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      Cuvânt înainte 
  

        De la data aderării la Uniunea Europeană, România participă ca membru cu 

drepturi depline la Politica de Coeziune a U.E. România beneficiază astfel, prin 

intermediul instrumentelor structurale, de sprijin financiar pentru susţinerea 

dezvoltării economice a ţării.  

 

      Autorităţile publice locale pot accesa, astfel, fonduri nerambursabile ca să îşi poată 

îndeplini cât mai bine datoria faţă de cetăţeni, respectand totodata si principiile 

dezvoltarii durabile si ale egalitatii de sanse.  

 

      În acest context, poate mai mult ca niciodată, se impune necesitatea existenţei unei 

viziuni strategice pe termen mediu, care să cuprindă direcţiile de dezvoltare a 

localităţii şi care să se constituie într-un document coerent, exprimând o abordare 

integrată a problemelor cu care se confruntă comunitatea locala şi care să prezinte 

aspiraţiile de dezvoltare ale acesteia, bazat pe potenţialul local de dezvoltare. 

  

     Existenţa unei strategii de dezvoltare locală, ca instrument de management utilizat 

pentru a aborda problemele şi oportunităţile cu care se confruntă comuna BOLDUR, 

reprezintă, astfel, o condiţie esenţială pentru asigurarea unei dezvoltări locale 

armonioase. 

  

     Prezenta strategie de dezvoltare locală a fost elaborată pornind de la problemele cu 

care se confruntă localitatea abordate într-un cadru integrat, corelat cu obiectivele şi 

planurile strategice elaborate la nivel regional, naţional şi european. 

  

     Stabilirea Portofoliului de Proiecte al Comunei BOLDUR, pentru perioada 2010 - 

2017, s-a făcut prin colectarea si procesarea opiniilor cetatenilor comunei, urmărindu-

se totodata realismul în evaluarea resurselor financiare existente şi a posibilităţilor de 

dezvoltare, obiectivul final urmarit fiind acela că schimbările în bine care se vor 

realiza să poată fi observabile sub toate aspectele vieţii boldurenilor.  

 

Primar,  

STOI CONSTANTIN - CRISTIAN 
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"Dezvoltarea Durabilă este dezvoltarea care 

asigură necesitatile prezente fără a compromite 

posibilităţile generaţiilor viitoare de a-şi satisface 

propriile necesitaţi." 

 

                                                                        (Raportul Comisiei Brundtland 1987) 

      

      Strategia de dezvoltare a comunei Boldur, a fost realizată pe o perioadă de şapte ani. 

Aceasta urmăreşte dezvoltarea durabilă prin valorificarea potenţialului local pentru a fi 

în concordanţă cu obiectivul general al Planului Naţional de Dezvoltare 2007 - 2013. 

Acesta vizează  „reducerea cât mai rapida a disparităţilor de dezvoltare socio - 

economică între România  şi Statele Membre ale Uniunii Europene” (sursa: PND 

2007 – 2013). 

        Prezentul document este realizat în cadrul Proiectului cu titlul ,, PENTRU 

VIITOR ŞI PROGRES – ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A 

COMUNEI BOLDUR”, derulat in cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea 

Capacitătii Administrative 2007-2013, Axa prioritară: a) ,,Îmbunătăţiri de structură şi 

proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul de interventie: 1.1 

,,Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ”, cod 

SMIS contract de finantare: 12465 si reflectă atitudinea cetaţenilor comunei Boldur cu 
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privire la priorităţile de dezvoltare le Administraţiei Locale pe urmatorii şapte ani. 

 

       I.1. Obiectivele generale ale Strategiei de Dezvoltare a comunei Boldur sunt:  

       ¤  Elaborarea unui document de dezvoltare pe termen mediu prin participarea 

tuturor factorilor locali interesaţi;   

  ¤  Valorificarea creativă a potenţialului localităţii; 

  ¤  Regenerarea şi dezvoltarea rolului teritorial al localităţii; 

        ¤  Structurarea şi consolidarea parteneriatelor public-privat-comunitate în vederea 

atingerii obiectivelor de dezvoltare comun agreate; 

        ¤  Corelarea documentelor şi demersurilor majore privind dezvoltarea într-o 

abordare structurată, integrată, sinergică, în beneficiul bunăstării localităţii şi a cetăţenilor 

săi; 

         ¤  Conştientizarea existenţei valorilor şi potenţialului local şi angajarea cetăţenilor 

în procesele de planificare şi implementare a obiectivelor identificate în parteneriat. 

      

        Opinia locuitorilor a fost cunoscută  utilizând metodele de cercetare formală cu 

cele doua ramuri: cantitativă şi calitativă. Astfel în ceea ce priveşte cercetarea calitativă, 

au fost utilizate discuţii directe cu cetaţenii comunei Boldur, prin intermediul a patru 

întâlniri cetaţeneşti, derulate de către echipa de proiect in cele patru sate componente 

ale comunei: Boldur, Ohaba Forgaci, Jabăr si Sinersig, iar cercetarea cantitativă a fost 

realizată  prin utilizarea anchetelor. Instrumentul de colectare a datelor din ancheta a 

fost un chestionar aplicat la aproximativ 500 de gospodarii componente ale comunei 

Boldur, iar formele evaluative luate în considerare sunt ratingurile însumate.        

Eşantionarea de tip neprobabilistic – accidental se face în funcţie de numărul de 

locuitori ai comunei, iar la final se analizează rezultatele şi se interpretează. În acelaşi 

timp se evaluează şi impactul acţiunilor întreprinse pentru public.  

       Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflectă nevoile 

actuale ale comunităţii şi atingerea acestora în viitor. 

       Odată cu intrarea României în Uniunea Europeana va fi necesar să ajungem la un 

nivel de trai similar celorlalte ţări integrate, prin atingerea unui produs intern brut (PIB - 
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indicator macroeconomic care reflectă suma valorii de piaţă a tuturor mărfurilor şi 

serviciilor destinate consumului final, produse în toate ramurile economiei în interiorul 

unui stat în decurs de un an) de 55%. Pentru atingerea acestui obiectiv, România va 

beneficia în perioada 2007 - 2013 de finanţări pe diverse domenii. 

        

     I.2. Analiza de conţinut, evaluarea potenţialului economico-social si realizarea 

analizei diagnostic 

       Echipa de proiect împreună cu consultantul S.C. STRATEGII DE VIITOR S.R.L., 

la întocmirea Strategiei de dezvoltare a comunei Boldur au pornit de la premisa că 

politicile de dezvoltare locală trebuiesc conturate, în primul rând, pe baza 

oportunităţilor locale existente, deoarece ele trebuie să vină în întâmpinarea nevoilor 

locuitorilor din comuna Boldur.  

 În procesul analizei de potenţial s-a avut în vedere faptul că factorul care 

determină dezvoltarea locală este baza economică şi capacitatea de dezvoltare a 

acesteia, ţinând cont atât de Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013 Regiunea V 

Vest, cât şi de Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013. 

 În urma dezbaterilor realizate, s-au identificat urmatoarele domenii de analiză: 

- Situaţia actuală a comunei Boldur 

     ◘ Caracteristici generale 

          ¤  Poziţie geografică 

          ¤  Relief 

                    ¤  Resurse naturale 

          ¤  Clima 

          ¤  Istoric 

          ¤  Infrastructura 

          ¤  Organizare administrativă 

          ¤  Populaţie 

     ◘ Comuna Boldur în contextul judetean şi regional 

     ◘ Factorii de mediu şi poluarea în comuna Boldur 

- Situaţia economică actuala 
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         ¤  Educaţia 

       ¤  Cultură  

                 ¤  Sport si agrement 

- potenţial turistic 

- infrastructură 

- starea economiei locale 

       I.3. Analiza SWOT 

      Pentru a avea o imagine clară asupra comunei, pentru a genera o strategie de 

dezvoltare fezabilă, în urma validării informaţiilor culese, s-a realizat o analiză SWOT, 

metodă de lucru prin care s-au identificat punctele tari, punctele slabe, ameninţările şi 

oportunităţile. 

 

         Punctele tari reprezintă avantajele competitive ale comunei Boldur, care pot 

deveni factori interni ai dezvoltării sale. 

 Punctele slabe  sunt factorii care pot deveni obstacole sau ameninţări în calea 

dezvoltării comunei Boldur, iar ele pot fi de natură economică, socială, legislativă, 

financiară, de mediu etc, acestea urmand sa fie detaliate in cadrul prezentei Strategii. 

 Punctele slabe şi punctele tari se consideră a fi factori interni ai comunei, iar 

ameninţările şi oportunităţile se consideră a fi factori externi. 

 Oportunităţile sunt factori externi care facilitează dezvoltarea avantajelor 

competitive ale comunei Boldur.  

 Ameninţările sunt factori externi nefavorabili dezvoltării, care duc la pierderea 

avantajelor competitive ale acestuia. 

     

       I.4. Strategia de dezvoltare a comunei Boldur  

       Strategia de dezvoltare a comunei Boldur reprezintă instrumentul de lucru al 

administraţiei publice locale şi este agreat de intreaga comunitate locală. Astfel se va 

orienta gândirea, decizia şi acţiunea către obiective superioare sau către premisele 

obiectivelor. Totodata prin acest mijloc se vor evita abaterile datorate urgenţelor, 

avantajelor şi dezavantajelor ce pot interveni în anumite momente. În aceste condiţii, 
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toţi factorii interesaţi de progresul economico - social al comunei vor beneficia de acest 

ghid de prezentare a tuturor obiectivelor de dezvoltare, prin care se indica atât direcţiile 

de dezvoltare specifice, cât şi acţiunile punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte 

ale administraţiei publice locale. 

      Un aspect important referitor la necesitatea elaborării Strategiei de Dezvoltare a 

comunei Boldur îl reprezintă faptul că existenţa acesteia este o pre-condiţie pentru 

atragerea de fonduri guvernamentale sau din comunitatea europeană, pentru proiectele 

edilitare ale administraţiei locale. 

      Utilizarea instrumentelor de consultare a comunităţii locale a determinat adaptarea 

tuturor propunerilor de acţiuni pentru că se dorea ca la final strategia de dezvoltare 

locală să fie în consens cu aspiraţiile locuitorilor comunei Boldur. 

      Importanţa acestui aspect este data atât de certitudinea implicării viitoare a 

comunităţii în implementarea strategiei de dezvoltare locala, cât şi de posibilitatea 

asumării depline şi conştiente a acesteia. 

       Metodologic, prezenta strategie are la baza şi se fundamentează pe urmatoarele 

instrumente şi proceduri de lucru: 

      ¤  analiza de conţinut, evaluarea potenţialului economico-social si realizarea 

analizei diagnostic; 

      ¤ analiza de date statistice din surse, respectiv analizarea chestionarelor care au 

fost distribuite gospodariilor componente ale celor patru sate ale comunei:  Boldur, 

Ohaba Forgaci, Jabăr si Sinersig; 

      ¤  comparaţii de date statistice înseriate şi pe scale evolutive; 

      ¤  discuţii aprofundate cu cetaţenii comunei prin intermediul adunărilor cetateneşti 

de dezbatere a directiilor de dezvoltare ale comunei Boldur organizate de catre echipa 

de proiect în cele patru sate ale comunei:  Boldur, Ohaba Forgaci, Jabăr si Sinersig; 

      ¤ interviuri în profunzime cu factori decizionali şi de opinie din structura 

domeniilor cheie analizate în cadrul studiului; 

      ¤   analiza SWOT; 

      ¤  interpretări aferente unor studii, rapoarte, cercetări, documente de politică, 
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staretegie şi norme acţionale europene, naţionale, regionale, judeţene şi locale. 

 

       I.5. Implementarea Strategiei de dezvoltare a Comunei Boldur 

      I.5.1. Managementul implementarii 

      Pentru a implementa în bune condiţii şi cu rezultate maxime strategia, s-a conturat 

necesitatea realizării unui mecanism care să asigure managementul implementării. În 

acest scop un rol decisiv revine echipei de proiect, care va administra procesul de 

implementare.  

       I.5.2. Implementarea planurilor de actiune 

     Obiectivul prezentei strategii este si acela de a concepe Planurile de acţiune, de a 

identifica priorităţile şi sursele de finanţare. 

      Planurile de acţiune se vor elabora şi revizui anual în funcţie de obiectivele şi 

măsurile de intervenţie propuse. Aceste Planuri pot fi revizuite în funcţie de apariţia 

unor oportunităţi şi conjuncturi favorabile/nefavorabile. Orice modificare a planurilor 

de acţiune vor fi supuse validării Consiliului Local al comunei Boldur de către Echipa 

de proiect. 

       Planurile de acţiune vor fi elaborate pe baza prioritizării măsurilor de intervenţie, a 

proiectelor identificate a fi necesare pentru realizarea obiectivelor. Planurile de actiune 

vor cuprinde lista obiectivelor, măsurilor de intervenţie, proiectelor, precum şi termene 

de realizare, indicatori de evaluare, responsabilităţi, valoarea proiectelor şi surse de 

finanţare. 

       Pentru a putea participa la realizarea obiectivelor cuprinse în Programul Naţional şi 

Regional de dezvoltare, Primăria Comunei Boldur işi va desfăşura activitatea în 

urmatoarele direcţii: 

      1. Dezvoltarea infrastructurii de bază; 

      2. Protecţia mediului; 

      3.Întărirea coeziunii sociale şi reducerea sărăciei; 

      4. Regenerarea rurală. 
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      Condiţii de implementare a strategiei: 

      ¤  acordul şi susţinerea Strategiei de către cetăţeni 

      ¤  susţinerea din partea sectorului privat a strategiei dezvoltării economice a 

Comunei Boldur; 

       ¤  informarea permanentă a cetăţenilor privind progresul implementării Strategiei 

        I.5.3. Monitorizarea si evaluarea procesului de implementare 

       Echipa de proiect va monitoriza activitatea de implementare şi va prezenta rapoarte 

de evaluare periodică comunităţii locale şi mass-media. 

       I.5.4. Actualizarea Strategiei de dezvoltare a comunei Boldur 

       În timp, datorită modificarii sau interventiei unor contexte noi, va apare necesitatea 

completării şi amendării actualei strategii pentru a corespunde noilor provocări, care pot 

fi noi oportunităţi sau noi ameninţări. Echipa de proiect va propune anual sau, sau la doi 

ani, completările şi amendamentele necesare, aceste vor fi finalizate şi convenite de 

membrii Echipei de proiect şi comunicate comunităţii locale spre dezbatere. În urma 

acestui proces de validare şi consultare publică se va elabora noua variantă a strategiei. 

      I.6. Legislatia aplicabila 

       I.6.1. Legislaţia europeană: 

       Strategia de dezvoltare locala a comunei Boldur respectă şi se conformează 

sinergic în desfăşurarea sa cu documente legislative şi de politică de dezvoltare, reper 

atât la nivel european şi naţional, cât şi regional-local. Dezvoltarea pe termen mediu a 

comunei Boldur trebuie să se eîncadreze în contextul geo-strategic, instituţional, 

administrativ, economic, social şi cultural european, iar obiectivele şi priorităţile 

acestuia trebuie construite în conformitate deplină cu Strategia de la Lisabona  a Uniunii 

Europene şi cu Planul Naţional de Dezvoltare al României pentru perioada 2007 – 

2013. 

      Viziunea de dezvoltare a comunei Boldur trebuie să înglobeze materializarea în 
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timp a unor politici benefice comunităţii locale şi cetăţenilor comunei, ca cetateni 

europeni. În aceste condiţii,  trebuie să se dezvolte ca o comună europeană cu standarde 

de calitate aferente fiecarui domeniu cheie – infrastructură, industrie, agricultură, 

servicii publice şi comerciale, resurse umane, asistenţă socială, educaţie, sănătate, 

siguranţa cetăţeanului etc, dar şi să se integreze şi să mobilizeze activ la nivel regional 

potenţialul existent. Valorificarea acestuia în paralel cu iniţierea, susţinerea şi 

materializarea unor demersuri acţionale şi investiţionale se poate realiza prin atragerea 

de surse publice şi private.  

 

    Legislaţia europeană: 

     ¤  Strategia de la Lisabona a Comisiei Europene Revizuită 

     ¤  Agenda Socială reînnoită a Uniunii Europene 

     ¤  Agenda 21 

     ¤  Cartea Albă în domeniul Politicii Europene de Transport 2001 

     ¤  Politica de coeziune în sprijinul creşterii economice şi al locurilor de muncă – 

Orientări strategice comunitare pentru perioada 2007-2013 

     ¤  Programul de Învăţare Continua pe Parcursul Vieţii 2007 – 2013 

     ¤  Memorandum asupra învăţării permanente 2000 

     ¤  Strategia Europeana de Ocupare 

     ¤  Programul Tineri în Acţiune 2007 - 2013 

     ¤  Noua Strategie de Sănătate a Comunităţii Europene 

     ¤  Programul de Acţiuni al Comunităţii Europene în domeniul sănătăţii şi protecţiei 

consumatorului 2007 – 2013 

    ¤  Carta Socială Europeană Revizuita 

    ¤  Carta Drepturilor Fundamentale în Uniunea Europeană 

    ¤  Declaraţia Universală a Drepturilor Copilului 

    ¤  Directiva pentru Tratament Egal 

    ¤  Directiva pentru Securitate Socială 

    ¤  Directiva Ocupaţională pentru Securitate Socială 

    ¤  Strategia Europeană de Ocupare 
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    ¤  European Charter of Local Self-Government 

 

      I.6.2. Alte reglementări şi documente comunitare relevante: 

    ¤  Al treilea raport de Coeziune – Un nou parteneriat pentru coeziune, 2004 

    ¤  Regulamentul Consiliului Comunităţii Europene nr. 1260/1999 privind prevederile 

generale ale Fondurilor Structurale 

    ¤   Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Planurilor şi Documentelor de 

Programare pentru Fondurile Structurale (Vademecum for Structural Funds Plans and 

Programming Documents) 

     ¤  Comunicarea Comisiei COM (2003)110 final, privind orientările indicative 

pentru ţările Candidate 

     ¤  Regulamentul Consiliului Comunităţii Europene nr. 1685/2000 privind reguli 

detaliate pentru implementarea Regulamentului 1260/1999 în ceea ce priveşte 

eligibilitatea cheltuielilor aferente operaţiunilor co-finanţate de către Fondurile 

Structurale 

     ¤  Regulamentul Consiliului Comunităţii Europene nr. 1783/1999 privind Fondul 

European de Dezvoltare Regional 

    ¤  Regulamentul Consiliului Comunităţii Europene nr. 1784/1999 privind Fondul 

Social European 

    ¤ Proiectele de regulamente comunitare privind managementul Fondurilor 

Structurale şi de Coeziune în perioada 2007-2013 

    ¤  Proiectul Regulamentului Parlamentului European şi Consiliului UE pentru 

Fondul Social European 

     ¤  Proiectul Regulamentului Parlamentului European şi Consiliului UE pentru 

Fondul European de Dezvoltare Regională 

      ¤  Proiectul Regulamentului Parlamentului European şi Consiliului UE pentru 

Fondul Social European 

 

      I.6.3. Legislaţia naţională: 

      ¤  Tratatul de Aderare al României şi Bulgariei la Uniunea Europeana - 2005 
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      ¤  Planul Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013 

      ¤  Primul Document Consultativ pentru PND 2007-2013 

      ¤  Al Doilea Document Consultativ pentru PND 2007-2013 

      ¤  Al Treilea Document Consultativ pentru PND 2007-2013 

      ¤  Programarea financiară indicativă PND 2007-2013 

      ¤  Programul de guvernare 2009 - 2012 

      ¤  Programele Operaţional Sectoriale 

      ¤  Programul Operaţional Regional 

        ¤  Strategia de Dezvoltare a Regiunii de Vest 2007 – 2013 

        Transport 

        ¤  Master Plan General de Transporturi 

        ¤  Liniile directoare pentru realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de 

transport de interes naţional şi European 

        ¤  Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007 – 2013 si 2020, 2030 

         ¤ Programul prioritar de construcţie a autostrăzilor din România şi a drumurilor 

naţionale cu patru benzi de circulaţie 

        Educaţie 

       ¤  Strategia Educaţie şi cercetare pentru Societatea Cunoaşterii, pentru perioada 

2009 - 2015 

      ¤  Planul Naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare (PNCDI) 

      ¤  Strategia descentralizării învăţmântului pre-universitar 

      ¤  Strategia de formare profesională continua pe termen scurt şi mediu 

      ¤  Planul Naţional de Acţiune pentru Ocupare 

      ¤  Strategia Naţionala de Ocupare 

      Sănătate 

      ¤  Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

 

      Asistenţa socială 

      ¤  Planul naţional anti-sărăcie şi promovarea incluziunii sociale  
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      ¤ Strategia naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a 

persoanelor cu handicap în perioada 2006 - 2013 

      ¤  Strategia naţională în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei în 

Familie 

      ¤  Planul naţional de acţiune pentru implementarea legislaţiei în domeniul 

protecţiei 

drepturilor copilului 

     ¤  Planul naţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii 

     ¤  Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale 

     ¤ Strategia naţionala de dezvoltare a sistemului de asistenţă socială pentru 

persoanele vârstnice  

      ¤  Planul naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 

      ¤  Strategia naţională antidrog in perioada 2005 - 2012 

      ¤  Planul naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 

     I.6.4. Alte norme legislative interne: 

     ¤  Legea 215 / 2001 privind administraţia publică locală 

     ¤  HG nr. 1115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Naţional de 

Dezvoltare (MO nr. 694 / 02.08.2004) 

     ¤  HG nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, 

implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale (MO nr. 346/20.04.2004), cu 

modificarile si completările ulterioare 

     ¤  Legea nr. 315 privind dezvoltarea regională in România (MO nr. 577 / 

29.06.2004) 

     ¤  Legea serviciilor publice municipale 

     ¤  Legea privind finantele publice locale 
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     Uniunea Europeană este una dintre cele mai prospere zone din lume din punct de 

vedere economic şi, potenţial, una dintre cele mai competitive. Cu toate acestea, 

existenţa unor disparităţi semnificative privind prosperitatea şi productivitatea între 

statele membre şi între regiunile acestora determină slăbiciuni structurale majore. La 

nivelul Uniunii Europene există mai mult de 19 milioane de şomeri, ceea ce înseamnă o 

rată a şomajului de aproximativ 9% faţă de 5%, cât este în S.U.A. şi Japonia. De 

asemenea, investiţiile în cercetare şi dezvoltare sunt mult mai mici în Uniunea 

Europeană faţă de cele înregistrate de aceste ţări.  

