creștere a animalelor 
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OBIECTIV STRATEGIC 3 

 

 

ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII 

PRIORITĂȚI MĂSURI 

3.1 Îmbunătățirea serviciilor de învățământ și educație 3.1.1 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea asigurării 

unui cadru propice de desfășurare a actului educațional în unitățile de 

învățământ de pe raza comunei 

3.1.2 Asigurarea unui mediu benefic dezvoltării educaționale și 

personale a elevilor 

3.1.3 Asigurarea de facilități pentru desfășurarea activităților sportive 

și recreative în cadrul unităților de învățământ 

3.1.4 Asigurarea accesului la educație a populației aflate în situații de 

risc, implicit prevenirea abandonului școlar 

3.1.5 Creșterea calității serviciilor educaționale din comună prin 

digitalizarea unităților de învățământ și dotarea acestora cu 

echipamente IT performante 

3.2 Îmbunătățirea serviciilor de sănătate și asistență socială 3.2.1 Dezvoltarea unui sistem de servicii medicale moderne, 

performante și accesibile tuturor categoriilor de persoane  
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3.2.2 Îmbunătățirea stării de sănătate a cetățenilor prin creșterea 

accesului la servicii de sănătate preventive și curative 

3.2.3 Dezvoltarea și eficientizarea unor servicii sociale proiectate și 

furnizate adecvat, adaptate nevoilor tuturor categoriilor de grupuri 

vulnerabile 

3.2.4 Îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor aflați într-o situație 

de vulnerabilitate 

3.3 Dezvoltarea facilităților de agrement și petrecere a timpului 

liber 

3.3.1 Îmbunătățirea managementului local în sectorul sportiv și 

susținerea activităților sportive 

3.3.2 Înființarea și modernizarea spațiilor verzi 

3.3.3 Înființarea și dotarea locurilor de joacă pentru copii 

3.4 Dezvoltarea sectorului cultural 3.4.1 Păstrarea și promovarea tradițiilor și obiceiurilor locale, 

animarea vieții culturale și creșterea calității vieții socio-culturale 

3.4.2 Modernizarea așezărilor culturale 

3.4.3 Diversificarea activităților cultural-artistice 
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OBIECTIV STRATEGIC 4 

 

DEZVOLTAREA SECTORULUI ECONOMIC 

PRIORITĂȚI MĂSURI 

4.1 Crearea unui mediu de afaceri stimulativ și competitiv 4.4.1 Creșterea numărului de agenți economici în comună, sprijinirea 

dezvoltării acestora și diversificarea activității economice 

4.4.2 Îmbunătățirea colaborării dintre agențiib economici și autoritățile 

publice 

4.4.3 Creșterea gradului de informare a agenților economici în privința 

accesării fondurilor europene 

 

 

 

 

 

 

 

102

102



 
 

 

 

6.4 Portofoliu de proiecte pentru perioada 2021-2027 
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Titlu proiect 1 Modernizarea drumurilor de interes local în comuna Albești 

Sursa de finanțare  Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri europene) 

Descrierea proiectului Proiectul vizează îmbunătățirea condițiilor de trafic rutier și asigurarea unei circulații rutiere fluente, în condiții 

de confort și siguranță. 

Obiective specifice  Îmbunătățirea căilor de acces prin modernizarea și reabilitarea drumurilor la standarde europene; 

 Asigurarea accesului locuitorilor și agenților economici la infrastructura de bază; 

 Diminuarea riscurilor de producere a eventualelor accidente rutiere; 

 Dezvoltarea socio-economică a comunei; 

 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere locale; 

Activitățile proiectului  Identificarea surselor de finanțare și analizarea posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru 

al documentațiilor tehnico-economice eferente obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din fonduri 

publice (studiu de fezabilitate, documentație de obținere a avizelor, documentație pentru 

autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, autorizație de construire, proiect tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de etapele premergătoare obiectivului de investiție; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrării, respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari  Populația comunei Albești; 

 Agenții economici / Potențiali investitori; 

 Participanții la traficul rutier care tranzitează Comuna Albești; 

Perioada de implementare  2021-2027 
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Titlu proiect 2 Reabilitarea și modernizarea drumurilor de exploatare din extravilanul Comunei Albești 

Sursa de finanțare  Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri europene) 

Descrierea proiectului Proiectul are ca scop îmbunătățirea condițiilor de trafic rutier și asigurarea unei circulații rutiere fluente, în 

condiții de confort și siguranță. 

Obiective specifice  Îmbunătățirea accesibilității exploatațiilor Agricole; 

 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere locale prin modernizarea drumurilor de exploatație agricolă; 

 Îmbunătățirea performanței economice a fermelor, precum și de facilitare a restructurării și modernizării 

fermelor; 

 Asigurarea accesului locuitorilor și agenților economici la infrastructura de bază; 

 Sporirea siguranței circulației pe drumurile publice; 

 Dezvoltarea socio-economică a comunei; 

Activitățile proiectului  Identificarea surselor de finanțare și analizarea posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru 

al documentațiilor tehnico-economice eferente obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din fonduri 

publice (studiu de fezabilitate, documentație de obținere a avizelor, documentație pentru 

autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, autorizație de construire, proiect tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de etapele premergătoare obiectivului de investiție; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrării, respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari  Populația Comunei Albești; 

 Agenți economici; 

 Potențiali investitori; 

Perioada de implementare  2021-2027 
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Titlu proiect 3 Reabilitarea trotuarelor existente și amenajarea acestora în zonele neexistente 

Sursa de finanțare  Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri europene) 

Descrierea proiectului Dezvoltarea infrastructurii rutiere locale și asigurarea circulației pietonale în condiții de siguranță. 

Obiective specifice  Îmbunătățirea infrastructurii rutiere locale prin amenajarea alei pietonale; 

 Modernizarea Comunei Albești în conformitate cu standardele europene; 

 Sporirea siguranței circulației pietonale pe drumuri publice; 

 Facilitarea accesului tuturor locuitorilor din Comuna Albești la infrastructura pietonală; 

 Îmbunătățirea aspectului Comunei; 

 Dezvoltarea socio-economică a comunei; 

Activitățile proiectului  Identificarea surselor de finanțare și analizarea posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru 

al documentațiilor tehnico-economice eferente obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din fonduri 

publice (studiu de fezabilitate, documentație de obținere a avizelor, documentație pentru 

autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, autorizație de construire, proiect tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de etapele premergătoare obiectivului de investiție; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrării, respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari  Populația Comunei Albești 

 Agenți economici 

Perioada de implementare  2021-2027 
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Titlu proiect 4 Reabilitarea podurilor și podețelor de pe raza Comunei Albești 

Sursa de finanțare  Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri europene, credite) 

Descrierea proiectului Proiectul își propune asigurarea unei circulații fluente, fără impedimente în condiții de confort și siguranță. 