      Disparităţile regionale au crescut în mod semnificativ, o dată cu integrarea celor 12 

noi state membre în mai 2004 şi ianuarie 2007. Astfel, 10% din populaţia de la nivelul 

Uniunii Europene, care trăieşte în regiunile cele mai dinamice, generează de opt ori mai 

multe venituri în termeni de Produs Intern Brut (PIB)1 decât 10% din populaţia care 

trăieşte în zonele cel mai puţin dezvoltate.  

      În acest context, este evident că se impune ca dezideratele legate de realizarea 

coeziunii economice şi sociale, sprijinirea, dezvoltării rurale sau asigurarea unei 

dezvoltări durabile, care au condus la crearea UE şi care s-au dezvoltat pe parcurs, să fie 

concretizate. 
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         II.1. Politica agricolă comună 

        Politica Agricolă Comună (PAC) este nu numai una dintre primele politici 

comune, dar este şi printre cele mai importante. Importanţa ei deosebită în cadrul 

construcţiei comunitare este reflectată prin câteva trăsături distincte:  

 ¤  Este o politică integraţionistă, dat fiind că politicile agricole naţionale au fost 

înlocuite, pentru marea majoritate a producţiei agricole, de reglementări comune de 

funcţionare a pieţelor şi comercializare a produselor.  

 ¤  Este o politică mare consumatoare de resurse financiare. Politica agricolă 

consumă, prin sistemul complex de subvenţii şi alte stimulente financiare, circa 

jumătate din bugetul Uniunii Europene.  

 

      Încă de la stabilirea sa ca politică europeană comună, PAC a cunoscut o serie de 

reforme succesive, influenţate în principal de necesităţile agriculturii europene, de 

procesele de lărgire a UE şi de posibilitatea de desfacere a produselor pe piaţa 

mondială. Reformele au vizat, în principal, simplificarea modului de acordare a 

subvenţiilor, eficientizarea politicii şi reducerea costurilor bugetare, evoluând de la o 

politică ce se concentra pe sprijinirea producţiei, la o politică orientată către cerinţele 

pieţei, axată pe parametri calitativi, ecologici şi de siguranţă privind alimentele şi 

utilizarea eficientă şi durabilă a resurselor. 

      În plus, faptul că mai mult de 60% din populaţia celor 27 de state membre ale 

Uniunii Europene trăieşte în zone rurale care acoperă 90% din teritoriul european, 

politica de dezvoltare rurală este un domeniu de o importanţă crucială.  

       Multe dintre zonele rurale ale statelor Uniunii Europene, în special cele nou intrate, 

se confruntă cu probleme semnificative.  

        Diferenţele între nivelul de prosperitate al statelor membre ale U.E. şi cel al noilor 

state membre – în 2001, numai 45% din nivelul UE (PIB-ul pe cap de locuitor exprimat 

în paritatea puterii de cumpărare) – sunt chiar mai accentuate în zonele rurale, din cauza 
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unei combinaţii de venituri mai mici şi un nivel mai ridicat de şomaj în aceste zone, 

populaţie activă îmbătrânită, nivel redus de pregătire profesională în comparaţie cu 

zonele urbane.  

        Pe de altă parte, mediul rural din Europa trebuie păstrat şi valorificat, atât din 

punct de vedere turistic, cât şi din perspectiva celor care îşi doresc să locuiască aici cu 

condiţia să aibă acces la servicii şi infrastructură corespunzătoare. Mai mult, spaţiul 

rural este principalul mijloc de contracarare a schimbărilor climatice.  

       Politica de dezvoltare rurală a UE vizează astfel soluţionarea problemelor cu care 

se confruntă zonele rurale şi exploatarea potenţialului acestora, într-un cadru mai larg.      

Teoretic, fiecare stat membru poate decide şi aplica politici de dezvoltare rurală, 

independent de celelalte state, însă pe de o parte, nu toate ţările Uniunii Europene ar 

putea aplica politica de care au nevoie, iar pe de altă parte multe aspecte abordate de 

politica de dezvoltare rurală nu se limitează strict la teritoriul naţional sau la o regiune 

anume (de exemplu, poluarea nu are graniţe, iar lupta pentru un mediu durabil a devenit 

o preocupare la nivel european şi internaţional).  

        Drept urmare, s-a impus necesitatea ca UE să dezvolte o politică comună de 

dezvoltare rurală, care este parţial finanţată din bugetul central al UE şi parţial din 

bugetele naţionale ale statelor membre.  

        Pentru perioada 2007-2013, conform prevederilor comunitare, se doreşte ca 

sprijinul financiar acordat în favoarea dezvoltării rurale, să contribuie la realizarea 

următoarelor obiective:  

        ¤ îmbunătăţirea competitivităţii agriculturii şi silviculturii prin sprijinirea 

restructurării, dezvoltării şi inovaţiei;  

        ¤ îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural, prin sprijinirea gestionării terenurilor;  

       ¤ îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul rural şi promovarea diversificării 

activităţilor economice.  

 

       II.2. Politica de coeziune 

       Politica de coeziune s-a dezvoltat începând cu anii 60-70, devenind tot mai 

complexă o dată cu valurile de extindere a Uniunii Europene, ca politică de reducere a 
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disparităţilor şi dezvoltare echilibrată a statelor şi regiunilor. Politica de Coeziune, 

coroborată cu politicile de protecţie a mediului şi politica egalităţii de şanse, conduce la 

promovarea unei dezvoltări durabile în cadrul Uniunii Europene.  

        Politica de coeziune economică şi socială a Uniunii Europene pentru perioada 

2007-2013 are 3 mari obiective:  

          ¤ Convergenţă (finanţat cu 80% din bugetul destinat fondurilor structurale şi de 

coeziune – vizează:  

         - regiunile din statele membre ale Uniunii Europene care au un PIB/locuitor mai 

mic decât 75% din media comunitară;  

        - regiunile care intră sub aşa numitul "efect statistic";  

        - consolidarea spiritului antreprenorial  

        - societatea informaţională  

        - mediu înconjurător  

        - prevenirea riscurilor  

        - turism  

        - transporturi  

        - energie  

        - educaţie  

        - sănătate  

        - ajutoare directe pentru IMM-uri  



       ¤ Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă (finanţat cu 15% din 

bugetul destinat fondurilor structurale şi de coeziune) – vizează regiunile care nu sunt 

eligibile în cadrul obiectivului de convergenţă:  

       ◘ Inovare şi economia cunoaşterii prin:  

 - întărirea capacităţii regionale în domeniul inovării  

 - stimularea inovării în cadrul IMM-urilor  

 - promovarea spiritului antreprenorial  

 - crearea de noi instrumente financiare  

       ◘ Mediul înconjurător şi prevenirea riscurilor prin:  

 - reabilitarea zonelor contaminate, dezvoltarea biodiversităţii, Natura 2000  

 - eficacitatea în domeniul energetic şi energii neconvenţionale  
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 - planuri de prevenire şi gestionare a riscurilor naturale şi tehnologice  

        ◘ Acces la transporturi şi tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor (TIC) de 

interes economic general (în afara marilor oraşe) prin:  

 - îmbunătăţirea reţelelor de transport secundare  

 - promovarea TIC în IMM-uri  

 

        ¤ Cooperare teritorială europeană (finanţat cu 5% din bugetul destinat fondurilor 

structurale şi de coeziune) – se referă la:  

 - cooperarea transnaţională;  

 - cooperarea transfrontalieră;  

 - cooperarea interregională.  

  

        II.3. Strategia de la Lisabona 

        Elementul de cotitură în dezvoltarea economică şi socială a Uniunii Europene, 

inclusiv în ceea ce priveşte priorităţile strategiilor şi politicilor acesteia (PAC, Politica 

de coeziune), îl constituie Consiliul European de la Lisabona, din martie 2000, unde a 

fost lansată Strategia de la Lisabona.  

         Cunoscută şi sub numele de Agenda Lisabona, Strategia de la Lisabona reprezintă 

planul de acţiune adoptat de statele membre ale Uniunii în anul 2000, cu scopul de a 

transforma economia europeană, în “cea mai dinamică şi competitivă economie din 

lume, bazată pe cunoaştere, capabilă de dezvoltare durabilă, oferind locuri de muncă 

mai multe şi mai bune, cu o mai mare coeziune socială şi care respectă mediul”, până 

în anul 2010.  

         Prin intermediul strategiei au fost identificate cinci domenii-cheie în care se 

impune aplicarea de reforme, respectiv: societatea cunoaşterii, piaţa internă, mediul de 

afaceri, piaţa forţei de muncă şi protecţia mediului înconjurător.  

         Ca urmare a unei evaluări pe termen mediu a rezultatelor obţinute de către Statele 

Membre, Strategia de la Lisabona a fost revizuită în februarie 2005, iar ţintele ei au fost 

reorientate.  

         Astfel, noile ţinte ale Strategiei Lisabona revizuite, pentru anul 2010 sunt :  

 ¤ menţinerea unei creşteri medii anuale a PIB de aproximativ 3%;  
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 ¤ rata de ocupare totală a forţei de muncă de 70% (67% în 2005);  

 ¤ rata de ocupare a forţei de muncă feminine de 60% (57% în 2005);  

 ¤ 50% rata şomajului în rândul vârstnicilor (55-64 ani);  

 ¤ o creştere de cinci ani în vârsta medie la care persoanele părăsesc piaţa muncii 

(pensionare medie efectivă pentru a asigura media UE de 65)  

 ¤ pentru 90% dintre copiii cu vârsta între 3 ani şi vârsta obligatorie pentru şcoală 

disponibilitatea de servicii de îngrijire şi pentru 33% dintre copiii cu vârsta sub 3 ani  

 ¤ reducerea numărului de abandonuri şcolare cu 50% (faţă de anul 2000)  

 ¤ cel puţin 85% tinerii de 22 ani şi 80% din grupa de vârstă 25-64 ani în Uniunea 

Europeană ar trebui să fie absolvenţi de liceu  

 ¤ nivelul mediu al Uniunii Europene de participare la formarea continuă ar trebui 

să fie de cel puţin 12,5% din populaţia adultă cu vârstă de muncă (grupa de vârstă 25-64 

ani)  

 ¤ o rată medie a UE nu mai mare de 10% din abandonuri şcolare  

 ¤ creşterea numărului absolvenţilor MSTE (tehnologie şi inginerie) cu cel puţin 

15%  

 ¤ cheltuielile totale pentru Cercetare-Dezvoltare să atingă 3% din PIB (1% 

cheltuieli susţinute de Guvern şi 2% cheltuieli susţinute de firme)  

 ¤ cheltuielile din întreprinderi pentru cercetare-dezvoltare să atingă 67% din total 

cheltuieli  

 ¤ conectarea locuinţelor la internet să atingă 30%  

 ¤ administraţiile să furnizeze servicii 100% online  

 

        II.4. Strategia de dezvoltare durabila - Strategia de la Göteborg 

        Strategia de dezvoltare durabilă, cunoscută şi sub numele de Strategia Göteborg, 

este considerată “dimensiunea de mediu” a strategiei Lisabona, având ca priorităţi: 

schimbările climatice, sistemele de transport, sănătatea publică şi gestionarea 

responsabilă a resurselor naturale.  

       Strategia de Dezvoltare Durabilă (SDD) reprezintă o strategie coerentă privind 
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modul în care UE înţelege să contribuie la respectarea principiului dezvoltării durabile 

şi are drept obiectiv identificarea şi realizarea acţiunilor în vederea îmbunătăţirii 

continue a calităţii vieţii, prin crearea comunităţilor durabile capabile să gestioneze şi să 

utilizeze eficient resursele disponibile şi să valorifice potenţialul social şi de mediu, 

asigurând astfel prosperitatea, protejarea mediului şi coeziunea socială. Cele 3 

dimensiuni ale dezvoltării durabile (economică, socială şi de mediu) au început să se 

dezvolte ca un nou concept ce conduce la transformări profunde ale modului de viaţă 

actual. Se doreşte ca cele 3 coordonate ale dezvoltării durabile să aibă o contribuţie 

echilibrată cu un impact similar asupra performanţelor actorilor economici, performanţa 

şi profitul acestora trebuind să aibă sursa în fiecare din aceste domenii.  

          Direcţiile strategice ale SDD sunt:  

 ¤  combaterea schimbărilor climatice;  

 ¤  asigurarea unui transport durabil;  

 ¤  combaterea ameninţărilor aduse sănătăţii publice, cum ar fi poluarea chimică, 

nesiguranţa alimentelor, bolile infecţioase;  

 ¤  gestionarea cât mai responsabilă a resurselor naturale şi stoparea, pe cât 

posibil, a declinului biodiversităţii; 

 ¤  combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale;  

 ¤  răspunsul la provocarea reprezentată de îmbătrânirea populaţiei.  

 

 Comisia Europeană este în curs de elaborare, pe baza contribuţiilor statelor  

membre UE, a noii Strategii de Dezvoltare Durabilă.  

 

         II.5. Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă 

          Şi România a elaborat în anul 1997, Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă 

(SNDD) pe baza documentelor rezultate în urma Summitului mondial pentru dezvoltare 

de la Rio (1992), Strategie care a fost revizuită în cursul anului 2008.  

        Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă (SNDD) reflectă o viziune coerentă 

asupra viitorului României în următoarele două decenii prin prisma conceptului generos 

şi realist al dezvoltării durabile. Astfel, obiectivele strategice pe termen scurt, mediu şi 
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lung sunt:  

 ◘ Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvoltării 

durabile în ansamblul programelor şi politicilor publice ale României, ca stat membru al 

UE.  

 ◘ Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual (cu referinţă la cifrele anului 

2006) al UE-27 potrivit indicatorilor de bază ai dezvoltării durabile.  

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

an al ţărilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile.  

 

         Direcţiile principale ale SNDD sunt:  

 ¤  Corelarea raţională a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor 

investiţionale în profil inter-sectorial şi regional, cu potenţialul şi capacitatea de 

susţinere a capitalului natural;  

 ¤  Modernizarea accelerată a sistemelor de educaţie şi formare profesională, 

sănătate publică şi servicii sociale, ţinând seama de evoluţiile demografice şi de 

impactul acestora pe piaţa muncii;  

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

vedere economic şi ecologic, în deciziile investiţionale; introducerea fermă a criteriilor 

de eco-eficienţă în toate activităţile de producţie şi servicii;  

 ¤  Anticiparea efectelor schimbărilor climatice şi elaborarea din timp a unor 

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

 ¤  Asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare prin valorificarea avantajelor 

comparative ale României, fără a face rabat de la exigenţele privind menţinerea 

fertilităţii solului, conservarea biodiversităţii şi protejarea mediului;  

 ¤  Identificarea unor surse suplimentare de finanţare pentru realizarea unor 

proiecte şi programe de anvergură, în special în domeniile infrastructurii, energiei, 

protecţiei mediului, siguranţei alimentare, educaţiei, sănătăţii şi serviciilor sociale;  

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

racordarea la normele şi standardele europene privind calitatea vieţii.  
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       II.6. ,,Politicile orizontale” ale Uniunii Europene 

       Alături de cele două politici prezentate mai sus – cea de coeziune şi cea agricolă, 

Uniunea Europeană a elaborat o serie de alte politici care vin în sprijinul conceptului de 

dezvoltare durabilă, adică, aşa-numitele „politici orizontale” la obiectivele cărora 

trebuie să contribuie finanţările prevăzute a se realiza prin fonduri europene. Aceste 

politici sau principii orizontale se referă la:  

 ¤ Egalitatea de şanse. Principiul egalităţii de şanse s-a dovedit a fi deosebit de 

important vizând asigurarea că toţi cetăţenii au dreptul la muncă, precum şi cu 

afirmarea femeilor în condiţii sociale egale cu bărbaţii, beneficierea de un volum egal 

de muncă, de salarii egale, precum şi de măsuri de protecţie speciale.  

 ¤ Achiziţii publice. Presupune aplicare şi respectarea prevederilor legislaţiei în 

vigoare şi acordarea contractului ofertantului care oferă cel mai bun raport preţ-calitate, 

în conformitate cu principiile transparenţei şi tratamentului egal al potenţialilor 

contractori.  

 ¤ Principiul „poluatorul plăteşte”. Principiul „poluatorul plăteşte”, inspirat din 

teoria economică, prevede că poluatorul (persoană fizică ori persoană juridică) trebuie 

să achite o taxă echivalentă cu eforturile de contracarare a efectelor negative pe care le 

produc activităţile sale asupra mediului. Cu alte cuvinte, cel care produce poluare şi 

poluanţi (externalităţi) trebuie să plătească (deci trebuie să le internalizeze în costul 

producţiei). Internalizând externalităţile în costul producţiei, poluatorul în cauză îşi 

diminuează competitivitatea pe piaţă. Astfel, poluatorul trebuie să se echipeze cu cea 

mai bună tehnologie disponibilă ca să nu plătească taxe prea mari.  

        Ca urmare a obiectivelor Strategiei Lisabona, Uniunea Europeană şi-a adaptat 

instrumentele de punere în practică a politicilor de coeziune şi agricolă comună, care în 

prezent sunt politici complementare. Motivele care justifică necesitatea unei abordări în 

această direcţie sunt, în primul rând, proporţia foarte mare pe care o deţin suprafeţele 

agricole în totalul suprafeţei Uniunii Europene şi în al doilea rând, obiectivul de 

coeziune economică şi socială al Uniunii Europene, a cărui realizare ar deveni nerealistă 

fără acordarea atenţiei necesare dezvoltării armonioase a zonelor rurale.  