Obiective specifice  Îmbunătățirea infrastructurii rutiere locale prin reabilitarea podurilor și podețelor; 

 Accesibilitatea traversării cursurilor de apă; 

 Facilitarea transportului pietonal ușor în Comuna Albești; 

 Diminuarea riscurilor de producere a eventualelor accidente rutiere; 

 Modernizarea Comunei Albești în conformitate cu standardele europene; 

Activitățile proiectului  Identificarea surselor de finanțare și analizarea posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru 

al documentațiilor tehnico-economice eferente obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din fonduri 

publice (studiu de fezabilitate, documentație de obținere a avizelor, documentație pentru 

autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, autorizație de construire, proiect tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de etapele premergătoare obiectivului de investiție; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrării, respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari  Populația Comunei Albești; 

 Agenți economici; 

 Participanții la traficul rutier care tranzitează Comuna Albești; 

Perioada de implementare  2021-2027 
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Titlu proiect 5 Reabilitarea și extinderea rețelei de furnizare a apei potabilă pe raza Comunei Albești 

Sursa de finanțare  Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri europene, credite, ș.a) 

Descrierea proiectului Scopul acestui proiect este de a dezvolta infrastructura utilitară din Comuna Albești; 

Obiective specifice  Crearea unor condiții mai bune de trai în rândul populației din Comuna Albești; 

 Facilitarea accesului tuturor locuitorilor din Comuna Albești la infrastructura de bază și asigurarea 

condițiilor la standardele europene; 

 Ușurarea accesului consumatorilor economici la utilitățile de bază; 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă la nivelul Comunei Albești; 

 Dezvoltarea socio-economică a comunei; 

Activitățile proiectului  Identificarea surselor de finanțare și analizarea posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru 

al documentațiilor tehnico-economice eferente obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din fonduri 

publice (studiu de fezabilitate, documentație de obținere a avizelor, documentație pentru 

autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, autorizație de construire, proiect tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de etapele premergătoare obiectivului de investiție; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrării, respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari  Populația Comunei Albești; 

 Agenți economici; 

 Potențiali investitori; 

 Instituțiile publice; 

Perioada de implementare  2021-2027 
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Titlu proiect 6 Înființare rețele de alimentare cu apă potabilă în satele Mășcăteni și Coștiugeni din Comuna Albești 

Sursa de finanțare  Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri europene, credite, ș.a) 

Descrierea proiectului Scopul acestui proiect este de a dezvolta infrastructura utilitară în satele Mășcăteni și Coștiugeni din Comuna 

Albești, îmbunătățind astfel condițiile de viață ale localnicilor. 

Obiective specifice  Crearea unor condiții mai bune de trai în rândul populației din satele Mășcăteni și Coștiugeni, Comuna 

Albești; 

 Facilitarea accesului atât populației din satele Mășcăteni și Coștiugeni cât și tuturor locuitorilor din 

Comuna Albești la infrastructura de bază și asigurarea condițiilor la standardele europene; 

 Ușurarea accesului consumatorilor economici la utilitățile de bază; 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă la nivelul Comunei Albești; 

 Dezvoltarea socio-economică a comunei; 

Activitățile proiectului  Identificarea surselor de finanțare și analizarea posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru 

al documentațiilor tehnico-economice eferente obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din fonduri 

publice (studiu de fezabilitate, documentație de obținere a avizelor, documentație pentru 

autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, autorizație de construire, proiect tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de etapele premergătoare obiectivului de investiție; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrării, respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari  Localnicii satelor Mășcăteni și Coștiugeni și cei ai Comunei Albești; 

 Agenți economici; 

 Potențiali investitori; 

Perioada de implementare  2021-2027 
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Titlu proiect 7 Înființare rețele de alimentare cu apă potabilă și canalizare în satul Tudor Vladimirescu, Comuna Albești 

Sursa de finanțare  Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri europene, credite, ș.a) 

Descrierea proiectului Scopul acestui proiect este de a dezvolta infrastructura utilitară din satul Tudor Vladimirescu, Comuna Albești. 

Obiective specifice  Crearea unor condiții mai bune de trai în rândul populației din satul Tudor Vladimirescu, Comuna Albești; 

 Facilitarea accesului atât populației din satul Tudor Vladimirescu cât și tuturor locuitorilor din Comuna 

Albești la infrastructura de bază și asigurarea condițiilor la standardele europene; 

 Ușurarea accesului consumatorilor economici la utilitățile de bază; 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă la nivelul Comunei Albești; 

 Dezvoltarea socio-economică a comunei; 

Activitățile proiectului  Identificarea surselor de finanțare și analizarea posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru 

al documentațiilor tehnico-economice eferente obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din fonduri 

publice (studiu de fezabilitate, documentație de obținere a avizelor, documentație pentru 

autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, autorizație de construire, proiect tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de etapele premergătoare obiectivului de investiție; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrării, respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari  Localnicii satului Tudor Vladimirescu și cei ai Comunei Albești; 

 Agenți economici; 

 Potențiali investitori; 

Perioada de implementare  2021-2027 
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Titlu proiect 8 Extindere rețele de canalizare în satele Albești, Buimăceni, Jijia, Comuna Albești 

Sursa de finanțare  Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri europene, credite, ș.a) 

Descrierea proiectului Acest proiect își propune dezvoltarea infrastructurii utilitare din satul Albești, Comuna Albești. 

Obiective specifice  Crearea unor condiții mai bune de trai în rândul populației din satul Albești, Comuna Albești; 

 Facilitarea accesului populației din satul la infrastructura de bază și asigurarea condițiilor la standardele 

europene; 

 Ușurarea accesului consumatorilor economici la utilitățile de bază; 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă la nivelul Comunei Albești; 

 Dezvoltarea socio-economică a comunei; 

Activitățile proiectului  Identificarea surselor de finanțare și analizarea posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru 

al documentațiilor tehnico-economice eferente obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din fonduri 

publice (studiu de fezabilitate, documentație de obținere a avizelor, documentație pentru 

autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, autorizație de construire, proiect tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de etapele premergătoare obiectivului de investiție; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrării, respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari  Localnicii satului Albești, Buimăceni, Jijia și cei ai Comunei Albești; 

 Agenți economici; 

 Potențiali investitori; 

Perioada de implementare  2021-2027 
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Titlu proiect 9 Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Albești 

Sursa de finanțare  Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri europene, credite, ș.a) 

Descrierea proiectului Proiectul își propune dezvoltarea infrastructurii utilitare din Comuna Albești. 