        Mai mult, începând cu anul 2007, din Politica Agricolă Comună s-a desprins o 
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politică comună de pescuit. Pentru implementarea fiecărei politici au fost reglementate 

fonduri de dezvoltare, cu obiective şi reguli precise de gestionare finanţate de la bugetul 

Uniunii Europene.  

        Fondurile sunt rezultatul contribuţiei financiare proporţionale a fiecărui stat 

membru al UE, în concordanţă cu nivelul său de dezvoltare economică şi redistribuite 

ulterior către acele state şi regiuni ale UE rămase în urmă din punct de vedere economic 

şi social. Acestea sunt o formă de finanţare nerambursabilă, care funcţionează pe 

principiul cofinanţării. Proiectele sunt cofinanţate în special din fonduri publice ale 

Statului Membru, dar pot fi atrase şi fonduri private. 

         II.7. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 

        Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) – are ca scop 

creşterea competitivităţii în sectorul agricol, dezvoltarea mediului rural şi îmbunătăţirea 

calităţii vieţii în zonele rurale prin promovarea diversificării activităţilor economice şi 

prin acţiuni specifice destinate protecţiei mediului înconjurător.  

         De asemenea, prin proiecte de tip LEADER, FEADR finanţează şi implementarea 

strategiilor de dezvoltare ale grupurilor locale de acţiune din zonele rurale şi a 

abordărilor experimentale (proiecte pilot) privind dezvoltarea rurală. 



 

 

 

 

Page 30 

 

  

 

        

      II.8. Fondul European pentru Pescuit (FEP) 

        Fondul European pentru Pescuit (FEP) – sprijină investiţiile pentru dezvoltarea 

resurselor acvatice vii, modernizarea ambarcaţiunilor de pescuit şi îmbunătăţirea 

prelucrării şi comercializării produselor piscicole. De asemenea, FEP sprijină şi 

implementarea strategiilor pentru promovarea dezvoltării durabile a zonelor de coastă. 

         II.9. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 

           Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) – Din punct de vedere al 

resurselor financiare alocate, este cel mai important fond structural acordând ajutoare 

financiare zonelor defavorizate, constituindu-se astfel într-un important instrument de 

corecţie a dezechilibrelor regionale. 
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          FEDR sprijină investiţii în diferite domenii, astfel:  

 ¤  Investiţii în diferite tipuri de infrastructură, dezvoltarea de facilităţi de 

producţie şi prelucrare, structuri instituţionale pentru noi afaceri, dezvoltarea turismului, 

regenerare urbană, unităţi medicale, unităţi de învăţământ, îmbunătăţirea calităţii 

mediului, precum şi dezvoltarea reţelelor locale şi regionale de transport şi a mijloacelor 

de transport în comun, etc.  

 ¤   Investiţii de tip sprijin financiar şi consultanţă pentru IMM-uri, dezvoltarea de 

servicii pentru afaceri, cercetare şi dezvoltare, iniţiative de transfer tehnologic, crearea 

capacităţilor pentru comunităţile locale, etc.  

 

        FEDR sprijină, de asemenea, investiţii în contextul iniţiativelor speciale de 

cooperare transfrontalieră, transnaţională şi inter-regională în cadrul Obiectivului 

„Cooperare Teritorială Europeană”. 

           II.10. Fondul Social European (FSE) 

         Fondul Social European (FSE) – este principalul instrument creat pentru a 

reduce diferenţele cu privire la standardele de viaţă şi prosperitate în regiunile şi statele 

membre ale UE şi, prin urmare, pentru a promova coeziunea economică şi socială.  

FSE se dedică promovării ocupării forţei de muncă în UE. El ajută statele membre să 

echipeze mai bine companiile şi forţa de muncă din Europa – cu abilităţi, cunoştinţe şi 

aptitudini – pentru a face faţă noilor provocări mondiale. Pe scurt:  

 Finanţarea se acordă în toate regiunile şi statele membre, în special în cele mai 

puţin dezvoltate economic  

 Este un element cheie al strategiei europene pentru dezvoltarea şi ocuparea forţei 

de muncă, având scopul de a îmbunătăţi viaţa cetăţenilor UE oferindu-le susţinere 

pentru dezvoltarea abilităţilor şi perspective mai bune pentru obţinerea unui loc de 

muncă  

 În perioada 2007-2013, aproximativ 75 de miliarde de euro vor fi alocate 

regiunilor şi statelor membre ale UE pentru a-şi realiza obiectivele  
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       II.11. Fondul de coeziune (FC) 

       Fondul de coeziune (FC) – contribuie la realizarea proiectelor mari de 

infrastructură cum ar fi construcţia şi modernizarea coridoarelor transeuropene de 

transport (TEN-T) şi investiţiile majore în infrastructura de mediu (apă, canalizare, 

deşeuri etc.). 
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       III.1. Abordarea programatica 

       Prin intermediul celor două politici, cea de coeziune şi cea agricolă, România, în 

caliate de stat membru al Uniunii Europene, are posibilităţi de dezvoltare fără 

precedent.  
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       Pentru a putea beneficia de fondurile alocate prin intermediul politicilor Uniunii 

Europene, România, la fel ca toate celelalte state membre, are obligativitatea elaborării 

unor documente strategice naţionale de dezvoltare, care să demonstreze modalitatea în 

care se contribuie la îndeplinirea obiectivelor europene.  

        Programele au fost elaborate avându-se în vedere corelarea acestora cu obiectivele 

strategiilor europene: 

 ¤ Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013;  

 ¤ Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013;  

 ¤ Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2007 – 2013;  

 ¤ Programul Naţional pentru Pescuit 2007-2013;  

 ¤ Programele Operaţionale.  

 

        III.2. Planul Naţional de Dezvoltare 2007 -2013 (PND) 

         Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 include domeniile prioritare de investiţii 

pe termen mediu şi sursele financiare pentru sprijinirea acestor investiţii, în cadrul 

cărora o pondere importantă (43%) o au Fondurile Structurale şi de Coeziune. În 

această primă etapă de sprijinire a României prin intermediul Politicii de Coeziune a 

Uniunii Europene, Instrumentele Structurale interven prin Programele Operaţionale 

multianuale care acoperă perioada din 2007 până în 2013.  

         În ceea ce priveşte Strategia PND, având în vedere obiectivul global de reducere a 

decalajelor de dezvoltare faţă de Uniunea Europeană şi pornind de la o analiză 

cuprinzătoare a situaţiei socio-economice actuale, au fost stabilite şase priorităţi 

naţionale de dezvoltare, ce grupează în interior o multitudine de domenii şi sub-domenii 

prioritare:  

¤  Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe 

cunoaştere,  

¤      Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport,  

¤      Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului,  

¤      Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi 
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întărirea capacităţii administrative,  

¤  Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol  

¤   Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării.  

 

      Programarea financiară indicativă a PND 2007-2013 a condus la o sumă totală de 

cca. 58,7 miliarde Euro, repartizată astfel pe cele 6 priorităţi naţionale de dezvoltare ale 

PND: 
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       III.3. Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007 -2013 (CSNR) 

       Cadrul Strategic Naţional de Referinţă este strategia prin care se implementează 

instrumentele structurale în România.  

       Programele Operaţionale derivă din CSNR şi se constituie în documente strategice 

ce detaliază priorităţile de dezvoltare pentru fiecare sector în parte şi pentru promovarea 

dezvoltării regionale. Acestea reprezintă angajamentul comun al Uniunii Europene şi al 

României pentru soluţionarea aspectelor identificate în Planul Naţional de Dezvoltare şi 

în planurile de dezvoltare regională cu privire la dezvoltarea sectoarelor prioritare şi 

dezvoltarea teritorială.  

       Totodată, fiecare Program Operaţional integrează în strategie teme orizontale cheie 

care să reflecte şi alte politici ale Uniunii Europene, în special cea cu privire la protecţia 

mediului şi promovarea egalităţii de şanse.  

        Elaborarea Planului Naţional de Dezvoltare, a planurilor de dezvoltare regională, a 

Cadrului Strategic Naţional de Referinţă şi a Programelor Operaţionale s-a realizat cu 

respectarea principiului parteneriatului, prin consultări şi prin implicarea unei game 

largi de actori din domeniul socio-economic. Parteneriatul are rolul de a furniza 

expertiză de specialitate pentru a îmbunătăţi procesul de programare şi pentru a asigura 

relevanţa Programelor Operaţionale pentru diferitele părţi implicate în implementarea 

programului.  

       Cele 4 priorităţi tematice ale CSNR sunt:  

¤  Dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene  

¤  Îmbunătăţirea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti  

¤  Dezvoltarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman  

¤  Construcţia unei capacităţi administrative eficiente  

 

     Conform Cadrului Strategic Naţional de Referinţă, pentru perioada de programare 

2007- 2013, România a elaborat 7 Programe Operaţionale în cadrul Obiectivului 

„Convergenţă”:  
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       ¤  Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice  

 ¤  Programul Operaţional Sectorial de Mediu  

 ¤  Programul Operaţional Sectorial de Transport  

 ¤  Programul Operaţional Regional  

 ¤  Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  

 ¤  Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative  

 ¤  Programul Operaţional Asistenţă Tehnică  

 

       De asemenea, România a colaborat cu alte state europene la elaborarea a 8 

Programe Operaţionale în cadrul Obiectivului „Cooperare teritorială europeană”:  

 ¤  Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria  

 ¤  Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia  

 ¤  Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Ucraina-Moldova  

 ¤  Programul de Cooperare Transfrontalieră Marea Neagră  

 ¤  Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România  

 ¤  Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina  

 ¤  Programul de Cooperare Interregională  

 ¤  Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei  

  

       Fiecare program operaţional este gestionat de o autoritate de management care si-a 

putut desemna organisme intermediare în vederea implementării adecvate a 

programului. 

      III.4. Programul Operational Sectorial Creşterea Competitivitătii Economice 

PND 
Planul Naţional de Dezvoltare, Prioritatea 1: Creşterea competitivităţii economice şi 

dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere 

 



 

 

 

 

Page 38 

 

  

CSNR 
Prioritate tematică - creşterea pe termen lung a competitivităţii economiei româneşti 

 

POS Creşterea Competitivităţii Economice 
Obiectiv General: Creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, în conformitate 

cu principiile dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor comparativ cu productivitatea 

medie a UE 

 

Obiectiv Specific 

1 
Consolidarea şi 

dezvoltarea  

sectorului 

productiv  

românesc în 

conformitate  

cu cerinţele de 

mediu  

Obiectiv Specific 

2 
Constituirea unui 

mediu  

favorabil pentru 

dezvoltarea  

durabilă a 

întreprinderilor  

Obiectiv Specific 

3 
Creşterea 

capacităţii C&D, 

stimularea 

cooperării între 

instituţiile de CDI 

şi întreprinderi şi 

creşterea accesului 

întreprinderilor la 

CDI  

Obiectiv Specific 

4 
Valorificarea 

potenţialului  

TIC şi aplicarea 

acestuia în  

sectorul public  

(administraţie) şi 

cel privat  

(întreprinderi, 

cetăţeni)  

Obiectiv Specific 

5 
Creşterea eficienţei  

energetice şi a 

securităţii  

furnizării, în 

contextul  

combaterii 

schimbărilor  

climatice  

 

Axa 

prioritară 1 
Un sistem de producţie 

inovativ şi eco-eficient  

Axa 

prioritară 2 
Cercetare, Dezvoltare 

Tehnologică 

şi Inovare pentru 

competitivitate 

Axa 

prioritară 3 
TIC pentru sectoarele 

privat şi public  

Axa 

prioritară 4 
Creşterea eficienţei 

energetice şi a securităţii 

furnizării, în contextul 

combaterii schimbărilor 

climatice  

Axa prioritară 5 
Asistenţă Tehnică 

 

      III.5. Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
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PND  
Planul Naţional de Dezvoltare, Prioritatea 4: Dezvoltarea resurselor umane, promovarea 

ocupării şi a incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative  

 

CSNR  

Prioritate tematică - Dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a capitalului uman din 

România  

 

POS Dezvoltarea Resurselor Umane  

Obiectiv General: Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii pe piaţa 

muncii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi 

asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii 

modernă, flexibilă şi incluzivă a 1.650.000 de persoane. Acest obiectiv reprezintă 

echivalentul a aproximativ 18% din totalul populaţiei ocupate în 2006.  

 

Obiectiv Specific 1 
Creşterea nivelului de educaţie şi de pregătire a 

capitalului uman 

Obiectiv Specific 2 
Dezvoltarea resurselor umane în sistemul de 

educaţie 

Obiectiv Specific 3 
Promovarea culturii antreprenoriale 

Obiectiv Specific 4 
Facilitarea accesului tinerilor pe piaţa muncii 

Obiectiv Specific 5 
Dezvoltarea unei pieţe de muncă cuprinzătoare, 

flexibilă şi modernă 

Obiectiv Specific 6 
Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a 

persoanelor inactive, inclusiv în zonele rurale 

Obiectiv Specific 7 
Îmbunătăţirea serviciului public de ocupare 

Obiectiv Specific 8 
Facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a 

grupurilor vulnerabile 
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Axa 

prioritară 1 
Educaţia şi formarea 

profesională în 

sprijinul creşterii 

economice şi 

dezvoltării societăţii 

bazate pe cunoaştere  

Axa 

prioritară 2 
Conectarea 

învăţării pe 

tot parcursul 

vieţii cu piaţa 

muncii  

Axa  

prioritară 3 
Creşterea 

adaptabilităţii 

lucrătorilor şi a 

întreprinderilor  

Axa  

prioritară 4 
Modernizarea 

Serviciului 

Public de 

Ocupare  

Axa  

prioritară 5 
Promovarea 

măsurilor 

active de 

ocupare  

Axa  

prioritară 6 
Promovarea 

incluziunii 

sociale  

Axa prioritară 7 
Asistenţă Tehnică 

        

    III.6. Programul Operaţional Sectorial de Transport 

PND  
Planul Naţional de Dezvoltare, Prioritatea 2: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii 

de transport 

 

CSNR  

Prioritate tematică – Infrastructura de bază  
 

Programul Operaţional Sectorial de Transport (POS T)  
Obiectivul global al Programului Operaţional Sectorial – Transport (POST) este de a 

promova un sistem de transport durabil în România, care va facilita transportul în 

condiţii de siguranţă, rapid şi eficient, pentru persoane şi mărfuri cu un nivel de servicii 

la standarde europene, la nivel naţional, european, între şi în cadrul regiunilor din 

România.  
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Obiectiv Specific 1  
Promovarea în România a transporturilor internaţionale şi de 

tranzit pentru persoane şi mărfuri, asigurând conexiuni 

eficiente pentru Portul Constanţa, precum şi transportul de 

tranzit dinspre Uniunea Europeană către sud, prin 

modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, aplicând 

măsurile necesare pentru protecţia mediului  

Obiectiv Specific 2  
Promovarea transportului eficient al persoanelor şi mărfurilor 

între regiunile din România, precum şi transferul din ţinuturile 

mai îndepărtate către axele prioritare de transport, prin 

modernizarea şi dezvoltarea reţelelor TEN-T şi naţionale, 

conform principiilor de dezvoltare durabilă  

Obiectiv Specific 3  
Promovarea dezvoltării unui sistem de 

transport echilibrat pe moduri, bazat pe 

avantajul competitiv al fiecărui mod de 

transport, încurajând dezvoltarea 

transportului feroviar, naval şi inter-

modal  

Obiectiv Specific 4  
Sprijinirea dezvoltării durabile a 

transporturilor prin minimizarea efectelor 

adverse ale activităţii de transport asupra 

mediului şi prin creşterea siguranţei 

traficului şi a sănătăţii publice.  

 

Axa prioritară 1 
Modernizarea şi dezvoltarea 

axelor prioritare TEN-T în scopul 

dezvoltării unui sistem durabil de 

transport şi integrării acestuia în 

reţelele de transport ale UE  

Axa prioritară 2 
Modernizarea şi dezvoltarea 

infrastructurii naţionale de transport 

în afara axelor prioritare TEN-T în 

scopul dezvoltării unui sistem 

naţional durabil de transport  

Axa prioritară 3 
Modernizarea sectorului de 

transport în scopul 

îmbunătăţirii protecţiei 

mediului, a sănătăţii umane şi 

a siguranţei pasagerilor  
Axa prioritară 4 
Asistenţă Tehnică 

      III.7. Programul Operaţional Sectorial de Mediu 

PND  
Planul Naţional de Dezvoltare, Prioritatea 3: Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii 

mediului  

 

CSNR  
Prioritate tematică – Infrastructura de bază  

 

Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS MEDIU)  

Obiectivul global al POS Mediu constă în constă în îmbunătăţirea standardelor de viaţă 

ale populaţiei şi a standardelor de mediu, vizând, în principal, respectarea acquis-ului 

comunitar de mediu.  
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Obiectiv Specific 1  
Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la 

infrastructura de apă şi apă uzată, prin 

asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi 

canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 

2015 şi stabilirea structurilor regionale eficiente 

pentru managementul serviciilor de apă/apă 

uzată  

Obiectiv Specific 2  
Dezvoltarea sistemelor durabile de 

management al deşeurilor prin îmbunătăţirea 

managementului deşeurilor şi reducerea 

numărului de zone poluate istoric în minimum 

30 de judeţe până în 2015  

Obiectiv Specific 3  
Reducerea impactului negativ asupra mediului şi 

diminuarea schimbărilor climatice cauzate de sistemele 

de încălzire urbană în cele mai poluate localităţi până în 

2015  

Obiectiv Specific 4  
Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a 

patrimoniului natural prin sprijinirea managementului 

ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei 

Natura 2000  

Obiectiv Specific 5  
Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale 

cu efect asupra populaţiei, prin implementarea măsurilor 

preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015  

 

Axa 

prioritară 1 
Extinderea şi 

modernizarea 

sistemelor de 

apă şi apă uzată  

Axa 

prioritară 2 
Dezvoltarea 

sistemelor de 

management integrat 

al deşeurilor şi 

reabilitarea siturilor 

istorice contaminate  

Axa 

prioritară 3 
Reducerea poluării 

provenite de la 

sistemele de 

încălzire urbană în 

localităţile cele mai 

afectate  

Axa 

prioritară 4 
Implementarea 

Sistemelor 

Adecvate de 

Management 

pentru Protecţia 

Naturii  

Axa prioritară 5  
Implementarea 

infrastructurii 

adecvate de 

prevenire a 

riscurilor naturale 

în zonele cele mai 

expuse la risc  

Axa prioritară 6 
Asistenţă Tehnică 

     

    III.8. Programul Operaţional Regional 

PND  
Planul Naţional de Dezvoltare, Prioritatea 6: Diminuarea disparităţilor de dezvoltare 

între regiunile ţării  

 

CSNR  
Dimensiunea teritorială  

 



 

 

 

 

Page 43 

 

  

Programul Operaţional Regional (POR)  
Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, 

echilibrate teritorial şi durabile a Regiunilor României, corespunzător nevoilor lor şi 

resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere, prin 

îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri pentru a face din 

regiunile României, în special cele rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a 

le vizita, a investi şi a munci.  