Obiective specifice  Îmbunătățirea condițiilor de trai în rândul populației din Comuna Albești; 

 Facilitarea accesului tuturor locuitorilor din Comuna Albești la infrastructura de bază și asigurarea 

condițiilor la standardele europene; 

 Ușurarea accesului consumatorilor economici la utilitățile de bază; 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă la nivelul Comunei Albești; 

 Dezvoltarea socio-economică a comunei; 

Activitățile proiectului  Identificarea surselor de finanțare și analizarea posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru 

al documentațiilor tehnico-economice eferente obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din fonduri 

publice (studiu de fezabilitate, documentație de obținere a avizelor, documentație pentru 

autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, autorizație de construire, proiect tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de etapele premergătoare obiectivului de investiție; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrării, respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari  Localnicii Comunei Albești; 

 Agenți economici; 

 Potențiali investitori; 

 Instituții publice; 

Perioada de implementare  2021-2027 
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Titlu proiect 10 Modernizare sistem de iluminat public stradal în Comuna Albești 

Sursa de finanțare  Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri europene, credite, ș.a) 

Descrierea proiectului Prin realizarea acestui proiect comuna Albești îndeplinește cerințele de vizibilitate ce trebuie să existe pe 

drumurile publice din Comuna Albești. 

Obiective specifice  Îmbunătățirea rețelei de iluminat public și adaptarea acesteia la standardele europene; 

 Creșterea gradului de confort al populației din punct de vedere al iluminatului public; 

 Îmbunătățirea  climatului de ordine publică și sporirea siguranței circulației pe drumurile publice; 

 Reducerea numărului de accidente rutiere pe toate drumurile din Comuna Albești; 

 Dezvoltarea socio-economică a comunei; 

Activitățile proiectului  Identificarea surselor de finanțare și analizarea posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru 

al documentațiilor tehnico-economice eferente obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din fonduri 

publice (studiu de fezabilitate, documentație de obținere a avizelor, documentație pentru 

autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, autorizație de construire, proiect tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de etapele premergătoare obiectivului de investiție; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrării, respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari  Populația Comunei Albești; 

 Agenți economici; 

 Participanții la traficul rutier care tranzitează Comuna Albești; 

 Potențiali investitori; 

Perioada de implementare  2021-2027 
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Titlu proiect 11 Extindere rețea de alimentare cu energie electrică pe raza Comunei Albești 

Sursa de finanțare  Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri europene, credite, ș.a) 

Descrierea proiectului Scopul cestui proiect este de a facilita accesul tuturor localnicilor din Comuna Albești la rețeaua de energie 

electrică. 

Obiective specifice  Modernizarea rețelei de distribuție cu energie electrică; 

 Îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor Comunei Albești; 

 Creșterea standardului de viață al locuitorilor Comunei Albești prin modernizarea infrastructurii locale; 

 Dezvoltarea socio-economică a comunei; 

Activitățile proiectului  Identificarea surselor de finanțare și analizarea posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru 

al documentațiilor tehnico-economice eferente obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din fonduri 

publice (studiu de fezabilitate, documentație de obținere a avizelor, documentație pentru 

autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, autorizație de construire, proiect tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de etapele premergătoare obiectivului de investiție; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrării, respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari  Localnicii Comunei Albești; 

 Agenți economici; 

 Potențiali investitori; 

 Instituții publice; 

Perioada de implementare  2021-2027 
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Titlu proiect 12 Înființarea unui management ce are la bază colectarea selectivă a deșeurilor menajere și achiziția de 

europubele pentru cetățenii Comunei Albești, județul Botoșani 

Sursa de finanțare  Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri europene, credite, ș.a) 

Descrierea proiectului Acest proiect își propune gestionarea și colectarea deșeurilor menajere de pe raza Comunei Albești. 

Obiective specifice  Reducerea poluării mediului prin gestionarea sistemului de colectare conform normelor europene; 

 Eliminarea produselor toxice/periculoase din volumul deșeurilor; 

 Reducerea factorilor de risc pentru sănătatea populației; 

 Eficientizarea controlului privind depozitarea deșeurilor menajere; 

 Tranziția de la o economie tradițională la o economie circular; 

Activitățile proiectului  Identificarea surselor de finanțare și analizarea posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru 

al documentațiilor tehnico-economice eferente obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din fonduri 

publice (studiu de fezabilitate, documentație de obținere a avizelor, documentație pentru 

autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, autorizație de construire, proiect tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de etapele premergătoare obiectivului de investiție; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrării, respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari  Localnicii Comunei Albești; 

 Agenți economici; 

 Potențiali investitori; 

 Instituții publice; 

Perioada de implementare  2021-2027 
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Titlu proiect 13 Renovarea clădirilor publice în vederea îmbunătățirii eficienței energetice în comuna Albești 

Sursa de finanțare  Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri europene (programul operațional regional), credite, ș.a) 

Descrierea proiectului Acest proiect are ca scop creșterea eficienței energetice a clădirilor din Comuna Albești. 

Obiective specifice  Reducerea consumului de energie din clădirile Comunei Albești; 

 Utilizarea resurselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirilor; 

 Creșterea gradului de independență energetică a clădirilor școlilor; 

 Crearea unui climat adecvat desfășurării activității didactice pe timp de vară/iarnă. 

 Creșterea calității desfășurării activității didactice; 

Activitățile proiectului  Identificarea surselor de finanțare și analizarea posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru 

al documentațiilor tehnico-economice eferente obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din fonduri 

publice (studiu de fezabilitate, documentație de obținere a avizelor, documentație pentru 

autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, autorizație de construire, proiect tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de etapele premergătoare obiectivului de investiție; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrării, respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari  Populația Comunei Albești; 

 Persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul unităților din comună; 

Perioada de implementare  2021-2027 
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Titlu proiect 14 Construire școală primară în satul Mășcăteni, Comuna Albești 

Sursa de finanțare  Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri europene, credite, ș.a) 

Descrierea proiectului Scopul cestui proiect este de a îmbunătăți condițiile de desfășurare a activității didactice în satul Mășcăteni, 

Comuna Albești. 

Obiective specifice  Dezvoltarea infrastructurii comunitare prin construirea unei școli în satul Mășcăteni; 

 Stoparea migrației  copiilor din mediul rural; 

 Regenerarea mediului rural și a valorilor acestuia prin asigurarea condițiilor de educație; 

 Dezvoltarea socio-economică a comunei; 

Activitățile proiectului  Identificarea surselor de finanțare și analizarea posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru 

al documentațiilor tehnico-economice eferente obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din fonduri 

publice (studiu de fezabilitate, documentație de obținere a avizelor, documentație pentru 

autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, autorizație de construire, proiect tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de etapele premergătoare obiectivului de investiție; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrării, respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari  Populația Comunei Albești; 

 Preșcolarii și elevii care învață în unitățile de învățământ din satul Mășcăteni; 

 Persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de învățământ din sat; 

Perioada de implementare  2021-2027 
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Titlu proiect 15 Dotarea școlilor din Comuna Albești cu echipamente IT și mobilier specific  

Sursa de finanțare  Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri europene, credite, ș.a) 

Descrierea proiectului Proiectul are ca scop îmbunătățirea infrastructurii actuale a sistemului de învățământ. 

Obiective specifice  Crearea unor condiții moderne pentru elevii din Comuna Albești; 

 Îmbunătățirea condițiilor de învățământ de la nivel local și creșterea calității serviciilor educaționale din 

comună; 

Activitățile proiectului  Identificarea surselor de finanțare și analizarea posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de etapa de implementare a proiectului; 

 Alcătuirea unui memoriu justificativ și a unui caiet de sarcini în care să fie menționate caracteristicile 

tehnice; 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

echipamente IT și mobilier și darea  în exploatare; 

Beneficiari  Actualii și viitorii elevi, școlari, preșcolari din Comuna Albești; 

Perioada de implementare  2021-2027 
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Titlu proiect 16 Amenajare terenuri sportive în satele din Comuna Albești 

Sursa de finanțare  Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri europene, credite, ș.a) 

Descrierea proiectului Acest proiect are la bază îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților sportive din Comuna Albești. 

Obiective specifice  Dezvoltarea infrastructurii comunitare prin amenajarea terenurilor de sport; 

 Diversificarea activităților sportive și recreative în rândul copiilor și tinerilor din comună; 

 Facilitarea socializării dintre locuitorii comunei; 

 Stoparea migrației copiilor din mediul rural; 

 Regenerarea mediului rural și a valorilor acestuia prin asigurarea condițiilor de recreere; 

 Îmbunătățirea aspectului Comunei Albești; 

Activitățile proiectului  Identificarea surselor de finanțare și analizarea posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru 

al documentațiilor tehnico-economice eferente obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din fonduri 

publice (studiu de fezabilitate, documentație de obținere a avizelor, documentație pentru 

autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, autorizație de construire, proiect tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de etapele premergătoare obiectivului de investiție; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrării, respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari  Actualii și viitorii tineri ai Comunei; 

 Populația Comunei Albești; 

Perioada de implementare  2021-2027 
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Titlu proiect 17 Construirea și dotarea a două săli de sport în satele Albești și Tudor Vladimirescu, Comuna Albești 

Sursa de finanțare  Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri europene, credite, ș.a) 

Descrierea proiectului Acest proiect are la bază îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților sportive din satele Albești și 

Tudor Vladimirescu, Comuna Albești. 

Obiective specifice  Dezvoltarea infrastructurii comunitare prin construcția sălilor de sport; 

 Diversificarea activităților sportive și recreative în rândul copiilor și tinerilor din cele două sate dar și din 

comună; 

 Stoparea migrației copiilor din mediul rural; 

 Regenerarea mediului rural și a valorilor acestuia prin asigurarea condițiilor de recreere; 

 Îmbunătățirea aspectului Comunei Albești; 

 Dezvoltarea socio-economică a comunei; 

Activitățile proiectului  Identificarea surselor de finanțare și analizarea posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru 

al documentațiilor tehnico-economice eferente obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din fonduri 

publice (studiu de fezabilitate, documentație de obținere a avizelor, documentație pentru 

autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, autorizație de construire, proiect tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de etapele premergătoare obiectivului de investiție; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrării, respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari  Actualii și viitorii elevi ai celor două sate; 

 Populația Comunei Albești;  

Perioada de implementare  2021-2027 
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Titlu proiect 18 Construirea și dotarea a două dispensare umane în satele Albești și Tudor Vladimirescu, Comuna Albești 

Sursa de finanțare  Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri europene, credite, ș.a) 

Descrierea proiectului Acest proiect are ca scop îmbunătățirea serviciilor medicale din satele Albești și Tudor Vladimirescu dar și din 

Comună. 

Obiective specifice  Dezvoltarea unui sistem de servicii medicale moderne și accesibile tuturor categoriilor de persoane; 

 Modernizarea infrastructurii serviciilor medicale din Comună; 

 Accesul rapid la îngrijire medical a localnicilor din comună; 

 Creșterea calității serviciilor medicale; 

Activitățile proiectului  Identificarea surselor de finanțare și analizarea posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru 

al documentațiilor tehnico-economice eferente obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din fonduri 

publice (studiu de fezabilitate, documentație de obținere a avizelor, documentație pentru 

autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, autorizație de construire, proiect tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de etapele premergătoare obiectivului de investiție; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrării, respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari  Populația Comunei Albești: 

Perioada de implementare  2021-2027 
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Titlu proiect 19 Asigurarea de servicii medicale mobile (caravana medicală mobilă) pentru persoanele vârstnice din 

comună 

Sursa de finanțare  Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri europene, credite, ș.a) 

Descrierea proiectului Acest proiect are ca scop îmbunătățirea serviciilor medicale din Comună. 

Obiective specifice  Dezvoltarea unui sistem de servicii medicale moderne și accesibile tuturor categoriilor de persoane; 

 Modernizarea infrastructurii serviciilor medicale din Comună; 

 Accesul rapid la îngrijire medicală a localnicilor din comună; 

 Creșterea calității serviciilor medicale; 

Activitățile proiectului  Identificarea surselor de finanțare și analizarea posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de etapa de implementare a proiectului; 

 Alcătuirea unui memoriu justificativ și a unui caiet de sarcini în care să fie menționate caracteristicile 

tehnice; 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru achiziția dotărilor necesare. 
Beneficiari  Persoanele vâstnice din comună; 

 Localnicii din comună; 

Perioada de implementare  2021-2027 
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Titlu proiect 20 Construire și dotare cămin cultural în satul Tudor Vladimirescu, Comuna Albești 

Sursa de finanțare  Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri europene, credite, ș.a) 

Descrierea proiectului Proiectul vizează conservarea tradițiilor, patrimoniului cultural și al fructificării nivelului cultural în satul Tudor 

Vladimirescu, Comuna Albești. 

Obiective specifice  Dezvoltarea infrastructurii serviciilor culturale din comuna Albești; 

 Punerea în valoare a potențialului cultural al zonei; 

 Facilitarea socializării dintre locuitorii satului; 

 Îmbunătățirea aspectului Comunei Albești; 

 Dezvoltarea socio-economică; 

Activitățile proiectului  Identificarea surselor de finanțare și analizarea posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru 

al documentațiilor tehnico-economice eferente obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din fonduri 

publice (studiu de fezabilitate, documentație de obținere a avizelor, documentație pentru 

autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, autorizație de construire, proiect tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de etapele premergătoare obiectivului de investiție; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrării, respectiv, la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari  Populația comunei Albești; 

 Instituții publice; 

 Agenți economici/investitori; 

Perioada de implementare  2021-2027 
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Titlu proiect 21 Reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din satele Mășcăteni și Jijia, Comuna Albești 

Sursa de finanțare  Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri europene, credite, ș.a) 

Descrierea proiectului Proiectul vizează conservarea tradițiilor, patrimoniului cultural și al fructificării nivelului cultural în satele 

Mășcăteni și Jijia, Comuna Albești. 