 

Obiectiv 

Specific 1 
Creşterea rolului 

economic şi social al 

centrelor urbane, prin 

adoptarea unei abordări 

policentrice, în vederea 

stimulării unei 

dezvoltări mai 

echilibrate a Regiunilor  

Obiectiv 

Specific 2 
Îmbunătăţirea 

accesibilităţii 

Regiunilor şi în 

particular a 

accesibilităţii 

centrelor urbane şi a 

legăturilor cu zonele 

înconjurătoare  

Obiectiv 

Specific 3 
Creşterea calităţii 

infrastructurii 

sociale a 

Regiunilor  

Obiectiv 

Specific 4 
Creşterea 

competitivităţii 

Regiunilor ca 

locaţii pentru 

afaceri  

Obiectiv 

Specific 5 
Creşterea 

contribuţiei 

turismului la 

dezvoltarea 

Regiunilor  

 

Axa 

prioritară 1 
Sprijinirea 

dezvoltării urbane 

durabile – 

potenţiali poli de 

creştere  

Axa 

prioritară 2 
Îmbunătăţirea 

infrastructurii de 

transport regionale 

şi locale  

Axa 

prioritară 3 
Îmbunătăţirea 

infrastructurii 

sociale  

Axa prioritară 4  
Sprijinirea 

dezvoltării 

mediului de afaceri 

regional şi local  

Axa prioritară 5  
Dezvoltarea 

durabilă a 

turismului regional 

şi local  

Axa prioritară 6 
Asistenţă Tehnică 

 

      III.9. Programul Operaţional Dezvoltarea Capacitaţii Administrative 

PND  
Planul Naţional de Dezvoltare, Prioritatea 4: Dezvoltarea resurselor umane, promovarea 

ocupării şi a incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative  
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CSNR  
Capacitatea administrativă  

 

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA)  
Obiectiv general al PO DCA este acela de a contribui la crearea unei administraţii 

publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti.  

 

Obiectiv Specific 1 
Obţinerea unor îmbunătăţiri structurale şi de proces 

ale managementului ciclului de politici publice  

Obiectiv Specific 2 
Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării 

serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de 

descentralizare  

 

Axa prioritară 1 
Îmbunătăţiri de structură şi proces ale 

managementului ciclului de politici publice  

Axa prioritară 2 
Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării 

serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de 

descentralizare  
Axa prioritară 6 
Asistenţă Tehnică 

 

         În cadrul programelor operaţionale, fiecare axă prioritară este împărţită în domenii 

de intervenţie, care se defalcă în acţiuni şi măsuri.  

         Responsabilitatea principală pentru coordonarea, implementarea şi controlul 

intervenţiilor, conform principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, revine statului 

membru, adică României.  

          Guvernul României a optat pentru un proces de descentralizare în tranziţia de la 

fondurile de pre-aderare la cele de post-aderare. Se prevede că un mecanism mai 

flexibil, cu roluri şi responsabilităţi clare ale factorilor cheie implicaţi, cu menţinerea 

unei expertize corespunzătoare la fiecare nivel de competenţă va conduce la o utilizare 

mai eficientă a fondurilor europene. 

        III.10. Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2007 - 2013  PNDR 

        PNDR reprezintă documentul strategic al României prin care se urmăreşte 
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atingerea atât a obiectivelor comunitare, cât şi a celor naţionale în ceea ce priveşte 

nevoile de dezvoltare specifice spaţiului rural românesc.  

        PNDR vizează o serie de obiective care sprijină creşterea competitivităţii 

sectoarelor agro-alimentar şi forestier, îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural, 

îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea 

şi funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare locală.  

        Pornind de la prevederile Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 

1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală, PNDR 2007-2013 a fost structurat 

pe 4 axe prioritare, fiecare dintre acestea conţinând măsuri.  

         Finanţarea măsurilor prevăzute prin PNDR 2007-2013 se realizează exclusiv prin 

intermediul Fondului European pentru Dezvoltare Rurală la care se adaugă cofinanţarea 

provenind de la bugetul de stat, pe baza principiului adiţionalităţii.  

         În vederea unei derulări eficiente a programului, ţinând cont şi de capacitatea 

administrativă existentă, anumite măsuri din PNDR vor fi implementate începând cu 

2010. Etapizarea propusă, ţine cont atât de complementaritatea unor măsuri, cât şi de 

necesitatea pregătirii sistemului de implementare, înainte de punerea în aplicare. 

 

 

Etapa I – 2007-2013 

PND  
Planul Naţional de Dezvoltare, Prioritatea 4: Diversificarea economiei rurale şi 

creşterea productivităţii în agricultură   

 

PNDR  
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală: Axa prioritară I – Îmbunătăţirea 

competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier   
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Măsura 111 Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe.  

Prin această măsură se urmăreşte îmbunătăţirea sectoarelor agricol, silvic şi alimentar 

prin informarea persoanelor care activează în domeniu cu privire la utilizarea durabilă a 

terenurilor agricole. 

 Măsura 112 Instalarea tinerilor fermieri.  

Prin această măsură se urmăreşte creşterea competitivităţii sectorului agricol prin 

promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare. 

 Măsura 121 Modernizarea exploataţiilor agricole.  

Prin această măsură se urmăreşte dezvoltarea sectorului agricol prin utilizarea mai 

eficientă a resurselor umane şi a producţiei.  

Măsura 122 Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii  

Prin această măsură se urmăreşte creşterea valorii economice a pădurilor în funcţie de 

managementul durabil al pădurilor, creşterea valorii economice a pădurilor ţinând cont 

de rolul multifuncţional şi managementul durabil al pădurilor. 

Măsura 123 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere  

Prin această măsură se urmăreşte creşterea competitivităţii întreprinderilor de procesare 

agro-alimentare şi forestiere prin printr-o mai bună utilizare a resurselor umane şi a 

altor factori de producţie. 

 Măsura 125 Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi 

adaptarea agriculturii şi silviculturii  

Prin această măsură se urmăreşte creşterea competitivităţii sectorului agricol şi forestier 

prin adaptarea la noile structuri de proprietate apărute în urma procesului de restituire a 

proprietăţilor.  

Măsura 141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă  

Prin această măsură se urmăreşte creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole în 

curs de restructurare pentru facilitarea rezolvării problemelor legate de tranziţie. 

 Măsura 142 Înfiinţarea grupurilor de producători  

Prin această măsură se urmăreşte creşterea producţiei din punct de vedere calitativ şi 

cantitativ şi dezvoltarea relaţiilor dintre producători şi comercianţi.  

Măsura 143  
Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori  

Prin această măsură se urmăreşte gestionarea durabilă a exploataţiilor de către fermieri 

şi îmbunătăţirea competitivităţii sectorului agricol.   
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PNDR 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală: Axa prioritară II „Îmbunătăţirea mediului 

şi a spaţiului rural”  

 
Măsura 211 

Sprijin pentru zona 

montană defavorizată  

 

Prin această măsură se 

urmăreşte utilizarea 

continuă a terenurilor 

agricole.  

Măsura 212 
Sprijin pentru zone 

defavorizate – altele 

decât zona montană  

 

Prin această măsură se 

urmăreşte susţinerea 

activităţilor durabile în 

zonele defavorizate.  

Măsura 214 
Plăţi de agro-mediu  

 

Prin această măsură se 

urmăreşte îmbunătăţirea 

mediului şi a spaţiului 

rural.  

Măsura 221 
Prima împădurire a 

terenurilor agricole  

 

Prin această măsură se 

urmăreşte gospodărirea 

durabilă a terenului prin 

împădurire.  

 

PNDR 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Axa prioritară III ”Îmbunătăţirea calităţii 

vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” 

 
Măsura 312 

Sprijin pentru crearea şi 

dezvoltarea de micro-

întreprinderi  

 

Prin această măsură se urmăreşte 

încurajarea activităţilor non-

agricole în scopul creşterii 

numărului de locuri şi dezvoltării 

economiei rurale.  

Măsura 313 
Încurajarea activităţilor turistice 

  

Prin această măsură se urmăreşte 

extinderea activităţilor turistice 

care să contribuie la creşterea 

numărului de locuri de muncă şi a 

veniturilor alternative şi creşterea 

atractivităţii mediului rural.  

Măsura 322 
Renovarea, dezvoltarea satelor, 

îmbunătăţirea serviciilor de bază 

pentru economia şi populaţia 

rurală şi punerea în valoare a 

moştenirii rurale  

 

Prin această măsură se urmăreşte 

protejarea moştenirii culturale şi 

naturale din spaţiul rural în 

vederea realizării unei dezvoltări 

durabile.  

 

PNDR 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Axa prioritară IV „LEADER” 
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Măsura 41  
Implementarea strategiilor de 

dezvoltare locală 

  

Prin această măsură se urmăreşte 

îndeplinirea obiectivelor celor trei 

axe ale PNDR prin intermediul 

strategiilor integrate de 

dezvoltare, elaborate de autorităţi 

publice.  

Măsura 421  
Implementarea proiectelor de 

cooperare 

  

Prin această măsură se urmăreşte 

participarea Grupurilor de 

Acţiune Locală la proiecte de 

cooperare.  

Măsura 431  
Funcţionarea Grupurilor de 

Acţiune Locală, dobândirea de 

competenţe şi animarea 

teritoriului  

Prin această măsură se urmăreşte 

creşterea capacităţii de 

implementare a strategiilor de 

dezvoltare locală.  

 

Etapa II – 2010 – 2013 

PNDR 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Axa prioritară I  „Imbunatatirea 

competitivitatii sectoarelor agricol si forestier” 

 

Măsura 113  

– măsură complementară măsurii 112 

 

Pensionarea timpurie a fermierilor şi a lucrătorilor 

agricoli  
Prin această măsură se urmăreşte accelerarea 

adaptării structurale a agriculturii şi încurajarea 

fermelor de semi-subzistenţă să pătrundă pe piaţă.  

Măsura 114  

– măsură complementară măsurii 143 

 

Utilizarea serviciilor de consiliere  
Prin această măsură se urmăreşte sprijinirea 

fermierilor şi a persoanelor care îşi desfăşoară 

activitatea în sectoarele agro-alimentar şi forestier şi 

sprijinirea acestora în vederea adaptării la noile 

condiţii.  

 

PNDR 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Axa prioritară II  „Imbunatatirea mediului 

si a spatiului rural” 
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Măsura 213 

 

Plăţi Natura 2000 pe teren agricol şi 224 - Plăţi 

Natura 2000 pe teren forestier  

 

Prin această măsură se urmăreşte sprijinirea 

fermierilor şi a proprietarilor de terenuri forestiere 

prin compensarea dezavantajelor datorate 

implementării reţelei Natura 2000.  

Măsura 233 

 

Prima împădurire a terenurilor non-agricole  

 
Prin această măsură se urmăreşte creşterea 

suprafeţei de pădure pentru îmbunătăţirea calităţii 

mediului, apei şi solului şi înlăturarea factorilor 

antropici si naturali daunatori  

 

PNDR 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Axa prioritară III  „Imbunataţirea calitaţii 

vieţii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale” 

 

Măsura 341  
Dobândire de competenţe, animare şi implementarea strategiilor de dezvoltare locală este 

complementară măsurilor din axa LEADER.  

 

Prin această măsură se urmăreşte dezvoltarea competenţelor actorilor locali pentru a stimula organizarea 

teritoriului  

 

 

III.11. Oportunităţi şi condiţionalităţi reieşite din documentele programatice  

 

La elaborarea documentelor programatice menţionate mai sus, s-a avut în vedere 

asigurarea complementarităţii care poate fi privită din cel puţin două perspective:  

¤ Complementaritatea documentelor programatice elaborate de România cu 

strategiile, politicile şi documentele relevante ale Uniunii Europene,  

¤   Complementaritatea documentelor programatice elaborate de România între ele 

bazată în principal pe necesitatea respectării principiului evitării dublei finanţări ca 

principiu de bază al finanţărilor publice conform căruia un proiect poate fi finanţat 

dintr-un singur fond.  
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În mod subsecvent, Strategia de dezvoltare a comunei Boldur trebuie să fie 

complementară cu aceste documente programatice, respectiv să creeze condiţiile pentru 

implementarea la nivelul localităţii a măsurilor şi priorităţilor acestora.  

În afara documentelor programatice menţionate mai sus, Strategia de dezvoltare  va 

lua în considerare şi obiectivele, măsurile şi priorităţile prevăzute în documentele 

strategice aprobate la nivelul Regiunii de dezvoltare Vest şi la nivelul judeţului Timis. 

  

      Pe de altă parte, toate documentele strategice care stabilesc liniile de dezvoltare ale 

României pentru perioada 2007-2013, dar şi cele regionale sau judeţene, prezintă 

condiţionalităţi pentru dezvoltarea comunei Boldur. Spre exemplu, obiectivul POS CCE 

„Consolidarea şi dezvoltarea sectorului productiv românesc în conformitate cu cerinţele 

de mediu” trebuie urmărit inclusiv la nivelul comunei, prin sprijinirea IMM-urilor 

locale de a se (re)tehnologiza şi a angaja mai multă forţă de muncă.  

Toate oportunităţile şi condiţionalităţile au fost luate în considerare la realizarea 

analizei SWOT a localităţii, precum şi la definirea obiectivelor strategice, respectiv la 

realizarea portofoliului de proiecte şi a planului de acţiuni anexat strategiei. 
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      IV.1. Poziţie geografică 

     Din punct de vedere geografic, comuna BOLDUR  este situată pe malul stâng al 

râului Timiş, pe drumul judeţean DJ592. Se află asezată in partea de sud-est al judeţului 

Timiş, marginindu-se la est cu municipiul Lugoj, la o distanţa de 10 km, la sud cu 

comuna Darova. 

Aşezarea geografică: 

Boldur  este o comuna situata în judeţul Timiş, 

Banat , Romania. 

Cai de acces: 

DJ 592 – drum care face legatura între oraşul 

Buziaş si municipiul Lugoj 

DC 141 Boldur-Jabăr  

DC 141 şi DJ 592 D Boldur-Ohaba Forgaci 

 DJ 592 şi DJ 592C Boldur- Sinersig  

Oraşe apropiate : 

municipiul Lugoj  10,00 km 

oraşul Buziaş 15,00 km 

municipiul Timişoara – 56,00 km 
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         Comuna Boldur are in componenţa sa ca si unitate administrativ-teritorială patru 

sate si anume: localitatea Boldur, localitatea Jabăr, localitatea Sinersig si localitatea 

Ohaba Forgaci. 

 
        

        Localitatea Boldur este aşezată în partea de SUD-EST a judeţului Timiş, 

mărginindu-se la est cu municipiul Lugoj, la o distanţă de 5 km, la Nord cu satul 

Ohaba-Forgaci, la distanţă de 5 km, la Nord-Est cu Jabărul, distanţa fiind de 3 km; la 

Sud-Est are ca vecin satul Hodoş, la 4 km; la sud se învecinează cu comuna Darova, 

fiind situat la aproximativ 8 km şi, în partea de Vest, are ca limită de hotar satul 

Sinersig, distanţa de 12 km. 

         În partea de Sud trece calea ferată Lugoj – Buziaş + Timişoara, existând  o haltă 

cu numele satului, situată la o distanţă de 2 km din centrul satului. 

         Alte căi de comunicaţie: Boldur – drumul judeţean DJ592, şosea de legătură între 

Timişoara – Buziaş – Lugoj, asfaltată, care permite un flux permanent pentru mijloacele 

de circulaţie; drumul comunal Boldur – Hodoş – Darova, asfaltat; drumul Boldur – 

Jabăr, care este drum de pamânt. Drumurile sunt întreţinute în conditii bune, astfel încât 

se poate circula pe toată perioada anului. 

         Localitatea Boldur are altitudinea geografică de 115 metri deasupra nivelului 

mării: paralela 45°52' latitudine nordică, şi meridianul 21°45' longitudine estică.  

        Clima este temperată. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Page 53 

 

  

      IV.2. Relief 

        Localitatea Boldur este aşezată într-o zonă de şes fără alte forme, exceptând 

micile ridicături spre partea de Est, iar compoziţia solului, după datele din 1940, este: 

50% humus, 20% nisip şi 30% argilă (lut), ceea ce îl situează în categoria a de sol şi 

care permite obţinerea unor recolte bune şi chiar foarte bune, în condiţii climaterice 

normale. 

       În vecinătatea localitatii Boldur, mai exact mărginindu-l în partea de Nord de la Est 

la Vest curge Cernabora care izvorăşte din dealurile de la Oloşag-Dragomireşti şi care 

adună apele în pârâuri mici si având un debit mic în cursul anului, mai cu seama vara, 

când seaca. Toamna, iarna şi primăvara, în anii cu ploi si zăpezi multe, Cernabora 

inundă, provocând pagube gospodăriilor şi holdele din apropiere. În anul 1870 s-a 

realizat îndiguirea pe ambele maluri. 

  

       Suprafaţa pe care este aşezată localitatea Jabăr este netedă, fără ondulaţii în lunca 

Timişului şi dispune de un sol cu un potenţial ridicat, toată lunca Timişului de o parte şi 

de alta fiindu-i favorabilă, aşa încât şi zonele dinspre Boldur, deşi pe undeva cu terenuri 

argiloase, ca şi cele din hotarul Lugojului, dau împreună calificativul de pământ roditor, 

pământ de câmpia Banatului.  

       Timişul este apa care trece la o distanţă de 400 m în partea de nord a localităţii 

Jabar, apele acestuia afectând doar în anumite perioade rodnicia ogoarelor prin ieşirea 

din matcă; în partea de sud-vest, o altă apă este un afluent al Timişului, râul Timişina, 

numit de locuitori Ulău, apă care se află la o distanţă mare de sat, la aproximativ 2 

kilometri, cu un debit mic vara şi doar toamna şi primăvara adună o cantitate mai mare 

de apă din ploi şi din topirea zăpezilor. 

  

        Localitatea Ohaba-Forgaci este aşezată într-o zonă de şes, având o suprafaţă de 

20 km, cu uşoare denivelări în părţile de hotar, care sunt: Fârgaciul, Asânisâgului, Pusta 

lui Pau, Togirescu, Cot, Căliugă, Ţăriji, Vadu Juşchii, Ritu Mândyatului, Ţarina Noauă, 

Opeceu, Sălişte, Obiţă, Dâmpu Lecniţî, Otar, Băltuţă, Drumu Mare, Ritobiţă, 

Ogrischilaz, Orniţă, Boldur, Ficătar, Şepceri, Grăgina Neamţului. Pământul este 
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deosebit de fertil şi uşor de lucrat.  

      Apele care străbat hotarul localitătii Ohaba-Forgaci sunt Timişul, în partea de 

nord, la mai puţin de 1 km de sat, având cursul pe direcţia est – vest, scăldând hotarul 

pe 7  km lungime, şi Timişina sau Ulăul: curge tot pe direcţia est – vest, este situat în 

sudul Ohabei. 

 

       Suprafaţa pe care este aşezată localitatea Sinersig este de şes, cu o uşoară ridicare 

la partea sudică, de unde apare coasta dealului Buzoaica, ocupând 107 ha drept vatră. 

       Relieful localitatii Sinersig  este format dintr-o câmpie aluvionară, în partea de 

nord-vest şi una colinară în cea de sud-est; câmpia aluvionară se înscrie în Câmpia 

Timişului cu înălţimea medie de 105 – 115 m care urcă uşor spre zona colinară, cu slabe 

ondulaţii, grinduri şi depresiuni. 

      Despre zona colinară se poate constata că are pante relativ mari, cumpene largi, 

formând o treaptă intermediară între câmpie şi Munţii Banatului, treaptă ce are 

dimensiuni pe verticală între 145-160 m. 

      Rocile alcătuitoare sunt din pietrişuri, nisipuri, argile; pe toată suprafaţa hotarului, la 

adâncimi între 5 şi 200 m apar roci sedimentare de lignit, pe seama cărora s-au format 

soluri podzolice. Se mai constată că, datorită proceselor geomorfologice din timpuri 

trecute, au apărut alunecări de teren cum e Dealul Buzoaica, unde se pot observa 

eroziuni, mai cu seamă în timpul ploilor abundente. Acest relief, mai ales din partea 

colinară, nu este productiv în anii de mare secetă, dar nici în cei cu multe ploi. 