Obiective specifice  Dezvoltarea infrastructurii serviciilor culturale din comuna Albești; 

 Punerea în valoare a potențialului cultural al zonei; 

 Facilitarea socializării dintre locuitorii satului; 

 Îmbunătățirea aspectului Comunei Albești; 

 Dezvoltarea socio-economică; 

Activitățile proiectului  Identificarea surselor de finanțare și analizarea posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru 

al documentațiilor tehnico-economice eferente obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din fonduri 

publice (studiu de fezabilitate, documentație de obținere a avizelor, documentație pentru 

autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, autorizație de construire, proiect tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de etapele premergătoare obiectivului de investiție; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrării, respectiv, la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari  Populația comunei Albești; 

 Instituții publice; 

 Agenți economici/investitori; 

Perioada de implementare  2021-2027 
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Titlu proiect 22 Înființarea unui centru cultural multifuncțional pentru păstrarea și promovarea istoriei, tradițiilor și a 

valorilor locale 

Sursa de finanțare  Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri europene, credite, ș.a) 

Descrierea proiectului Proiectul vizează conservarea tradițiilor, istoriei și a patrimoniului cultural cât și a fructificării valorilor locale în 

Comuna Albești. 

Obiective specifice  Dezvoltarea infrastructurii serviciilor culturale din comuna Albești; 

 Punerea în valoare a potențialului istoric și cultural al zonei; 

 Facilitarea socializării dintre locuitorii satului; 

 Îmbunătățirea aspectului Comunei Albești; 

 Dezvoltarea socio-economică; 

Activitățile proiectului  Identificarea surselor de finanțare și analizarea posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru 

al documentațiilor tehnico-economice eferente obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din fonduri 

publice (studiu de fezabilitate, documentație de obținere a avizelor, documentație pentru 

autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, autorizație de construire, proiect tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de etapele premergătoare obiectivului de investiție; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrării, respectiv, la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari  Populația comunei Albești; 

 Instituții publice; 

 Agenți economici/investitori; 

Perioada de implementare  2021-2027 
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Titlu proiect 23 Înființarea de centre comunitare integrate pentru susținerea activităților și serviciilor educaționale, sociale 

și culturale 

Sursa de finanțare  Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri europene, credite, ș.a) 

Descrierea proiectului Scopul acestui proiect este de a forma sau dezvolta competențe personale, civice, sociale ori ocupaționale în cadrul 

tinerilor din comună. 
Obiective specifice  Dezvoltarea infrastructurii serviciilor educaționale, sociale și culturale din comuna Albești; 

 Facilitarea socializării locuitorilor satului; 

 Îmbunătățirea aspectului Comunei Albești; 

 Dezvoltarea socio-economică; 

Activitățile proiectului  Identificarea surselor de finanțare și analizarea posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru 

al documentațiilor tehnico-economice eferente obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din fonduri 

publice (studiu de fezabilitate, documentație de obținere a avizelor, documentație pentru 

autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, autorizație de construire, proiect tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de etapele premergătoare obiectivului de investiție; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrării, respectiv, la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari  Populația comunei Albești; 

 Instituții publice; 

 Agenți economici/investitori; 

Perioada de implementare  2021-2027 
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Titlu proiect 24 Construirea locuințelor sociale pe raza Comunei Albești 

Sursa de finanțare  Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri europene, credite, ș.a) 

Descrierea proiectului Scopul acestui proiect este de a îmbunătăți condițiile de viață a persoanelor aflate în situații vulnerabile din 

Comuna Albești. 

Obiective specifice  Dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale din Comuna Albești; 

 Îmbunătățirea nivelului de trai al persoanelor aflate în situații vulnerabile; 

 Creșterea gradului de integrare și participare socială a persoanelor aflate în situații vulnerabile; 

Activitățile proiectului  Identificarea surselor de finanțare și analizarea posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru 

al documentațiilor tehnico-economice eferente obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din fonduri 

publice (studiu de fezabilitate, documentație de obținere a avizelor, documentație pentru 

autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, autorizație de construire, proiect tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de etapele premergătoare obiectivului de investiție; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrării, respectiv, la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari  Persoanele aflate în situații vulnerabile; 

Perioada de implementare  2021-2027 
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Titlu proiect 25 Construire centru social pentru îngrijirea și adăpostirea persoanelor aflate în situații vulnerabile în 

Comuna Albești 

Sursa de finanțare  Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri europene, credite, ș.a) 

Descrierea proiectului Scopul acestui proiect este de a îmbunătăți condițiile de viață a persoanelor aflate în situații vulnerabile din 

Comuna Albești. 

Obiective specifice  Dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale din Comuna Albești; 

 Îmbunătățirea nivelului de trai al persoanelor aflate în situații vulnerabile; 

 Creșterea gradului de integrare și participare socială a persoanelor aflate în situații vulnerabile; 

 Crearea condițiilor necesare persoanelor vulnerabile din Comuna Albești și din localitățile învecinate prin 

oferirea de servicii medicale, de îngrijire de bază, sociale, servicii de recuperare medicală, servicii de 

găzduire într-un centru aliniat la standardele europene; 

Activitățile proiectului  Identificarea surselor de finanțare și analizarea posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru 

al documentațiilor tehnico-economice eferente obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din fonduri 

publice (studiu de fezabilitate, documentație de obținere a avizelor, documentație pentru 

autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, autorizație de construire, proiect tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de etapele premergătoare obiectivului de investiție; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrării, respectiv, la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari  Persoanele aflate în situații vulnerabile; 

Perioada de implementare  2021-2027 
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Titlu proiect 26 Amenajare spații de joacă pentru copiii din satele Comunei Albești 

Sursa de finanțare  Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri europene, credite, ș.a) 

Descrierea proiectului Acest proiect își propune modernizarea infrastructurii comunitare și diversificarea modalităților de a petrece 

timpul liber în Comuna Albești. 

Obiective specifice  Diversificarea activităților recreative în rândul copiilor și a tinerilor din comună; 

 Facilitarea socializării din locuitorii Comunei; 

 Punerea în evidență a potențialului natural al zonei; 

 Regenerarea mediului rural și a valorilor acestuia prin asigurarea de condiții de recreere; 

 Îmbunătățirea aspectului Comunei Albești; 

 Dezvoltarea socio-economică; 

Activitățile proiectului  Identificarea surselor de finanțare și analizarea posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru 

al documentațiilor tehnico-economice eferente obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din fonduri 

publice (studiu de fezabilitate, documentație de obținere a avizelor, documentație pentru 

autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, autorizație de construire, proiect tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de etapele premergătoare obiectivului de investiție; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrării, respectiv, la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari  Populația Comunei Albești, în special copiii și tinerii; 

Perioada de implementare  2021-2027 
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Titlu proiect 27 Înființare și amenajare spații verzi în satele Comunei Albești 

Sursa de finanțare  Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri europene, credite, ș.a) 

Descrierea proiectului Proiectul își propune modernizarea infrastructurii în toate satele componente ale Comunei Albești. 