       Prin localitatea Sinersig, pe direcţia sud – nord, traversând pe sub Drumul 

judeţean nr. 582, pe la jumătatea satului curge pârâul Dicşan, iar în partea de vest, tot pe 

direcţia sud – nord, curge pârâul Cherăstău, ambele revărsându-şi apele în râuleţul 

Timişina.  

 

      IV.3. Resurse naturale 

      Suprafaţa consemnată a satului Boldur  este repartizată astfel: 

o Teren arabil - 1.513,00 ha; 

o Teren vii – 5,00 ha; 
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o Izlaz, fâneţe - 359,00 ha; 

o Ape, drumuri, şosele – 119,00 ha; 

o Teren neproductiv – 10,00 ha. 

 

    Solului i s-au atribuit următoarele procente privind calitatea: 

o Calitatea I  - 25,00%; 

o Calitatea a II-a – 45,00%; 

o Calitatea a III-a – 30,00%. 

 

    In ceea ce priveste creşterea animalelor, se înregistrează urmatoarele date: 

o Bovine - 236 capete; 

o Ovine – 585 capete; 

o Porcine – 1.450 capete; 

o Cabaline – 27 capete; 

o Pasări – 5.499 capete; 

o Albine – 15 familii. 

      

       Subsolul localitaţii Boldur a fost cercetat în mai multe perioade de timp de către 

comisii în domeniu, dar, în afară de un strat de cărbune, continuare a celui de la 

Sinersig, nu s-au găsit alte minerale, iar cărbunele nu este suficient de carbonizat, 

nefiind rentabilă exploatarea lui. 

 

      Satul Jabăr dispune de un sol cu un potenţial ridicat, încadrat în categorie bună de 

fertilitate, toată lunca Timişului de o parte şi de alta fiindu-i favorabilă. Aşa încât şi 

zonele dinspre Boldur, deşi pe undeva cu terenuri argiloase, ca şi cele din hotarul 

Lugojului, dau împreună calificativul de pământ roditorm pământ de câmpia Banatului. 

 

     În localitatea Ohaba-Forgaci terenul este cultivat, având o suprafaţă de păşune de 

350 ha, cu puţin arboret şi pâlcuri de salcâmi. 

     Se cultivă mult varza şi cartofii, precum şi ceapă, morcovi, salată, pătrunjel, 
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conopidă, ardei, păstărnac, vinete, ţelină, avînd instalaţii speciale de udat, solarii sau 

chiar mici sere, produc răsadurile necesare, astfel încât legumicultura a devenit 

rentabilă. 

       La Ohaba, culturile reprezentative sunt cele de: grâu, porumb, orz şi floarea-

soarelui. 

      O altă ramură a ocupaţiei celor din satul Ohaba este creşterea nimalelor, pasărilor şi 

albinăritul. 

 

         În localitatea Sinersig, în intravilan şi în extravilan apar soluri podzolice în partea 

colinară, iar la câmpie soluri aluvionare; apar şi soluri de lăcovişte, folosite ca păşuni şi 

chiar soluri negre de fâneaţă. 

      Subsolul conţime cărbuni de lignit, intercalaţi în depozite sarmaţiene. 

      Cele mai multe suprafeţe de teren, ţinând seama de compoziţia solului şi de 

conditiile pedoclimatice sunt cultivate cu cereale, oleaginoase, plante furajere. 

      Grâul este cultivat pe aproximativ 50-60% din suprafaţa agricolă. Porumbul se 

cultivă pe o suprafaţă de aproximativ 25% din totalitatea terenului pentru cultură. Oryul 

se cultivă la Sinersig pe suprafeşe mai reduse, fiind folosit în hrana animalelor. 

       În Sinersig, din cele mai vechi timpuri omul s-a ocupat şi cu creşterea anumalelor; 

vaci, cai, oi, porci, capre, etc. 

 

      IV.4. Clima 

      In ceea ce priveşte clima, satul Boldur are o climă temperată, blândă, ceea ce face 

ca iernile să nu dureze mai mult de 3 luni şi să nu fie prea geroase, iar verile sunt de 

regulă călduroase. Primăverile vin destul de repede şi toamnele sunt, în destule cazuri, 

târzii. 

     Temperaturi medii: 

o Primavara ..................... +10 +12
o
C, cu limite de +17  +7

 o
C; 

o Vara .............................. +22
 o
C, cu limite +36   + 19

 o
C; 

o Toamna ......................... + 12
 o
C, cu limite +20  6

 o
C; 

o Iarna .............................. – 5  -7
 o
C, cu limite -20

 o
C - 0

 o
C la +1

 o
C. 
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     Regimul de ploi 

     În trecut au căzut însemnate cantităţi de ploaie, care au condus în dese rânduri la 

inundaţii şi pierderi de recolte. În ultima perioadă sunt ploi puţine şi în rare momente 

apare pericolul unor calamităţi. Pentru ca relieful este plan, fără posibilitate de scurgere 

a apelor de pe terenul agricol, s+au luat măsuri de canalizare, s-au executat lucrari, 

evitându-se persistenţa apei pe culturi. 

       După statistici, cantitatea de apă rezultată din ploi si zăpezi este: 

o Primavara ........................65%; 

o Vara ................................ 35%; 

o Toamna .......................... 60%; 

o Iarna ............................... 40%. 

 

     Clima este influenţată şi de vânturile care bat cu durată variind între o zi şi chiar 4-5 

zile. 

     Vânturile care bat sunt urmatoarele: 

o Vântul Mare – bate pe direcţia Sud – Nord, aducând de obicei ploi liniştite, fără 

a produce daune; 

o Austrul – ate pe direcţia Vest spre est, aducând uscaciune, secetă, sărăcie; 

o Crivăţul – suflă iarna, aducând zăpada şi gerul, mai ales în lunile ianuarie şi 

februarie, zăpada putând depaşi grosimea de 50 cm. 

 

     Date din Cronica Parohială despre lumina soarelui, în ore: 

o Iarna .............................................. 7 ore/zi; 

o Primăvara ..................................... 10 ore/zi; 

o Vara .............................................. 12 – 14 ore/zi; 

o Toamna ......................................... 9 – 11 ore/zi. 

 

     Furtuni mari au fost înregistrate în anul 1930, vântul bătând cu viteza între 30 – 50 

km/oră. 
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     Inundaţii s-au produs în anii 1912, 1972, 1974. 

     Secetă deosebită a fost înregistrată în anii 1946 si 1954. 

 

       Localitatea Jabar are o climă blândă, temperată cu caracteristicile menţionate 

pentru Boldur şi Sinersig. Precipitaţiile şi vânturile sunt aceleaşi cu ale zonei despre 

care am scris. 

 

      In localitatea Ohaba-Forgaci, clima este deosebit de blândă, cu ieni nu prea 

geroase, cu veri nu prea călduroase, primăverile vin destul de timpuriu, la sfârşitul lui 

februarie, iar toamna se prelungeşte dupa 15 noiembrie. Ploile cad destul de regulat, cu 

unele excese, sunt de scurtă durată şi binefăcătoare, continuate fiind de lapoviţă şi 

ninsoare în timpul iernii, asigurând toată umiditatea necesară solului. 

     La ohaba bat urmatoarele vânturi: Vântu mare, care uneori aduce grindină şi 

furtună, terminate cu ploi repezi; Vântul de la miază-noapte, rece, prevestind 

apropierea iernii; Vântul babelor, care bate can din 10 martie, până prin 20-25 martie, 

prevestind primăvara. 

 

        Clima localităţii Sinersig este o climă sub influenţa maselor de aer ciclonale, 

venite dinpre Mediterana şi a climatului central european, ceea ce determină existenţa  

climei temporat-continentale, cu veri şi ierni potrivite, fără excese de temperatură. 

       Primul îngheţ la sol: la sfârşitul lunii octombrie sau începutul lui noiembrie, cu 

brume în luna octombrie; ultimul îngheţ: la începutul lunii aprilie. 

       Vânturile domunante primăvara, toamna, iarna sunt pe direcţia Sud-Est, iar vara cel 

care bate este din Nord-Vest. Forţa vânturilor este relativ scăzută, cu unele excepţii, 

ceea ce şi explică de ce la Sinersig s-au plantat perdele de protecţie din frasin spre nord 

şi din salcâm în zona sudică: sporadic aici mai bat şi vânturile Coşava şi Austrul. 

 

      IV.5. Istoric 

       Din datele existente, Boldurul ca reşedinţă de comună apare încă din anul 1895, 

având în subordine Jabărul, prin notarialul de care depindea. În perioada 1930-1968 
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Boldurul a cuprins satele Jabăr şi Hodoş, iar din anul 1968, potrivit Legii 2/1968 are în 

componenţă satele: Boldur, Jabăr, Ohaba-Forgaci şi Sinersig. 

      Repere istorice ale comunei Boldur: 

- 1290 - prima atestare documentară; 

- 1597 - comuna Boldur, aparţinătoare pe atunci Transilvaniei, e amintită 

cu ocazia introducerii familiei Bejan în posesiunea comunei Belinţ din 

judeţul Timiş; 

- 1739 - au loc acţiuni ale armatei imperiale de pedepsire a localnicilor; 

- 1739 - sunt colonizaţi români din Oltenia; 

- Cronica Parohială a satului Boldur consemnează faptul că bătrânii îşi 

amintesc de la strămoşi că satul era format din două grupuri: “români 

neaoşi (frătuţi) şi din munteni, sau bufeni, colonişti veniţi din Muntenia, 

după care şi satul este recunoscut şi împărţit în două districte: al 

Muntenilor şi al Frătuţilor” 

- Jabăr (1597), Ohaba Forgaci (1369), Sinersig (1631). 

 

      În ceea ce priveşte istoria localitaţii Boldur, documentul  din 1371-1372 

consemnează numărul de oameni care participă la construirea cetaţii Orşova, aratându-

se: ,,Item Petrus kenezius de BOLDUR II homines destinavit”, ceea ce înseamnă: ,,De 

asemenea Petru judele din Boldur a destinat doi oameni”. Aceasta formă este atestată 

şi în 1597, 1690 – 1700, 1828, 1851, corespunând românescului BOLDUR, locuitorii 

numindu-se până astazi boldurean, boldureană, boldureni, boldurene. 

     Cercetătorul Ioan Patruţ, în ANALELE Societaţii de limbă română, nr. 3-4, extras, 

Editura Libertatea Panciova si Societatea de limbă română Zdrejanin, 1972-1973 

precizează: ,,Localitatea poartă numele unei persoane. Un vistiernic Boldur (Boldor) 

apare frecvent în documentele de la Ştefan cel Mare. Antroponimul înregistrat in DO 



 

 

 

 

Page 60 

 

  

nu are nici o legătură cu substantivul Boldurel ,,prăvălie”, ci cu Boldu(l), Bold(e)a, 

Boldescu, Bogdan, Boldeaţă, Boldici, Boldiş(or), Boldeş, Boldoc, Bolduşca, toate 

formate de la o tema Bold. Deci, Boldur este format cu sufixul ur, care apare într-o 

serie de nume.” 

     Despre BOLDUR, Muzeul de Istorie a municipiului Lugoj arata căŞ 

     ,,Boldur: în judeţul Caraş-Severin, plasa Lugoj, cu 907 locuitori români de religie 

ortodoxă. Sunt 276 de case cu hotar în extindere de 3548 Jughere. Biserica s-a zidit 

la 1868. Preoţii Vasile Vodă si Zaharie Humită. Şcoala primară are o singură putere 

învaţătorească. Este în comună un cor mixt.” 

    Se mai precizează în acelaşi material: ,,La 1476 a aparţinut judeţului Timiş şi a fost 

proprietatea familiei Poşa. La 1471 regele Mateiu donează oraşul şi cetatea Hodoş, 

cu Boldur şi alte sate ce aparţineau familiei lui Ştefan Poşa, în doua părţi egale, 

palatinului ţării, Mihai Orszagh si Ioan Ongar. La 1957 comuna Boldur ca 

aparţinatoare atunci Transilvaniei, se pomeneşte cu ocazia introducerii familiei 

Bejan, în posesiunea comunei Belinţ din judeţul Timiş, luînd parte la acel act juridic 

cu vecinii şi locuitorii de acolo, Pavel Sârbu si Valentin Karácsonvy.” 

       Din conscrierile din 1690-1700 rezultă ca Boldurul aparţine Luncii Lugojului; în 

conscrierea din 1717, apare cu 35 de case, aparţinând ca şi Lugojul districtului 

Caransebeş. 

        Datele din 1812 precizează ca satul aparţinea familiei Anton Bernathfy până la 

1848, ,,când Andrei Kiss fost administrator la Prefectura judeţului Caraş şi soţul unei 

fete a familiei Bernathfy cere de la judeţ să se facă împărţirea domeniului, care la 

1868 s-a şi împărţit între baroneasa Berta Bernathfy, măritată Palikutya. Ida 

Bernathfy, măritată cu Andrei Kiss şi a treia parte a primit-o Marta Bernathfy, 

măritată cu contele Bubna.” 

        Din datele preluate din materialul mai-sus-menţionat şi din Cronica Parohială 

Boldur se poate afirma cu certitudine că vatra comunei era situată în altă parte din 

hotarul satului, unde şi acum se vede vechiul cimitir, locuitorii fiind numiţi frătuţi şi 

bufeni, adică băştinaşi şi veniţi din Oltenia după războiul turco-austriac din 1739. 

      In documentele Pesty Frigyes: Krassó-Vármegye, Tőrténete si Ioan Lotreanu: 
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Monografia Banatului, paginile 79-80 rezultă că în 1871 singurul moştenitor al satului 

Boldur era  Arthur Palikucevi, iar la 1883-1884 hotarele comunei Boldur aparţin 

contesei Maria Bubna, hotare aflate în apropierea râului Uleu, având izvorul lângă 

comuna Oloşag şi cuprinde şi râul Cernabora. 

     Proprietatea începe să se destrame de prin 1900, vanzându-se familiilor Ecstein 

Hussar, Gaspari si circa 300 iugăre, din cele 2000 de iugăre arător, cât avea moşierul, 

sunt vândute lui Luchaup Gheorghe, terenul şi conacurile fiind situate în apropiere de 

halta Boldur. 

     Revoluţia de la 1918 duce la răzvratirea unei părţi din boldureni şi alţii din 

împrejurimi, care vor devasta castelul din centrul satului, luând tot ce se putea lua, in 

absenţa boierului fugit la oraş. 

     Intervine armata sârbă, ridică, după anchete, pe cei vinovaţi si-i pedepseşte cu 

moartea. 

     Boierul, temându-se, vinde castelul comunei Ohaba-Forgaci, iar ,,marele parc din 

centrul comunei îl vinde, prin parcelare, familiilor Suciu, Damaschin Leucuş, Lupşa 

Pavel şi la alţii, dânsul refugiindu-se la Budapesta” (Cronica Parohială). 

     Reforma agrară de după încheierea primului război mondial pune în posesia fiecărei 

familii un lot de 5 jugăre, expropriaţi fiind toţi moşierii de cele 2000 jugăre de teren 

arabil, boldurenii devenind liberi şi stapâni pe averea lor, muncindu-şi şi apărându-şi 

pământul care le dă sigurantă si pîine (Cronica Parohială). 

     Au urmat cele două confagraţii mondiale: primul război mondial 1914-1918, care a 

îndoliat sufletele multor mame, vaduve şi copii, prin pierderea a 46 de bărbaţi; în semn 

de înaltă preţuire, numele lor stă încrustat la loc de cinste pe monumentul ridicat în 

cinstea lor. 

     Şi cel de-al doilea razboi mondial 1941-1945 a secerat un numar de 13 eroi 

menţionaţi pe monument. 

     Au urmat evenimente care au destabilizat satul, ca peste tot. Alegerile din 1946 au 

însemnat o totală schimbare: cei săraci au trecut în fruntea satului, au urmat 

împovarătoarele cote greu de suportat, iar protestatarii au fost judecaţi şi întemniţaţi, 

socotiţi împotriva regimului totalitar. Şi în Boldur au fost declaraţi chiaburi, cărora le-
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au fost luate valori. 

      Apar primele forme specifice regimului comunist şi la Boldur: întovărăşirea 

agricolă, gospodăria agricolă colectivă, la început cu un număr mic de familii, apoi 

cuprinzând întregul sat, cu mici excepţii, raportându-se la raion şi regiune încheierea 

cooperativizării, care a cuprins practic toată suprafaţa agricolă ţi un număr mare de 

animale. 

     Cooperativele de producţie din Boldur şi Jabăr se unifică într-una singură prin 

comasarea inventarelor. 

      Dacă într-o perioadă munca pe ogoarele unificate mergea, prin plecarea spre oraş a 

tinerilor şi îmbătrânirea celor rămaşi, la un moment dat au apărut probleme; aşa se 

explică de ce cam de prin 1980 se făcea apel la forţa străină de lucru din toate părţile 

ţării, ceea ce presupunea eforturi financiare. Ultimele zile ale cooperativei de producţie 

Boldur, încheiate prin marele act din decembrie 1989, o dată cu lichidarea istemului 

totalitar, au însemnat şi o despovărare, o eliberare. 

        Imediat după 1989 au reapărut partidele politice şi la Boldur: F.S.N., liberalii şi 

ţărăniştii. 

 

     Scurt istoric al  localităţii Boldur  

     - primele urme documentare dateaza din anul 1368, cand asezarea apare sub 

denumirea „Bondor”; 

     - documentul din 1371-1372 care consemnează numărul de oameni ce participă la 

construirea cetăţii ORŞOVA arată: „Item Petrus kenezius de BOLDUR II homines 

destinavit”, ceea ce înseamnă: “De asemenea Petru judele din Boldur a destinat 2 

oameni”;  

     - la 1476 a aparţinut judeţului Timiş şi a fost proprietatea familiei Poşa;  

     - la 1471 regele Mateiu, donează oraşul şi cetatea Hodoş cu Boldur şi alte sate ce 

aparţineau familiei lui Ştefan Poşa, în două părţi egale, palatinului ţării, Mihai Orszagh 

şi Ioan Ongar; 

      - la 1597 comuna Boldur, ca aparţinătoare atunci Transilvaniei, se pomeneşte cu 

ocazia introducerii familiei Bejan, în posesiunea comunei Belinţ din judeţul Timiş;  
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     - din conscrierile din 1690-1700 rezultă că Boldurul aparţine Luncii Lugojului;  

- în conscrierea din 1717, apare cu 35 de case, aparţinând ca şi Lugojul, districtului 

Caransebeş;  

      - datele din 1812 precizează că satul aparţinea familiei Anton Bernathfy până la 

1848 “când Andrei Kiss fost administrator la Prefectura judeţului Caraş cere de la judeţ 

să se facă împărţirea domeniului;  

       - conform unor documente din 1871 singurul moşier al satului Boldur era Arthur 

Palikucevi;  

       - la 1883-1884 hotarele comunei Boldur aparţin contesei Maria Bubna, hotare aflate 

în apropierea râului Uleu având izvorul lângă comuna Oloşag şi cuprinde şi râul 

Cernabora;  

       - în Cronica Parohială a satului Boldur se stipulează că bătrânii îşi amintesc de la 

strămosii lor că "acest sat este format din două grupuri: români neaoşi (frătuţi) şi din 

munteni, sau bufeni, colonişti veniţi din Muntenia, după care şi satul este recunoscut şi 

împărţit în două districte: al Muntenilor şi al Frătuţilor”, rezultând boldurenii;  

      - revoluţia din 1918 va conduce la răzvrătirea unei părţi din boldureni şi alţii din 

împrejurimi care vor devasta castelul din centrul satului; 

       - reforma agrară urmată după încheierea primului război mondial pune în posesia 

fiecărei familii un lot de 5 jugăre, expropriaţi fiind toţi moşierii de cele 2000 jugăre de 

teren arabil, boldurenii devenind liberi şi stăpâni pe averea lor. Dacă în alte documente 

se face referire la vechea vatră a satului, tot Cronica Parohială precizează locul acesteia 

“dâmpul din Sălişte” situat între satul de pe vatra actuală, la 3 km, spre răsărit, către 

Lugoj, pe dâmburile ce se mai observă şi acum”;  

      - şi cel de al II-lea război mondial din 1941-1945 a secerat un număr de 13 eroi din 

satul Boldur; 

       - odată cu alegerile din 1946 au urmat evenimente ce au destabilizat satul ca peste 

tot care au însemnat o totală schimbare: cei săraci au trecut în fruntea satului, au urmat 

împovărătoarele cote greu de suportat, iar protestatarii au fost judecaţi şi întemniţaţi, 

socotiţi împotriva regimului totalitar, iar ultimele zile ale cooperativei agricole de 

producţie Boldur s-au încheiate prin marele act din decembrie, 1989, odată cu lichidarea 
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sistemului totalitar.  

 

     În ceea ce priveşte istoricul localităţii Jabăr, în documentele primite de la Muzeul de 

Istorie al municipiului Lugoj, se arată despre Jabăr: ,,În judeţul Severin, plasa Lugoj, 

în apropierea Timişului, cu 813 locuitori şi hotar în suprafaţă de 1454 jugăre. 

Locuitorii sunt români de religie ortodoxă. Biserica s-a zidit în 1889. Preot: Ivan 

Nicorescu. Şcoala funcţionează cu 1 învăţător. Oficiul Poştal si gara în Boldur, 

distanţă de 4,20 km. La 1597 Sigismund Bahory donează Sabar din judeţul Timiş, 

împreună cu alte localitaţi familiei Bejan, care a posedat-o şi pe timpul regelui 

Sigismund. Introducerea în proprietate se face la 1598. Tot în acest an se face 

introducerea în proprietate a lui Petru, Gavril şi Ştefan Bethlen pe moşia Iktar, la 

care asistă şi Martin Roman şi Matei Stanesa, primari. La 1650 este proprietate 

erarială. La 1690 + 1700 se numeşte Sabar, conscrierea din 1717 o arată în districtul 

Făget, cu 33 case.”  

     În Pristornicul Paleocreştin descoperit la Jabăr, 1981, profesorul Ioan Stratan 

menţionează: ,, astfel, in cercetările şi sapăturile arheologice din aşezarea daco-

romana de la Jabăr, comuna Boldur, judeţul Timiş, executate în toamna anului 1979 

de către Muzeul de Istorie şi Etnografie din Lugoj, s-a descoperit o pecete 

paleocreştină din lut cu cruce de o importanţă deosebită pentru cunoaşterea 

răspândirii creştinismului în Dacia şi a continuităţii poporului român, de peste două 

milenii în vatra străbună traco-daco-romană. Se precizează mai apoi că este vorba de 

un pristornic care se aplică pe prescurile ce se folosesc la săvârşirea tainelor 

liturgice. Cele nouă figuri trapezoidale care înconjoară crucea par a repreyenta cele 

nouă cete ale sfinţilor care, în timpul săvîrşirii proscomidiei se detaşează în particule 

din prescura imprimată cu acest pristornic.” 

     Profesorul Stratan vorbeşte în acest material despre vechimea aşezării de aici, 

accentuând: ,,Descoperirea acestei piese în aezarea daco-romană de la Jabăr atestă 

existenţa unei comunităţi creştine, organizată în rândul populaţiei autohtone daco-

romane, care, rămasă pe loc după evacuarea aureliană, continuă să locuiască în 

mediul sătesc, constituită pe vremea recuceririlor împăratului Constantin cel Mare la 
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nordul Dunarii, ori poate, după edictul de la Milan (313) dat de acelaşi împărat cu 

privire la libertatea credinţei, devenită apoi credinţă oficială, susţinută şi propagată 

de urmaşii acesteia în locul pagînismului în declin.” 

      Având în vedere materialele arheologice asociate cu care a fost descoperit acest 

obiect paleocreştin de la Jabăr, o încadrăm în a doua jumătate a secolului IV şi 

începutul secolului V d. Hr. Aşadar, s-ar părea că Jabărul, cel puţin dintre satele 

comunei Boldur, chiar dacă nu avem o atestare de prin secolele XIV – XV, este cel mai 

vechi şi cu o continuitate greu de contestat. 

      Interesant este toponimul Sabar, sub care este notat până după 1700, aşa cum este 

dat în Krassó Vármegye Tőrténete, de istoricul maghiar Pesty Frigyes, ca apoi să fie 

schimbat prin 1717 în Jabăr, de către, probabil Carabinski. Sabar ar însemna broscan, 

deci, satul broscanilor; s+ar acoperi această denumire dacă ne gândim la balta existentă 

în sat şi unde ar fi putut fi multe broaşte. 

       Dintr-un material nedatat şi nesemnat despre locuitori spicuim: singura chestiune 

despre care se poate vorbi este faptul că primele familii aduse (din Oltenia se 

presupune) să muncească pe bani sau după pământul din partea locului, s-au aşezat pe 

locul unde se găsesc şi astăzi, primind câte o parcelă ca loc de casă, devenind astfel 

mici proprietari. Mai târziu, datorită priceperii şi hărniciei lor, au cumpărat şi alte 

pământuri chiar de la groful Bejan, loc care poartă şi astăzi acest nume. 

       Locuitorii sunt băştinaşi, nu se ştie să fi venit de undeva. Proprietari mari în sat au 

fost, după cum scrie Pesty Frigyies, pe la 1750 contele Bejan care, distingându-se în 

lupte, a primit de la Maria Tereza ,,ţinutul Jabărului” în dar, şi în zilele noastre o parte 

din ţarină numindu-se Bejan. La anul 1850 se gaseşte  mare proprietar al satului Ştefan 

de Milencovici, care stăpâneşte o parte ănsemnată a moşiei satului până la 1895, când 

pământul se vinde la licitaţie publică. Din familie se mai ştie de fiica sa, Olga, care a 

fost căsătorită cu avocatul  Ioan Popovici din Timişoara. Moşia a fost cumpărată de mai 

mulţi, din care se menţionează Teodor Papp. Ce a donat pământul Consistoriului din 

Arad, după moartea sa, Izidor Siartu şi notarul Bărbulescu, de la care s-a făcut reforma 

agrară din anul 1922. 

     De-a lungul vremii, deşi prin documente nu sunt amintite evenimentele ce au avut 
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loc în Boldur, Jabăr şi Ohaba Forgaci în anii 1737-1739, nu ne îndoim că valul răscoalei 

a cuprins şi Jabărul, deoarece problemele erau aceleaşi. 

    Se fac referiri succinte în Cronica Parohială despre Revoluţia din 1848. Din spusele 

bătrânilor, ,,răsculaţii au trecut pe lângă sat şi au vrut să dea foc satului şi su tras în 

crucea de lângă sat cu puştile, dar la vorbele bune ale preotului Dionisie Popescul s-

au îndepărtat, lăsând locuitorii în pace. Într-un Motifelnic de la anul 1883 s-a aflat o 

luare de seamă scrisă de  preotul Dionisie Popescul, în care se aminteşte de această 

revoluţie, pe care o anexez în copie. ” 

       Cronica parohială mai consemnează la pag. 7: ,,În Revoluţia din anul 1918 a fost 

împuşcat învaţătorul Nicolae Tochera, prin fereastra dinspre curte, pe când îşi atârna 

hainele spre a se culca, de un autor rămas necunoscut; a mai făcut câţiva paşi şi a 

căzut în bucătăria locuinţei, unde a ost găsit dimineaţa mort de locuitorii din 

vecini./30 Nov./13 Dec. 1918/. Se spune că asasinarea sa se datoreşte faptului că 

îmvăţătorul fiind conducătorul răsculaţilor din timpul răsboiului, a făcut uz de 

încrederea unor locuitoare, care i-au spus locul unde au ascuns grâul ca să nu caute 

acolo, dar dânsul ştiind, au mers tocmai acolo şi l-a predat autorităţilor maghiare.  

        Sârbii au stat puţin în sat. În acest timp au voit să omoare  pe moşierii Meng şi 

Neghe, dar nu i-au omorât. Locuitorii Toancu Dimitrie şi Lupşa Ştefan/Bulgăr/ au 

fost bătuţi, fiind pârâţi de cineva, dar ei neştiind cauza. La intervenţia autorităţilor 

locale au scăpat de moarte cei sus amintiţi. ” 

      Din aceeaşi sursă se precizează că Jabărul în ,,era maghiară” a aparţinut de Lugoj 

ca circumscripţie electorală, iar din 1920 şi până în 1946 a avut-o în localitate. ,,La 

ultimele alegeri a Marei Adunari Naţionale s-a votat la Coştei, comuna învecinată.” 

     Analizând situaţia reformelor agrare din 1922 şi 1945, pentru Jabăr, se stipulează: 

,,Reforma agrară: s-a aplicat ca şi în alte părţi după gradul de sărăcie, câte 2 jugăre 

de cap de familie. În comuna noastră s-au expropriat 125 jugăre, 65 de la Teodor 

Papp şi 60 de la notarul Bărbulescu din Boldur. Pământul s-a împărţit după tablou 

alcătuit de delegaţii: Pavel Ţăran şi Pavel Paulescu. Familiile care nu au posedat 

pământ au primit câte 2 jugăre, iar cele care au avut 1 jugăr, au primit încă unul. 

Biserica noastră a primit 1 jugăr, pe care l-a folosit până în 1947, când a fost luat de 
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săraci în folosinţă, iar azi e donat Statului. Pentru tot pământul expropriat nu s-a 

primit carte funduară. ”  

      Acelaşi material afirmă că la reforma din anul 1945 în Jabăr s-au expropriat doar 10 

jugăre de la Meng Nicolae din Lugoj, dar nu se precizeată ce s-a făcut cu acest teren: 

cine l-a primit şi pînp cînd l-a folosit. 

     Urmând firul istoriei locale, după 1950 se face o întovărăşire, iar din anul 1959 

gospodăria agricolă colectivă cu 156 de familii, ajungându-se la 167, cu 42 braţe de 

muncă, având un fond de bază de 250.000 lei, o suprafaţă de 814 ha, atelaje 107 căruţe, 

99 pluguri, 92 grape, 58 prăşitori, 31 semănători, dar nici un fel de tractoare, camioane, 

etc. 

      În zootehnie erau 176 cai, dar nici un fel de construcţie. 

      Anul 1989, luna decembrie a deschis  calea spre o altă orînduire şi a dat noi speranţe 

oamenilor. 

 

     Scurt istoric al localităţii Jabăr  

      - în 1597 Sigismund Bathory donează localitatea "Sabat" împreună cu alte localităţi 

familiei Besan;  

     - Notele lui Margisigli de la 1690-1700 o cuprind în Lunca Lugojului sub denumirea 

de "Sabar";  

      - toponimul Sabar sub este notat până după 1700 aşa cum este dat în Krassa 

Varmegye Tortenete de istoricul maghiar Pesty Frigyes ca apoi să fie schimbat prin 

1717 în Jabăr, probabil de către Carabinski. Sabar ar însemna broscan, deci satul 

broscanilor;  

      - conscrierea din 1717 o aminteşte cu 33 de case în districtul Făget;  

      - înaintea revoluţiei de la 1848 Jabărul este în posesia familiei Milencovici, după 

stingerea căreia localitatea este supusă licitaţiei;  

      - monograful Pasty Frigyes menţionează suprafaţa hotarelor Jabărului la 1848 ca 

fiind de 1402 jug.39 stj., iar Ion Lotreanu pentru anul 1935 dă următoarele date: 813 

locuitori, 198 case, biserica ortodoxă, scoala primară cu un învătator şi un teritoriu în 

suprafaţă de 1454 jug.;  
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      - din datele direcţiei de statistică rezultă că în anul 1910 Jabărul avea 945 locuitori;  

      - în anul 1930 avea 811 locuitori şi 186 gospodării.  

 

      Pentru conturarea istoricului satului Ohaba Forgaci, cateva din sursele 

documentare sunt urmatoarele: 

o Ancheta Monografică a Comunei Belinţ, Timişoara, 1938, Institutul  Social 

Banat-Crişana; 

o Rascoala Ţărănească din Banat 1738-1739, scrisă de Ioan Stoia Udrea, 

Timişoara, 1945; 

o Monografia oraşului Caransebeş, editată la Caransebeş, în 1909; 

o Krasó vármegye tőrténete, volumul al II-lea, partea I, paginile 16-17, autor 

Pesty Frigyes; 

o Analele Banatului, pag. 36, anul 1930; 

o Cronica parohială a comunei Ohaba-Forgaci; 

o Schiţă monografică din folclorul comunei Ohaba Forgaci, lucrare de licenţă, 

autor profesor Ştefan Pătruţ; 

o Monografia comunei Boldur, Editura Nagard, 2006, Lugoj, autor Ştefan Pătruţ. 

 

     Nu se cunoaşte cu exactitate anul înfiinţării satului, pe harta lui Mercy din Analele 

Banatului se vorbeşte pentru prima oară ca fiind locuit de români, că în secolul al XV-

lea se scria Csei Ohaba şi aparţinea districtului Lugoj. 

     În 1442 este donat satul lui Nicolae Piercsin şi Mihai Kornethi, din 1470 este trecut 

soţiei lui Sandrin Sismaru, care îl amanetează lui Iosif Margai, fost castelan de Severin. 

Aceeaşi sursă precizează că numele Forgacs s-a dat în adaos Ohabei în cinstea 

consilierului districtual Anton Forgacs, care avea şi spăilug în hotar cu castel, dar şi 

pentru a deosebi de alte Ohabe, mai ales din judeţele Arad şi Caraş-Severin (Ohaba 

Lungă, Ohaba Bistra, Ohaba Mâtnic, Ohaba Română, etc.) ori altele din Ardeal. 

        Se pare că numele ar fi însemnat o unitate administrativ-teritorială, iar locuitorii îşi 

ziceau ohabnici, un fel de truditori ai acestor pământuri. 

      Din Monografia Comunei Belinţ consemnam urmatoarele: ,,În anul 1982 este 
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înnobilată familia Bejan şi Haladi cu titlul de proprietari ai comunelor Szahadfalva, 

Belinţ, Mihalyfalva, Settelek si Hollod, Ohaba Mare şi Ohaba Mica. ” 

        Ohaba, la acea dată, a fost împărţită în Ohaba Mare şi Ohaba Mică, probabil în 

funcţie de numărul caselor.  

        Din lucrarea lui Pesty Frigyes am reţinut că: ,,Sigismund Bathory a donat familiei 

Bejan în anul 1597 satele Ohaba, Belincs, Sabar, Feketar, etc., fiind această familie 

stăpână pe aceste comune încă din timpul lui Sigismund (sec. XIV). ” 

       La această dată satul se numea deci Ohaba, ceea ce atestă ca între  anii 1482 şi 1597 

Ohaba Mare şi Ohaba Mică s-au unit sub numele Ohaba. 

      Până în anul 1737, anul răscoalei, în viaţa satului nu au avut loc evenimente 

deosebite, exceptând nemulţumirile celor stăpâniţi contra stăpânilor, care puteau fi ca 

peste tot. Localnicii probabil îşi defrişau terenurile pentru cultură, construiau case, se 

bucurau ori se întristau, în funcţie de cele cu care se confruntau în viţa de zi cu zi. 

       Jugul străin şi comportamentul boierilor faţă de ţărani determinau pe destui să 

devină lotri, haiduci, numărul acestora sporind după 1716, când turcii alungaţi  au fost 

înlocuiţi cu puterea austriacă, din cauza taxelor mai mari introduse de noua putere. 

      Nemulţumirile celor din satele de aici au condus la izbucnirea răscoalei între 1737-

1739, cu punctul de maximă tensiune în 1738 şi mai cu seamă în ziua de 26 ianuarie 

1739, când armatele lui Lentulus, trimisul Vienei pentru reprimarea raăscoalei, au 

înaintat din Lugoj să ocute Coşteiul, Boldurul şi Ohaba. 

     Surpriza a fost mare: aici au găsit drumuri zăvorîte cu baricade, poduri stricate şi 

satele pustii. Răsculaţii s-au închis în Lunca dintre Timiş şi Beghei ca într-o cetate. 

     La 28 ianuarie 1739, coloana condusă de maiorul Caron Maesus a înaintat spre 

Ohaba. Răsculaţii, înţelegând superioritatea puterii imperiale şi primejdia de a fi 

înconjuraţi, au ridicat baricade, au stricat poduri, câştigând timp pentru a se putea 

refugia în pădure. Se pare că generalul Maeus ar fi masacrat o parte a populaţiei, cea 

care nu reuşise să se retragă la timp în sânul pădurii, aceştia fiind bătrânii, femeile şi 

copiii. 

       Conducătorul răsculaţilor, aşa cum rezultă din unele piese folclorice, ar fi fost 

harambaşa Nicoliţă, documentele arătând că acest lotru n-a fost prins niciodată, deşi 
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pe capul harambaşei era pus un preţ foarte mare, austriecii negăsind nici un trădător. 

     În operaţia de curăţire întreprinsă de Lentulus şi populaţia Ohabei, ca în alte sate s-a 

rărit destul de mult. 

     Din discuţiile purtate cu cei mai batrîni oameni din sat s-a desprins ideea că 

străbunicii lor vorbeau că pe la 1750 ar fi avut loc  o strămutare în masă de români din 

Ardeal pe uliţa ce le poartă numele, iar cei ce o locuiesc până acum 20-30 de ani erau 

numiţi de către ceilalţi ,,argeleni”. 

       În aceeaşi perioadă au mai venit şi câteva familii din satul Drinova, numele de 

Drinovan, existent încă în sat, având astfel o certificare. 

      Datele sigure despre locuitori încep cu anul 1779; sunt cuprinse în registrele 

bisericii ortodoxe, iar documentele poartă ca an de probitate 1869, cu referire la născuţi, 

botezaţi şi decedaţi. 

     Istoria satului Ohaba, din datele pe care le deţinem, consemnează mai multe 

evenimente de reţinut. În 1863 apar informaţii despre foametea din Banat, când şi 

hobenii au fost nevoiţi să aducă produsele strict necesare din Sibiu şi Braşov. Unii le 

duceau cu căruţe şi le vindeau pe pământuri şi bani, mai ales săracilor. 

       Pentru că nu aveau nutreţuri pentru vite, oamenii fie le tăiau, fie le alungau spre 

pădure, ca să nu le vadă picate sau moarte. 

       Anul 1863 a fost numit anul rău spre neuitare pentru urmaşi. 

       An foarte rău a fost şi 1873, prin holera care timp de o lună şi jumătate a nimicit o 

bună parte din populaţie. 

      În 1896 s-a zidit biserica actuală pe un loc cu totul nou, iar cea veche a fost 

dărâmată şi vândută, iar la doar trei ani de la zidirea noii biserici, satul s-a divizat în 

două părţi: în ortodocşi şi greco-catolici. Evenimentele sunt consemnate diferit în cele 

două cărţi publicate şi purtând tilurile: ,,Cum s-a făcut unirea cu Roma în Ohaba-

Forgaci? ” de dr. George Ciubantu, editată la Sibiu, în 1929 şi ,,Cum s-a făcut unirea 

la Ohaba-Forgaci in 1899” de pr. Ion Pop, editată la Lugoj, în 1929. 

     Prima lucrare a fost elaborată de Eparhia Aradului, iar cea de-a doua de Episcopia 

Lugojului, ambele subliniind în felul lor cauzele care au generat ruptura. 

     Un alt eveniment a fost in 1912, când s-a revărsat Timişul, dar nu a făcut pagube 
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prea mari, fiind străjuit de dîlme puternice. In 1914 hobenii sunt înrolaţi în primul 

război mondial, luptând alături de armata austro-ungară până în 1918. 

      Evenimentele care au urmat în urma lui 1 Decembrie 1918 au adus şi Ohabei 

transformarile aşteptate de întregul Banat, Ardeal, Basarabia, Bucovina. 