Obiective specifice  Punerea în evidență a potențialului natural al zonei; 

 Facilitarea socializării din locuitorii Comunei; 

 Îmbunătățirea aspectului din satele componente ale Comunei 

 Dezvoltarea socio-economică; 

Activitățile proiectului  Identificarea surselor de finanțare și analizarea posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru 

al documentațiilor tehnico-economice eferente obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din fonduri 

publice (studiu de fezabilitate, documentație de obținere a avizelor, documentație pentru 

autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, autorizație de construire, proiect tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de etapele premergătoare obiectivului de investiție; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrării, respectiv, la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari  Populația Comunei Albești; 

Perioada de implementare  2021-2027 
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6.5 Surse de finanțare

A. Fondurile guvernamentale sunt ajutoare de minimis, 

alocate de Guvern, pentru a stimula anumite întreprinderi prin 

intermediul Ministerului Finanțelor Publice. Accesarea acestora se 

realizează prin intermediul programelor sectoriale, destinate în 

special stimulării întreprinzătorilor tineri și meșteșugarilor. 

B. Parteneriatele public-private reprezintă o modalitate 

de introducere a managementului privat în serviciile publice pe 

baza unei legături contractuale între o autoritate publică și un 

operator. 

C.  Politica de coeziune concepută pentru sprijinirea 

regiunilor care trebuie să recupereze decalajul economic și social 

față de alte regiuni ale Uniunii Europene. Pentru perioada 2021-

2027 se propune o modernizare a politicii de coeziune prin setarea 

de noi priorități: o Europă mai inteligentă, o Europă mai verde, o 

Europă conectată, o Europă mai socială, o Europă mai aproape de 

cetățeni. 

Fondul European de Dezvoltare Regională urmărește 

consolidarea coeziunii economice și sociale în cadrul Uniunii 

Europene prin corectarea dezechilibrelor existente între regiunile 

acesteia, concentrând investiții asupra mai multor domenii 

prioritare cheie. 

D. Programe Operaționale 2021-2027 

1. PROGRAMULUI OPERAȚIONAL DEZVOLTARE 

DURABILĂ (PODD) 

Obiective specifice: 

 Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră; 

 Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și 

stocare în afara TEN-E.;  

 Promovarea managementului durabil al apei; 

 Promovarea tranziţiei către o economie circulară;  

 Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a 

infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea 

poluării;  

 Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenii 

riscurilor și a rezilienței în urma dezastrelor; 
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Priorități de investiție 

 Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și 

rețelelor inteligente de energie și a soluțiilor de stocare 

și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 

 Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția 

la o economie circulară; 

 Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, 

asigurarea calităţii aerului şi remediere a siturilor 

contaminate; 

 Promovarea adaptării la schimbările climatice şi 

managementul riscurilor; 

 

2. PROGRAMUL OPERAȚIONAL TRANSPORT 

(POT) 2021-2027 

Obiective specifice: 

 Dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața 

schimbărilor climatice, inteligentă, sigură și intermodală;  

 Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale 

durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, 

inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului 

la TEN-T și a mobilității transfrontaliere;  

 Mobilitate națională, regional și locală sustenabilă; 

Priorități de investiție 

 Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea rețelei 

TEN-T de transport rutier; 

 Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea 

infrastructurii rutiere pentru accesibilitate teritoriala 

 Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea rețelei 

TEN-T de transport pe calea ferată; 

 Îmbunătățirea mobilității naționale, durabile și reziliente 

față de schimbări climatice prin creșterea capacității de 

transport pe calea ferată; 

 Îmbunătățirea conectivității si mobilitatii urbane, 

durabila si rezilienta in fata schimbarilor climatice prin 

creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată; 

 Dezvoltarea de centre logistice; 

 Creșterea gradului de siguranța pe rețeaua rutieră de 

transport; 

 Asistență tehnică; 
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3. PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CREȘTERE 

INTELIGENTĂ, DIGITALIZARE ȘI 

INSTRUMENTE FINANCIARE 2021-2027 

(POCIDIF) 

Obiective specifice 

 Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și 

adoptarea tehnologiilor avansate; 

 Îmbunătățirea conectivității digitale; 

 Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, 

tranziție industrială și antreprenoriat; 

Priorități de investiție 

 Integrarea ecosistemului național CDI în Spațiul de 

Cercetare European şi internaţional; 

 Crearea si promovarea unui sistem atractiv de inovare în 

economie pentru toate tipurile de inovare; 

 Dezvoltarea capacităţii CDI a institutelor de învăţământ 

superior; 

 Dezvoltarea capacităţii CDI a INCD-urilor/ICAR-

urilor; 

 Dezvoltarea capacităţii CDI a întreprinderilor mari; 

 Dezvoltarea de mari infrastructuri CDI, inclusiv transfer 

tehnologic; 

 Digitalizarea în educație; 

 Digitalizarea în cultură; 

 Digitalizarea în administrația publică centrală; 

 

4. PROGRAMUL OPERAȚIONAL SĂNĂTATE 2021-

2027 (POS) 

Obiective specifice 

 Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de 

calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; 

modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv 

promovarea accesului la protecție socială; 

îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a 

rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de 

îngrijire pe termen lung; asigurarea accesului egal la 

sănătate prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv 

pentru îngrijirea primară;  
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 Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de 

calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; 

modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv 

promovarea accesului la protecție socială; 

îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a 

rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de 

îngrijire pe termen lung;  

 Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de 

calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; 

modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv 

promovarea accesului la protecție socială; 

îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a 

rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de 

îngrijire pe termen lung;  

 Asigurarea accesului egal la sănătate prin dezvoltarea 

infrastructurii, inclusiv pentru îngrijirea primară;  

 Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de 

calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; 

modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv 

promovarea accesului la protecție socială; 

îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a 

rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de 

îngrijire pe termen lung; 

Priorități de investiție 

 Investiții  pentru construirea spitalelor regionale și 

infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial major; 

 Creșterea calității serviciilor de asistență medicală 

primară, comunitară și serviciilor oferite în regim 

ambulatoriu; 

 Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung 

adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a 

populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii; 

 Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în 

infrastructură și servicii; 

 Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical; 

 Digitalizarea sistemului medical; 

 Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate 

și utilizarea de metode moderne de investigare, 

intervenție, tratament; 
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5. PROGRAMUL OPERAȚIONAL EDUCAȚIE ȘI 

OCUPARE (PEO) 

Obiective specifice 

 Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate 

persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special 

pentru tineri, șomeri de lungă durată și grupurile 

dezavantajate pe piața muncii, persoanele inactive, prin 

promovarea angajării pe cont propriu și a economiei 

sociale; 

 Promovarea accesului egal la educație și formare de 

calitate și favorabile incluziunii, precum și completarea 

studiilor, precum și a absolvirii acestora, în special pentru 

grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea 

copiilor antepreșcolari, preșcolari, continuând cu educația 

și formarea generală și profesională și până la învățământul 

terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, 

inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional 

pentru toți; 

 Promovarea accesului egal la educație și formare de 

calitate și favorabile incluziunii, precum și completarea 

studiilor, precum și a absolvirii acestora, în special pentru 

grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea 

copiilor antepreșcolari, preșcolari, continuând cu educația 

și formarea generală și profesională și până la învățământul 

terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, 

inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional 

pentru toți; 

 Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței 

sistemului de educație și formare pentru piața muncii, 

pentru a sprijini; dobândirea de competențe cheie, inclusiv 

a competențelor digitale 

 Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței 

sistemului de educație și formare pentru piața muncii, 

pentru a sprijini dobândirea de competențe cheie, inclusiv 

a competențelor digitale; 

 Promovarea accesului egal la educație și formare de 

calitate și favorabile incluziunii, precum și completarea 

studiilor, precum și a absolvirii acestora, în special pentru 

grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea 

copiilor antepreșcolari, preșcolari, continuând cu educația 

și formarea generală și profesională și până la învățământul 

terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, 
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inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional 

pentru toți; 

 Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate 

persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special 

pentru tineri, șomeri de lungă durată și grupurile 

dezavantajate pe piața muncii, persoanele inactive, prin 

promovarea angajării pe cont propriu și a economiei 

sociale; 

 Promovarea participării echilibrate după gen pe piața 

muncii și a asigurării echilibrului dintre viața profesională 

și cea privată, inclusiv prin facilitarea accesului la servicii 

de îngrijire a copiilor și a persoanelor aflate într-o situaţie 

de dependenţă; 

 Promovarea adaptării la schimbare a lucrătorilor, 

întreprinderilor și antreprenorilor, a îmbătrânirii active și 

în condiții bune de sănătate, precum și a unui mediu de 

lucru sănătos și adaptat care să reducă riscurile la adresa 

sănătății; 

 Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate 

persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special 

pentru tineri, șomeri de lungă durată și grupurile 

dezavantajate pe piața muncii, persoanele inactive, prin 

promovarea angajării pe cont propriu și a economiei 

sociale; 

 Modernizarea institutiilor si a serviciilor pietei muncii 

pentru a evalua si anticipa necesarul de competente si a 

asigura asistenta personalizata si in timp real urmarind 

asigurarea medierii/plasarii (matching), tranzitiei si a 

mobilitatii fortei de munca; 

 Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței 

sistemului de educație și formare pentru piața muncii, 

pentru a sprijini dobândirea de competențe cheie, inclusiv 

a competențelor digitale; 

 Promovarea accesului egal la educație și formare de 

calitate și favorabile incluziunii, precum și completarea 

studiilor, precum și a absolvirii acestora, în special pentru 

grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea 

copiilor antepreșcolari, preșcolari, continuând cu educația 

și formarea generală și profesională și până la învățământul 

terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, 

inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional 

pentru toți; 
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Priorități de investiție 

 Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii; 

 Îmbunătățirea participării copiilor la educația 

antepreșcolară și preșcolară; 

 Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea 

accesului și a participării grupurilor dezavantajate la 

educație și formare profesională; 

 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; 

 Creșterea accesibilității, atractivității și calității 

învătământului profesional și tehnic; 

 Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți; 

 Antreprenoriat și economie socială; 

 Modernizarea instituțiilor pieței muncii; 

 Consolidarea participării populației în procesul de 

învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea 

tranzițiilor și a mobilității pe piața muncii; 

 Asistență tehnică; 

 

6. PROGRAMUL OPERATIONAL INCLUZIUNE ȘI 

DEMNITATE SOCIALĂ (POIDS) 

Obiective specific 

 îmbunătățirea accesului la piața muncii pentru toate 

persoanele în căutarea unui loc de muncă, în special pentru 

tineri, șomerii de lungă durată și persoanele inactive, 

promovarea desfășurării de activități independente și a 

economiei sociale; 

 promovarea participării femeilor la piața muncii, a unui 

echilibru mai bun între viața profesională și cea privată, 

inclusiv accesul la servicii de îngrijire a copiilor si a 

persoanelor dependente;   

 promovarea adaptării lucrătorilor, a întreprinderilor și a 

antreprenorilor la schimbare, precum și îmbătrânirea 

activă și sănătoasă și un mediu de lucru sănătos; 

 promovarea accesului egal la educație și formare de 

calitate și favorabile incluziunii, precum și a absolvirii 

acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând 

de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând 

cu educația și formarea generală și profesională și până la 

învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în 
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rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop 

educațional pentru toți; 

 favorizarea incluziunii active pentru a promova egalitatea 

de șanse și participarea activă și a îmbunătăți capacitatea 

de inserție profesională; 

 promovarea integrării socioeconomice a resortisanților 

țărilor terțe și a comunităților marginalizate, cum ar fi 

romii; 

 creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, 

sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea 

sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea 

accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, 

a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a 

serviciilor de îngrijire pe termen lung; 

 promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului 

de sărăcie sau de excluziune socială, inclusiv a persoanelor 

celor mai defavorizate și a copiilor; 

 reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente 

și/sau asistență materială de bază persoanelor celor mai 

defavorizate, inclusiv prin măsuri auxiliare; 

 îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților 

marginalizate, a migranților și a grupurilor dezavantajate prin 

măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii 

sociale; 

Priorități de investiție 

 Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea 

Comunității;            

 Protejarea dreptului la demnitate socială; 

 Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces 

redus la servicii sociale; 

 Reducerea disparităților dintre copiii la risc de săracie 

și/sau excluziune socială si ceilalți copii; 

 Servicii de suport pentru persoane vârstnice; 

 Sprijin pentru persoanele cu dizabilități; 

 Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri 

vulnerabile; 

 Ajutorarea persoanelor defavorizate FEAD; 
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7. PROGRAME OPERAȚIONALE REGIONALE 

Obiective specifice 

 fructificarea avantajelor digitalizarii, in beneficiul 

cetățenilor, al companiilor si al guvernelor  

 impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor;  

 fructificarea avantajelor digitizării, în beneficiul 

cetățenilor, al companiilor și al guvernelor;  

 fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul 

cetățenilor, al companiilor și al guvernelor; 

 promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră;  

 promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile;  

 dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale 

durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, 

inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului 

la TEN-T și a mobilității; 

 îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile 

incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot 

parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii;  

 favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de 

mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului 

și securității în zonele urbane;  

 favorizarea dezvoltării (…) în afara  zonelor urbane; 

Priorități de investiție 

 O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și 

întreprinderi dinamice; 

 O regiune cu orașe smart; 

 O regiune cu orașe prietenoase cu mediul; 

 O regiune accesibilă; 

 O regiune educată; 

 O regiune mai atractivă; 

 

8. PROGRAMUL OPERAȚIONAL ASISTENȚĂ 

TEHNICĂ 

Obiectiv specific 

 a asigura utilizarea şi administrarea eficientă şi eficace a 

fondurilor UE, sprijinind programarea, monitorizarea, 

controlul, auditul, evaluarea, comunicarea cu privire la 

priorităţile UE. 
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Priorități de investiție 

 Asigurarea funcționării sistemului de coordonare şi 

control al fondurilor FEDR, FC, FSE+ şi gestionarea 

PO (finanțată din FSE+); 

 Asigurarea transparenţei fondurilor FEDR, FC, FSE+ 

(finanțată din FEDR); 

 Îmbunătățirea capacității de gestionare și 

implementare a fondurilor FEDR, FC, FSE+ (finanțată 

din FEDR) 

 

E. Fondul Social European (FSE+) 

 finanțează proiecte prin care cetățenii sunt ajutați să își 

consolideze comepetențele profesionale, un instrument 

fianciar al investițiilor în capitalul uman. 