      Din Ohaba-Forgaci la Alba-Iulia au participat petru delegaţi: Constantin Mihai – 

învăţător, Constantin Cimponeriu – agricultor, George Sârbu si Simion Boncea. 

     Anul 1926 aduce împroprietărirea, care nu v-a însemna un pas prea mare pentru 

săraci, deoarece au existat destule neînţelegeri şi împărţiri după criterii mai puţin drepte. 

      S-a înălţat în 1928 noul local de şcoală, cu trei săli de clasă spaţioase, cu toate 

dependinţele necesare pentru o bună funcţionare a unităţii: cancelarie, atelier, locuinţe 

pentru învăţători, toate prin grija învătătorului deosebit care a fost constantin Mihaiu. 

      Anul 1940 aduce o nouă nenorocire: mobilizarea tinerilor la cel de-al II-lea Război 

Mondial, in urma căruia s-au stins din viaţă 8 eroi din Ohaba-Forgaci, plus unii 

dispăruţi, a căror urmă nu s-a mai găsit. 

     Au urmat şi la Obaba-Forgaci evenimente care au cuprins întreaga ţarăŞ reforma din 

1945, care nu a adus mari satisfacţii, deoarece cei împroprietăriţi, neavând mijloace de 

lucru, repede l-au vândut aproape pe nimic; în 1948 se ia moara Meszaros, o serie                          

de oameni îşi pierd tractoare, batoze, şcoala se reduce la patru clase, funcţionând aşa 

până în 1990/1991, când devine de 8 ani. În 1952 se înfiinţează G.A.C., devenită apoi 

cooperativă agricolă de producţie, care a cuprins majoritatea familiilor, doar 25 de 

familii refuzând acest act de subordonare şi rămânând în aceată formă până în anul 

1990, când şi-au reprimit pamântul care le-a fost luat de C.A.P. Ohaba Forgaci, fără nici 

un drept, în suprafaţă totală de aproape 170 ha şi pentru folosinţă nu li s-a dat nimic 

acestor oameni. 

      În 1990  C.A.P. se desfiinţează, creindu-se o asociaţie de circa 450 ha, iar restul de 

cetăţeni au redevenit agricultori sau ţărani individuali. 

 

        Scurt istoric al localităţii Ohaba Forgaci  

      - în 1442 din porunca regelui Ulaszlo I, domeniile unor sate printre care şi 

"Chewhaba" sunt trecute în posesia lui Nicolae Turcsin şi Mihai Cornethi;  
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       - la 1470 localitatea este proprietatea soţiei lui Sândrin Sisman care o ipotecheaza 

fostului castelan de Severin Iacob Margai; 

         - în jurul anului 1880 denumirea satului este "Csev-Ohaba". Numele de "Forgaci" 

i s-a dat mult mai târziu, în cinstea consilierului districtului Anton Forgacs pentru a se 

deosebi de numele de Ohaba din Ardeal şi mai ales din judeţele Arad şi Caraş Severin;  

         - în anul 1935 localitatea avea 1504 locuitori, biserică ortodoxă, şcolă primară cu 

doi învăţători, o bibliotecă şi căminul cultural "Deşteptarea"  

 

       În ceea ce priveşte istoricul localităţii Sinersig, au existat diverse încercări de a 

stabili cu precizie în timp datele de când fiinţează satul. Cercetătorul Ioan Pătruţ în 

Analele Societăţii de limba română (Zdrejanin), 1972-1973, pag. 371, arată că din 

1919 încoace, Sinersig este numele oficial ,,care reproduce forma maghiară 

Szinérszeg (atestată în 1828, 1851 ace, Sinersig este numele oficial ,,care reproduce 

forma maghiară Sinérseg). O formă anterioară, asemănătoare, din 1723-1725, este 

Sinérseck; cea din 1631, Szemceg, este evident greşită.” 

      Toponimul apare atestat în documentul de la 1371-1372, prin actul descoperit: 

,,Item Dominicus Kenezius de Zynazeg hominem destinavit”, care, în traducere 

înseamnă ,,De asemena Dominicus, judele din Zynazeg a destinat un om. Am de dus 

din Documenta care adaugă în notă: ,,Zynazeg, citeşte Szenaszeg, sat dispărut cu nume 

unguresc, fost dependent de Hódoş (localitate învecinată, consemnată în acelaşi 

document ca Hudus; forma actuală, oficială şi populară Hodoş), că actualul Sinersig 

este localitatea atestată în 1371-1372 ca şi Boldurul, Hodoşul, Honoriciul, Visagul, 

Lugojul, toate localităţi apropiate de saul în discuţie. 

       În documentele de la Matei Corvin din 1471, satul apare ca ,,possessio”, pe lângă 

,,castellum” şi ,,appidum” Hodoş. 

     Din evindeţele existente la Muzeul de istorie din Lugoj apar urmatoarele: ,,Sinersig 

din judeţul Timiş-Torontal, plasa Buziaş, cu 824 locuitori, în majoritate romîni de 

confesiune ortodoxă. Biserica ortodoxă română s-a zidit  la începutul secolului XIX-

lea. Preot: Vichentie Pirtea. Biserica romano-catolică datează din 1904. Şcoala 

primară funcţioneată cu doua puteri didactice. Director: Augustin Rufu. Este cor, 
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societate culturală, casa naţională şi bibliotecă şcolară. Oficiul poştal şi gara sunt în 

localitate. Obvine numai spre sfărşitul stăpânirei turceşti, când este locuită cu 

români. Harta lui Mercy din 1723-1735 o arată în districtul lugojului şi la 1779 se 

încorporează în judeţul Timiş. 

       La 1781 este cumpărată de Iosif Keresztury, care nu o posedă mult timp, căci la 

1790 o cumpără contele Ivan Althan, de la care trece în posesia lui Ioan Kőszeghi, iar la 

începutul secolului al XIX-lea devine proprietatea familiei Cyürky şi nu peste mult timp 

este parcelată. În hotarul acestei comune se găsesc mine de cărbuni neexploatate. 

        Datele atestă că localitatea a fost centru de comună, de care a aparţinut satul Căpăt. 

Din 1956 făcea parte din regiunea Banat, cu reşedinţa la Timişoara, raionul Lugoj, iar 

de acest centru de comună aparţimeau satele Ficătari şi Ohaba-Forgaci. Până în 1966, 

când Ficătariul trece la comuna Racoviţa. După reforma teritorial-administrativă, 

Sinersigul este încorporat, din august 1968 comunei Boldur, devenind sat component, 

alături de Ohaba-Forgaci şi Jabăr, în urma unei consultări populare, care a tensionat 

localităţile Ohaba, Sinersig şi Boldur, pentru stabilierea noului centru de comună. A 

devenit deci, centru de comună Boldurul, situaţie care se păstrează şi astazi. 

 

         Scurt istoric al localităţii Sinersig  

      - urme despre existenţa satului sunt de la 1323, când a fost proprietatea lui Ioan 

Dan, castelan de Jdioara. O parte din hotare se numesc şi astăzi "Valea lui Dan";  

        - în documentele de la Matei Corvin din 1471 satul apare ca „passessio”, pe lângă 

„castellum” şi „appidum” Hodos. 

        - localitatea este consemnată în harta lui Merey din 1723-1735;  

         - timp de un secol domeniile localităţii cunosc o serie de proprietari: la 1781-Iosif 

Kereztury, la 1790 -contele Ioan Althyn, iar la începutul sec.XIX devine proprietatea 

familiei Gyurky;  

          - datele atestă că localitatea a fost centru de comună de care a aparţinut satul 

Căpăt;  
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          - din 1856 făcea parte din regiunea Banat cu reşedinţa la Timişoara, raionul 

Lugoj, iar de acest centru de comună aparţineau satele Ficătari şi Ohaba-Forgaci până în 

1966 când Ficătariul trece la comuna Racoviţa; 

          - în 1938 episcopul Caransebeşului Vasile Lăzărescu sfinţeşte biserica şi 

monumentul eroilor din localitate; 

           - după reforma teritorial-administrativă din 1967, Sinersigul este încorporat, din 

anul 1968, luna august, comunei Boldur, devenind sat component;  

         - denumirea Sinersig ar proveni din mai vechiul Szénaszeg, ungurescul szena 

însemnând fân, iar szeg, colţ, unghi, ceea ce presupune că s-a format într-un loc cu 

fânaţ, într-o poiană cu un număr redus de locuitori. 

 

      IV.6. Infrastructura 

      Satul Boldur are urmatoarele căi de acces: 

o Linia ferată Lugoj – Buziaş – Timişoara, cu halta Boldur, la o distanţă de 2 km 

faţă de centrul satului; 

o Drumul judeţean nr. 592 pe aceeaşi rută si la aceeaşi distanţă; 

o Drumul comunal asfaltat Boldur – Hodoş – Darova, la 8 km; 

o Drumul de pământ şi pietriş Boldur - Jabăr; 

o Drumul de pământ şi pietriş Boldur – Ohaba – Forgaci, la 5 km. 

 

      IV.7. Organizare administrativă 

      Comuna BOLDUR este unitate administrativ - teritorială de bază, care cuprinde 

populaţia rurală reunită prin comunitate de interese şi tradiţii. Comuna este alcătuită din 

4 sate după cum urmează : BOLDUR ; JABAR ; OHABA FORGACI  si  SINERSIG. 

Comuna   este persoană  juridica de drept public. Ea are patrimoniu propriu si capacitate 

juridică deplina, poate intra in raporturi juridice cu alte autoritaţi sau instituţii publice, 

cu persoane juridice romane sau straine, indiferent de natura acestora, precum şi cu 

persoane fizice, în condiţiile legii.  
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       Orice modificare a limitei administrativ-teritoriale se poate efectua numai în 

temeiul legii. 

       Satul de reşedinţă este BOLDUR în care îşi au sediul autorităţile administraţiei 

publice locale şi sunt grupate celelalte autorităţi şi instituţii publice reprezentative 

pentru comună. 

        Colectivitatea asupra căreia îşi exercită autoritatea consiliul local, primarul 

comunei şi primăria, cuprinde totalitatea locuitorilor care trăiesc şi au domiciliul stabil 

în comuna BOLDUR, sau îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul comunei. 

         Administraţia publică în comună se bazează pe principiile autonomiei locale, 

descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale 

şi consultării cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit. 

         Autonomia priveşte atât organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale, 

cât şi gestiunea, sub propria responsabilitate, a intereselor colectivităţilor pe care le 

reprezintă. 

        Autorităţile administraţiei publice locale, care conduc comuna, prin care se 

realizează autonomia locală în comună sunt Consiliul Local, ca unitate deliberativă şi 

Primarul ca autoritate executivă, care îşi desfăşoară activitatea în local propriu, 

atribuţiile lor fiind stabilite de Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale. 

         Consiliul local şi primarul funcţionează ca autorităţi administrative autonome şi 

rezolvă treburile publice din comună în condiţiile prevăzute de lege. 

        Consiliul Local al comunei  BOLDUR, judeţul TIMIS   cu sediul în comuna 

BOLDUR, judeţul TIMIS, sat BOLDUR numarul 176,  judeţul Timis, funcţioneaza  în 

clădirea primariei ; Telefon/Fax. : 0256 356947, Adresă pagină internet: www.e-

primarii.ro/~boldur. 

 

        Primarul comunei BOLDUR, judeţul TIMIS, cu sediul în comuna BOLDUR,  

judeţul TIMIS, sat BOLDUR,  numarul 176,  judeţul Timis; Telefon/Fax : 0256 

http://www.e-primarii.ro/~boldur
http://www.e-primarii.ro/~boldur
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356947. 

 

          Consiliul Local al comunei BOLDUR, judeţul TIMIS, ca organ deliberativ ales 

în mod democratic de catre populaţia comunei, are urmatoarele atribuţii: 

- Consiliul Local are initiativa si hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele 

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

publice, locale sau centrale; 

- alege din rândul consilierilor viceprimarul, stabileşte în limitele normelor legale, 

numarul de personal din aparatul propriu; 

- aproba statutul comunei, precum şi regulamentul de organizare si funcţionare a 

consiliului; 

- avizează sau aprobă studii, prognoze si programe de dezvoltare economico-

socială, de organizare si amenajare a teritoriului, documentatii de amenajare a 

teritoriului si urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeteană, 

regională, zonală în condiţiile legii; 

- aprobă bugetul local, împrumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a 

rezervei bugetare, aprobă contul de închidere a exerciţiului bugetar; stabileşte 

impozitele si taxele locale, precum şi taxele speciale, în condiţiile legii; 

- aprobă, la propunerea primarului, în condiţiile legii, organigrama, statul de 

funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare si funcţionare al aparatului 

propriu de specialitate, ale instituţiilor şi serviciilor publice, precum şi ale regiilor 

autonome de interes local; 

- administreaza domeniul public si privat al comunei si exercită drepturile 

prevazute de lege cu privire la regiile autonome sau serviciile publice autonome pe care 

le-a înfiinţat; 

- poate înfiinţa instituţii si agenţi economici de interes local; hotaraşte asupra 

concesionarii sau închirierii de bunuri sau servicii publice de interes local, participării la 

societaţile comerciale, locaţiei de activitaţi sau serviciu ale administraţiei publice; 

- numeşte si eliberează din funcţie membrii consiliilor de administraţie ale 

instituţiilor si agenţilor economici de interes local constituiţi cu participarea sa; 
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- numeşte si eliberează din funcţie pe conducătorii societaţilor comerciale si ai 

instituţiilor publice de interes local care se află sub autoritatea sa; 

- instituie norme specifice pentru societaţile comerciale şi instituţii publice de 

interes local care se află sub autoritatea sa; 

- organizează serviciile de gospodarie comunală, transport local, reţele edilitare, 

etc.  

- aprobă şi asigură realizarea programelor de organizare si de dezvoltare 

urbanistică a localitaţii, precum şi de amenajare a teritoriului; 

- asigură realizarea lucrărilor de investiţii de interes local; 

- asigura condiţiile necesare bunei funcţionari a instituţiilor locale de învătământ, 

sanitare, de cultură, de tineret şi sport - potrivit legii; 

- ia măsuri pentru crearea condiţiilor necesare petrecerii timpului liber al 

cetăţenilor si asigură desfaşurarea activitaţilor ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi 

de agrement; 

- acţionează pentru refacerea si protecţia mediului înconjurător în scopul creşterii 

calităţii vieţii, contribuie la protecţia si conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale; 

- contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţa socială; 

- asigură libertatea comerţului şi a concurenţei loiale şi încurajează libera iniţiativă, 

în condiţiile legii; 

- înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local; 

- asigură apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertatilor 

fundamentale ale cetăţenilor; 

- organizează târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi asigură buna 

funcţionare a acestora; 

- confera persoanelor fizice române sau straine cu merite deosebite titlul de 

cetaţean de onoare al oraşului; 

- hotărăşte asocierea cu alte consilii locale, precum şi colaborarea cu agenţi 

economici din ţară şi din strainatate, în scopul realizării si exploatarii unor lucrari de 

interes comun; 
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- sprijina activitatea cultelor religioase, în conditiile legii; 

- hotaraste stabilirea legaturilor de colaborare, cooperare si înfratire cu localitati 

din strainatate; 

- Consiliul Local are şi alte atributii stabilite prin lege si prin hotarâri ale 

Consiliului; 

 

      IV.8. Populaţie 

      Populaţia Comunei Boldur este de 2569 de persoane.  

      Distribuţia pe sate a populaţiei este următoarea: 

 Sat Boldur: 666 persoane; 

 Sat Jabăr: 223 persoane; 

 Sat Ohaba Forgaci: 799 persoane; 

 Sat Sinersig: 621 persoane. 

 

      Repartiţia pe  vârste a locuitorilor comunei Boldur este următoarea: 

 Până la 50 de ani: 70% din populaţie; 

 Peste 50 de ani: 30 % din populaţie. 

 

     Comuna Boldur are un numar de aproximativ 940 de gospodării. 

 

      IV.9. Comuna Boldur în contextul judetean şi regional 

      În Strategia de Dezvoltare  Economico-Sociala a Judeţului Timiş, comuna Boldur 

este evidenţiată în cadrul mai multor domenii de dezvoltare economico-socială. 

      Astfel, în secţiunea ,,Potenţialul turistic al judeţului Timiş”, comuna Boldur este 

evidenţiată în ,,Zona IV: Turism alternativ Buziaş – Recaş – Lugoj” (pag. 58), în care 

se evidenţiază că: 

      ,,Zona turistică este amplasată în centrul judeţului şi are în componenţă un 

număr de două oraşe şi cinci comune, în total şapte centre teritorial administrative: 

Lugoj, Buziaş, Recaş, Boldur, Racoviţa, Chevereşu Mare şi Coşteiu. 

      (...) În zonă se mai pot vizita câteva monumente cum ar fi casa cu nr. 37 din 
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Boldur şi Biserica de lemn din satul Căpăţ, comuna Racoviţa.” 

 

      Tot în cadrul Strategiei de Dezvoltare  Economico-Sociala a Judeţului Timiş, 

comuna Boldur este cuprinsă cu mai multe obiective de investiţii la nivelul judeţului 

Timiş, astfel: 

M 8.3.2. Masura Renovarea si modernizarea instituţiilor de educaţie 

 

Nr. 

crt. 

Titlul proiectului Beneficiar şi 

partener 

Buget total 

(EURO) 

Program 

finanţare 

Stadiu 

1. Reparaţii capitale la 

Şcoala cu clasele I-VIII  

Ohaba Forgaci 

Boldur 166.190,00 Fonduri locale În 

implementare 

 

AXA II – MEDIU 

Domeniul DI 2.1. – Resurse de apă 

MĂSURA 2.1.2. – REALIZAREA/REABILITAREA REŢELELOR DE ALIMENTARE CU 

APĂ 

Nr. 

crt. 

Titlul proiectului Beneficiar şi 

partener 

Buget total 

(EURO) 

Program 

finanţare 

Stadiu 

16. Înlocuire conductă 

alimentare cu apă în 

localitatea Jabăr 

Boldur 237.000,00 Fonduri locale În 

implementare 

17. Modernizare sistem de 

alimentare cu apă în 

regim centralizat în 

localitatea Sinersig 

Boldur  O.G. 7/2006 În 

implementare 

18. Extindere reţea de 

alimentare cu apă în 

localitatea Boldur 

Boldur 25.550.00 Fonduri locale În 

implementare 

 

 

AXA VIII – DEZVOLTARE RURALĂ 

Domeniul DI 8.3. – Domeniul Civic 

MĂSURA 8.3.7. – CONSTRUCŢIA ŞI MODERNIZAREA DRUMURILOR ŞI 
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TROTUARELOR DIN INTERIORUL COMUNELOR 

Nr. 

crt. 

Titlul proiectului Beneficiar şi 

partener 

Buget total 

(EURO) 

Program 

finanţare 

Stadiu 

15. Reparaţie şi pietruire 

drumuri comunale şi 

stăzi 

Boldur 221.500,00 Fonduri locale Derulare 

16. Modernizare drumuri 

de interes local 

Boldur 415.480,00 Fonduri locale Derulare 

 

       Nu în ultimul rând trebuie menţionat faptul că pe teritoriul comunei Boldur va 

traversa conducta de gaze Nabucco. Importanţa acestui proiect a fost recunoscută şi de 

către organismele comunitare prin includerea de către Comisia Europeană a acestuia în 

programul TEN (Trans European Networks) pe lista de proiecte prioritare. Această 

includere presupune şi finanţarea de către Comisia Europeană a 50% din valoarea de 

realizare a studiului, restul de fonduri necesare fiind asigurat din fondurile proprii ale 

celor cinci companii de profil, respectiv: BOTAS din Turcia, Bulgargaz din Bulgaria, 

Transgaz din România, MOL din Ungaria si OMV Erdgas din Austria, care vor 

participa la construcţia magistralei de gaz. 