F.  Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) 

  lucrătorii disponibilizați sunt ajutați prin intermediul 

fondului, adresându-se autorităților naționale competente, 

să-și găsească mai repede un loc de muncă. 

G.  Creditele 

 ușor de obținut în cazul finațăriloe anumitor proiecte de 

investiții, creditele interne fiind rambursate de la bugetul 

local sau de stat, incluzând și comisioane. 

H. Resursele fianciare ale bugetelor locale 

 fomate din sume și cote defalcate din impozitul pe venit 

și T.VA., taxe, impozite locale ș.a. 
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CAPITOLUL VII 

 IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE 
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 Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a 

Comunei Albești 2021-2027 depinde de capacitatea administraţiei 

locale de a atrage fondurile europene şi naţionale în exerciţiul bugetar 

2021-2027, pentru a putea fi finanţate acţiunile şi proiectele selectate. 

Absorbţia acestor fonduri depinde, pe de o parte, de eligibilitatea 

acţiunilor, iar pe de altă parte, de capacitatea instituţională a 

adminsitraţiei locale de a iniţia proiecte, dar şi de a lucra în parteneriat 

cu mediul de afaceri şi societatea civilă, pentru atingerea obiectivelor 

strategice.  

 Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Albești 2021-2027 

reprezintă un document legal de lucru al Consiliului Local Albești. 

Documentul are un caracter normativ şi prospectiv şi este supus la o 

permanentă reevaluare şi optimizare a opţiunilor de dezvoltare a 

comunităţii pentru a fi în concordanţă cu realităţile economice şi 

sociale.  

Procesul de implementare va cuprinde următoarele activităţi:  

 Elaborarea planurilor anuale de acţiune, şi aprobarea acestor 

planuri prin hotărârea consiliului local;  

 Identificarea, selectarea şi dezvoltarea proiectelor strategice 

de la nivelul localităţii (fişe de proiecte identificate, analiza şi 

corelarea proiectelor identificate în raport cu obiectivele 

sectoriale şi strategice, precum şi cu dezvoltarea teritorială, 

impactul estimat al proiectului local), în vederea identificării 

celor mai bune soluţii pentru atingerea obiectivelor şi 

priorităţilor locale propuse;  

 Urmărirea calendarului de implementare a proiectelor 

strategice;  

 Implementarea prin realizarea acţiunilor, activităţilor, 

măsurilor şi proiectelor concrete de dezvoltare; 

 Monitorizarea progreselor realizate;  

 Evaluarea implementării prin analiza indicatorilor prevăzuţi 

în strategie;  

 Analiza impactului prin care se apreciază dacă proiectul 

răspunde politicilor formulate şi cum influenţează criteriile de 

performanţă privind dezvoltarea eficientă a comunei.  

Planificarea acţiunilor şi monitorizarea trebuie să fie realizate 

anual, prin prezentarea în cadrul consiliului local a progreselor 

înregistrate şi a problemelor întâmpinate. Această monitorizare 

anuală va avea în vedere proiectele strategice implementate sau în 

implementare ori care urmează a fi implementate la nivel local şi 

efectele pe care le produc la nivelul Comunei Albești.  
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 Odată aprobată în şedinţă de consiliu, strategia exprimă 

opţiunea Consiliului Local Albești de a aborda integrat fenomenul 

economic, social şi de protecţie a mediului şi de a se deschide spre 

parteneriatul constant cu societatea civilă şi cu comunitatea mediului 

economic.  

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală este un proces 

complex, care necesită un management şi control adecvat, realizat de 

o structură organizatorică, un proces unitar de implementare şi 

evaluare a rezultatelor obţinute. Pentru a implementa Strategia, se va 

constitui un Grup de Acţiune ale cărei funcţii constau în:  

 Urmărirea şi conducerea procesului de implementare; 

 Analizarea şi aprobarea planurilor anuale de implementare; 

 Propuneri de completare periodică a strategiei; 

 Analizează şi aprobă bugetul anual de implementare.  

Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă etapa 

de realizare a proiectelor, a programelor şi politicilor prevăzute de 

strategie, de recoltare şi raportare a informaţiilor asupra desfăşurării 

proiectelor şi asupra succesului şi impactului acestora la dezvoltarea 

comunei. 
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Scopul monitorizării și evaluării implementării Strategiei 

de Dezvoltare Locală este:  

 Evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bugetul local;  

 Constatarea dacă proiectele implementate sunt durabile;  

 Succesul realizării Strategiei depinde, în mare măsură, de 

participarea tuturor locuitorilor la procesul de implementare şi 

monitorizare a acesteia.  

 În procesul implementării prezentei Strategii vor fi implicaţi 

mai mulţi actori, fiecare respectând responsabilităţi bine determinate, 

îndeplinind rolul de implementator sau de control al proiectelor 

planificate. În plan instituţional, principalii actori ai implementării 

strategiei vor fi:  

 Administraţia publică locală –Primarul, Consiliul Local, 

Primăria;  

 Agenţii economici;  

 Investitorii;  

 Societatea civilă.  

 Performanța implementării strategiei va fi evaluată pe baza 

unor rapoarte strategice, elaborate de Unitatea Administrativ 

Teritorială Albești. În elaborarea raportului strategic se va avea în 

vedere includerea de date relevante pentru evaluarea eficacităţii şi 

eficienţei măsurilor aplicate. Aceste rapoarte strategice vor fi realizate 

în 2022, 2025 și 2027, fiind prezentate în cadrul şedinţelor de Consiliu 

Local și date publicităţii.  

În cadrul rapoartelor vor fi evidenţiate situaţia şi evoluţia 

socio-economică la nivel local; realizările, problemele şi 

perspectivele în ceea ce priveşte implementarea strategiei; 

propunerile de modificare, completările şi adaptările strategiei la 

noile realităţi sociale şi economice. Rapoartele vor sintetiza evoluţiile 

relevante în implementarea strategiei, deficienţele şi întârzierile 

constatate, recomandările privind ajustarea strategiei şi a planurilor 

anuale de acţiune, fiind supuse aprobarii Consiliului Local Albești.  

Evaluarea finală a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală 

a Comunei Albești va urmări: 

 Modul de folosire a resurselor financiare şi umane; 

 Realizarea indicatorilor propuşi; 

 Eficienţa intervenţiilor. 

Totodată vor fi evidenţiaţi factorii de succes şi de eşec, dar şi 

sustenabilitatea rezultatelor şi impactul strategiei. 
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