 

      IV.10. Factorii de mediu şi poluarea în comuna Boldur 

     În ,,Raportul privind starea factorilor de mediu în judeţul Timiş”, se arată că 

judeţul Timiş, e dominat de un climat continental moderat, cu influenţe mediteraneene 

şi oceanice. 

        Vânturile care bat în judeţ, sunt Vântul de Vest (bate de la nord vest-vara) şi 

iarna (de la sud-vest) Austrul. 
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      Pentru zona de amplasament geografic al comunei Boldur, datele privind mediile 

lunare si anuale ale temperaturii aerului sunt prezentate în tabelul următor: 

Staţia Altitudine 

(m) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anual 

Lugoj 124 1,4 0,9 5,7 11,0 16,0 19,3 21,2 20,4 16,8 11,3 5,7 1,1 10,6 

      

      Temperaturile medii anotimpuale măsurate la staţia meteo Lugoj (5 km depărtare) 

sunt următoarele: 
Staţia Altitudine 

(m) 

Anotimpurile 
o
C 

Iarna Primăvara Vara Toamna 

Lugoj 124 0,1 11,0 20,6 11,6 

 

       Data medie şi extremă a primului şi ultimului îngheţ este următoarea: 
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Staţia Durata medie Durata medie a 

intervalului fără 

îngheţ 

Date extreme 

Primul îngheţ Ultimul îngheţ Primul îngheţ Ultimul îngheţ 

Lugoj 21 X 16 IV 188 zile 19 IX 13 V 

 

    Frecvenţa %  medie anuală a vânturilor pe direcţii este următoarea: 
Staţia N NE E SE S SV V NV Calm 

Lugoj 4,7 4,2 2,9 15,9 2,9 4,7 6,3 7,8 51,6 

 

      Conceptul actual de “mediu înconjurător” are un caracter dinamic, care caută să 

cunoască, să analizeze şi să urmărească funcţionarea sistemelor protejate în toată 

complexitatea lor. 

       Problema reziduurilor activităţilor umane a luat proporţii îngrijorătoare, prin 

acumularea lor provocând alterarea calităţii factorilor de mediu. Aceste alterări sunt 

cauza unor dezechilibre în faună şi floră şi în sănătatea şi bunul mers al colectivităţii 

umane. 

        Prin accelerarea ritmurilor de dezvoltare, bazată pe consumarea resurselor 

neregenerabile de energie, s-a ajuns la un grad de bunăstare, constatându-se practic că 

apare, cu iminenţă, ameninţarea consecinţelor acţiunii umane asupra mediului, poluarea 

lui la nivel global. 

        Cercetările amănunţite legate de calitatea mediului, de diminuarea surselor de 

poluare s-au concretizat prin intermediul unui ansamblu de acţiuni şi măsuri care 

prevăd: 

 cunoaşterea temeinică a mediului, a interacţiunii dintre sistemul economic şi 

sistemele naturale; consecinţele acestor interacţiuni; 

 resursele naturale trebuiesc utilizate raţional si cu maxim de economicitate; 

 prevenirea şi combaterea degradării mediului provocată de om, dar şi datorate 

unor cauze naturale; 

 armonizarea intereselor imediate şi de perspectivă ale societăţii în ansamblu sau a 

agenţilor economici privind utilizarea factorilor de mediu. 

 

      Pentru protejarea mediului, comuna Boldur în primul rând trebuie să identifice 
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zonele afectate, să evalueze gradul de deteriorare şi să stabilească cauzele care au 

produs dezechilibrele respective. 

       În ceea ce priveşte modalităţile de protejare conducerea comunei Boldur consideră 

că trebuie soluţionate trei categorii de probleme: 

 crearea unui sistem legislativ şi instituţional adecvat şi eficient care să garanteze 

respectarea legilor în vigoare; 

 evaluarea costurilor acţiunilor de protejare a mediului şi identificarea surselor de 

finanţare a acestora. 

 elaborarea unor programe şi streategii pe termen lung corelate pe plan naţional şi 

internaţional referitor la protejarea mediului. 

 

         În ceea ce priveşte evaluarea costurilor şi stabilirea modului în care acestea sunt 

suportate se poate susţine că protejarea mediului este costisitoare şi nu pot fi 

întotdeauna identificaţi factorii poluării. Datorită acestei situaţii costurile de protejare 

a mediului se împart între societăţile comerciale potenţiale poluatoare, stat şi autorităţile 

publice locale. 
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           Evaluarea şi examinarea situaţiei economice a comunei Boldur va fi realizată pe 

şase domenii esenţiale. Aceste domenii sunt cuprinse în priorităţile operaţionale ale 

Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013, care reprezintă “documentul de 

planificare strategică  şi programare financiară multianuala, aprobat de Guvern şi 

elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta dezvoltarea socio-economică a 

României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene” (sursa: 

sinteza PND 2007-2013). 

         Pentru o analiza mai detaliată  a celor şase domenii am  împărţit fiecare domeniu 

în diverse categorii, după cum urmează: 

DOMENII CATEGORII 

1. Agricultura, silvicultura şi dezvoltarea 

rurală 

Agricultura şi producţia vegetală 

Zootehnia 

Silvicultura 

Apicultura 

Viticultura 

Legumicultura 

2.Infrastructură şi Mediu Infrastructura de transport 

Infrastructura de utilităţi 

Sănătate 

Mediu 

3. Economie Comerţ 

Industrie 

Servicii 

4. Turism Turism 

5. Educaţie şi Cultură Învăţământ 

Cultură 

6. Resurse Umane Populaţia 

Piaţa muncii 

Servicii sociale 
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        V.1.  Agricultura, silvicultura şi dezvoltarea rurală 

V.1.1. Agricultura şi producţia vegetală 

Ocupaţia principală a locuitorilor din comuna Boldur este agricultura şi zootehnia.  

Suprafaţa totală a comunei este de 8.488,48 ha, din care suprafaţa agricolă este de 

6.672,7 ha, teren intravilan 470,6 ha şi teren silvic 1.300 ha. 

Potentialul agricol pe care îl are comuna Boldur este remarcabil, datorită 

suprafetelor agricole întinse si solurilor de foarte buna calitate. Desi în prezent acesta 

este subvalorificat, se prognozează însă ca în viitor să devină una dintre cele mai 

atractive domenii de dezvoltare economică a comunei pentru investitorii autohtoni si 

străini.  

La nivelul anului 2010, culturile predominante la nivelul comunei Boldur au fost 

următoarele, în proproţiile prezentate în cele ce urmează: 

 Porumb – 1592 ha; 

 Ovăz – 797 ha; 

 Grâu – 722 ha; 

 Orz – 73 ha; 

 Floarea soarelui – 50 ha; 

 Plante pentru nutreţ – 100 ha; 

 Cartofi – 50 ha; 

 Legume 145 ha. 

 

 

       Conditiile pedoclimatice favorabile oferă dezvoltării agriculturii multiple sanse de 

viitor. În prezent, agricultura se caracterizează prin aparitia si dezvoltarea fermelor 

individuale, ca structuri de bază ale agriculturii traditionale si ca suport pentru 

dezvoltarea sistemului agricol competitiv al regiunii de vest a României. 

  

       Una din cele mai vechi si importante activităti agricole din comuna Boldur, 

dispunând de conditii climatice favorabile este cultivarea cerealelor si a plantelor 

tehnice, iar în zona localităţii Sinersig  este practicată cu succes viticultura. 
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În comuna Boldur, terenul de şes, compoziţia solului, condiţiile pedoclimatice 

permit cultivarea cu cereale, plante textile, plante furajere, oleaginoase, etc. 

Grâul este cultivat cam pe 40-50% din suprafaţă cu diferite soiuri. 

Terenul este arat, discuit. Însămânţat, îngrăşat cu superfosfaţi şi azotat de amoniu, 

ierbicidat şi recoltat cu combinaRecoltele obţinute sunt destul de mari, în anii buni 

3.000 – 4.000 kg la ha, în funcţie de calitatea tuturor lucrărilor. 

Porumbul, este cea de-a doua plantă ca si pondere cultivată in comuna Boldur şi 

ocupă o suprafaţă de 30 – 35% din culturi. Soiurile cultivate în trecut erau porumb 

românesc. Acum se acordă atenţie soriurilor diverse şi mai ales hibrizilor, iar din 

lucrările care se făceau în trecut au mai rămas  prăşila manuală şi şiruitul, celelalte sunt 

executate mecanic (pregătit teren, însămânţat, prăşilă mecanică, alături de îngrăşăminte 

şi ierbicidare). Se obţin cantităţi mari şi foarte mari la hectar, aproximativ 10.000 kg. 

 Orzul ocupă locul al treilea şi se întrebuinţează în hrana animalelor. 

Dintre cereale, se mai cultivă ovăzul şi secara. 

În comuna Boldur se cultivă şi plante furajere: trifoiul, lucerna, ghizdeiul, 

ovăzul, mohorul, borceagul, etc. , dar care se cultivă în suprafeţe destul de mici, 

comparativ cu numărul de animale. 

Oleaginoasele – cea mai importantă plantă din ramură este floarea-soarelui, care 

se cultivă acum pe suprafeţe mai mari ca în trecut, pentru uleiul necesar consumului. 

 

V.1.2. Zootehnia 

        Cresterea animalelor constituie, de asemenea, o ramură importantă, de traditie, a 

agriculturii din comuna Boldur, în ultimii ani înregistrându-se o crestere semnificativă a 

numărului de animale în sectorul privat. 

        La nivelul anului 2010, pe raza comunei Boldur se înregistrau următoarele efective 

de animale: 

Denumirea localităţii din comuna Boldur 
Vaci 

(nr. capete) 

Porci 

(nr. capete) 

Oi 

(nr. capete) 

Boldur 72 276 1280 

Ohaba-Forgaci 115 323 620 

Jabăr 137 338 110 
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Sinersig 137 104 3500 

       În ceea ce priveşte creşterea animalelor, la Boldur se cresc cornute mari, cabaline, 

ovine, porcine. 

Cele mai des întâlnite rase de vaci sunt Bălţata Românească, Siemental şi 

Moldovenească, acestea fiind crescute în principal pentru producţia de lapte, iar în 

ultima perioadă, tot mai mulţi cetăţeni cresc tăuraşi pentru carne. 

La această dată, caii sunt mai puţin numeroşi decât în trecut, aceştia fiind folosiţi 

în principal la lucrările câmpului sau ţinuţi pentru frumuseţe. 

Creşterea oilor a căpătat amploare în ultima perioadă, acestea fiind păstorite de 

către ciobani angajaţi cu anul, iarna fiind ţinute acasă de către gospodari, când timpul 

este neprielnic, în restul anului fiind păstorite pe păşune. 

În gospodăriile boldurenilor se cresc porci din rase superioare ori metişi pentru 

comerţ, dar şi pentru consum propriu. Deoarece creşterea porcilor este aducătoare de 

venituri, unele gospodării cresc 5 – 8 porci pe care îi vând, tăind pentru ei doar câte 

unul. 

Aprope în fiecare gospodărie sunt crescute păsări: găini, gâşte, raţe, curci, etc., 

produsele obţinute fiind utilizate ân consumul propriu, iar prisosul pentru comerţ, ouă şi 

fulgi pe pieţele învecinate Boldurului. 

 

      Pe raza comunei Boldur funţionează trei ferme de creştere a porcilor, astfel: 

 Ferma nr. 1 de crestere si ingrasare porci la capacitatea de 8160 capete 

Boldur, a SC SMITHFIELD FERME SRL; 

 Ferma nr. 2 de crestere si ingrasare porci la capacitatea de 8160 capete 

Boldur, a SC SMITHFIELD FERME SRL; 

 Ferma nr. 3 de crestere si ingrasare porci la capacitatea de 8160 capete 

Boldur, a SC SMITHFIELD FERME SRL. 

 

     Totodată, pe raza comunei Boldur vor fi realizate următoarele investiţii în domeniul 

agricol: 

  Fermă de găini ouătoare şi pui înlocuire, capacitate 217.500 găini ouătoare şi 

262.500 pui înlocuire, a S.C. Eurovo România S.R.L., în localitatea Boldur, jud. 
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Timiş, investiţie în valoare estimată de 10.341.600,00 lei (fără T.V.A.); 

 Fermă de găini ouătoare, capacitate 300.000 capete, a S.C. Ovoest S.R.L., în 

localitatea Boldur, judeţul Timiş, investiţie în valoare estimată de 10.341.600,00 

lei (fără T.V.A.). 

 Achiziţii de utilaje agricole pentru cultivarea şi prima prelucrare a cerealelor, 

software şi hardware pentru siguranţa alimentelor din localitatea Boldur, judeţul 

Timiş, investiţie a S.C. Enotria S.R.L. în valoare estimată de 462.172,00 EURO 

 

V.1.3. Silvicultura 

Pe raza comunei Boldur, pădurile şi vegetaţiile forestiere ocupă doar 1.300 ha, 

ceea ce impune identificarea unor programe de împădurire a unor terenuri agricole sau 

fîneţe în viitorul apropiat. 

 

V.1.4. Apicultura 

În localitatea Sinersig , Ohaba-Forgaci şi Boldur se cresc şi albine, în ultima 

perioadă mierea de stup fiind cerută pe piaţa de profil. 

Denumirea localităţii din comuna Boldur Număr familii de albine 

Boldur 80 

Ohaba-Forgaci 100 

Jabăr - 

Sinersig 120 

 

  

V.1.5. Viticultura 

În localitatea Sinersig începe să se dezvolte viticultura, prin prisma şi a interesului 

arătat acestui domeniu de cîţiva investitori autohtoni şi străini. 

 

V.1.6. Legumicultura 

Productia de legume în microferme individuale este de asemenea o activitate 

economică de traditie în special în localitătile comueni Boldur, un număr însemnat de 

gospodării dezvoltând solarii pentru săsaduri şi cultivarea legumelor. 

Legumele si zarzavaturile se cultivă mai ales în grădinile de lângă case, având o 
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suprafaţă medie de 0,58 – 1,00 ha, cu cartofi, varză, morcovi, pătrunjel, păstârnac, roşii, 

ardei, etc., iar ceea ce prisoseşte consumului propriu este comercializat în pieţele din 

vecinătatea Boldurului: Timişoara. Lugoj, Buziaş. 

 

         În comuna Boldur găsim şi firme care se ocupă cu cultivarea cerealelor, respectiv 

cu creşterea anumalelor: 

        S.C. CEDRUS S.R.L.  

Judeţ: Timiş  

         Comuna: Boldur  

 Adresa: 192 Ohaba-Forgaci 

         Cod Poştal: 307303 

Telefon: 352133  

         Cod Unic de Identificare: RO 18512054  

         Nr. Registrul Comerţului: J35/940/2006  

         Stare societate : ÎNREGISTRAT din data 23 Martie 2006  

         Anul infinţării : 2006 

            Tipul de activitate, conform clasificării CAEN : Cultivarea cerealelor 

(exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe 

oleaginoase 

 

        S.C. COMPANY SCHICK  S.R.L. 

Judeţ: Timiş  

         Comuna: Boldur  

 Adresa: Ohaba-Forgaci 

         Cod Poştal: 307303 

         Telefon: 0756565223  

         Cod Unic de Identificare: 22423222  

         Nr. Registrul Comerţului: J35/3439/2007  

         Stare societate : RELUARE ACTIVITATE din data 15 Martie 2010  

         Anul infinţării : 2007 

http://www.firme.info/timis/
http://www.firme.info/timis/boldur.html
http://www.firme.info/timis/
http://www.firme.info/timis/boldur.html
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         Tipul de activitate, conform clasificării CAEN : Cultivarea cerealelor (exclusiv 

orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producatoare de seminte oleaginoase 

          S.C. ECO CULTURI  S.R.L. 

Judeţ: Timiş  

         Comuna: Boldur  

 Adresa: 76 Ohaba-Forgaci 

         Cod Poştal: 307303 

         Cod Unic de Identificare: RO 18101997  

         Nr. Registrul Comerţului: J35/3549/2005  

         Stare societate : ÎNREGISTRAT din data 04 Noiembrie 2005  

         Anul infinţării : 2005 

         Tipul de activitate, conform clasificării CAEN : Activitati in ferme mixte 

(cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) 

 

        S.C.  MILAN  AGRO  S.R.L. 

Judeţ: Timiş  

         Comuna: Boldur  

 Adresa: 92 Ohaba-Forgaci 

         Cod Poştal: 307303 

Telefon: 0769236584  

         Cod Unic de Identificare: RO 23717994  

         Nr. Registrul Comerţului: J35/1470/2008  

         Stare societate : ÎNREGISTRAT din data 14 Aprilie 2008  

         Anul infinţării : 2008 

Tipul de activitate, conform clasificării CAEN : Cultivarea cerealelor (exclusiv 

orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase 

 

S.C.  GHETA  S.R.L. 

Judeţ: Timiş  

         Comuna: Boldur  

http://www.firme.info/timis/
http://www.firme.info/timis/boldur.html
http://www.firme.info/timis/
http://www.firme.info/timis/boldur.html
http://www.firme.info/timis/
http://www.firme.info/timis/boldur.html
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 Adresa: 85A Sinersig 

         Cod Poştal: 307083 

Telefon: 0722989863  

         Cod Unic de Identificare: RO 17610615  

         Nr. Registrul Comerţului: J35/1711/2005  

         Stare societate : ÎNREGISTRAT din data 23 Mai 2005  

         Anul infinţării : 2005 

         Tipul de activitate, conform clasificării CAEN : Creşterea bovinelor de lapte 

 

       Mai există şi firme care îşi desfăşoară activitatea în domenii adiacente agriculturii, 

cum ar fi: 

       S.C. AGROMEC BOLDUR S.A. 

          Judeţ: Timiş  

          Comuna: Boldur   

          Adresa: sat Jabăr  

          Cod Poştal: 307081 

           Telefon: 0256353317  

           Cod Unic de Identificare: RO 7732267  

            Nr. Registrul Comertului: J35/1006/1995  

            Stare societate : INREGISTRAT din data 26 Septembrie 1995  

            Anul infintarii : 1995 

            Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN : Activitati auxiliare pentru 

productia vegetala 

 

          S.C. BINADOR S.R.L. 

          Judet: Timis  

          Comuna: Boldur   

          Adresa: sat Jabăr, nr. 176 

          Cod Postal: 307081 

           Cod Unic de Identificare: RO 14776720  

http://www.firme.info/timis/boldur.html
http://www.firme.info/timis/boldur.html
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           Nr. Registrul Comerţului: J35/1114/2002  

           Stare societate : ÎNREGISTRAT din data 25 Iulie 2002  

           Anul infinţării : 2002 

           Tipul de activitate, conform clasificării CAEN :  Activităţi de servicii anexe 

silviculturii 

 

          S.C. IONVIO  S.R.L.  

Judeţ: Timiş  

         Comuna: Boldur  

 Adresa: 369 Ohaba-Forgaci 

         Cod Poştal: 307303 

         Telefon: 0744214103  

         Cod Unic de Identificare: RO 21735749  

         Nr. Registrul Comerţului: J35/1828/2007  

          Stare societate : ÎNREGISTRAT din data 15 Mai 2007  

          Anul infinţării : 2007 

          Tipul de activitate, conform clasificării CAEN :   Activitaţi auxiliare pentru 

producţia vegetală 

 

       V.2. Infrastructura şi Mediul 

        V.2.1.  Infrastructura de transport  

       Comuna Boldur este situată pe DJ592. 

       Reţeaua de drumuri care face legătura între cele 4 sate ale comunei este pietruită, 

cu excepţia drumului dintre localităţile Boldur şi Ohaba-Forgaci, care este asfaltată, 

existând şi şosea asfaltată pe o lungime de 3 km care face legătura de la DJ592 la 

localitatea Boldur. 

        Totodată, pe raza comunei Boldur întălnim şi următoarele drumuri: 

 drumul comunal  Coşteiu-gara Boldur  

 drumul comunal  Ohaba Forgaci-Darova 

 drumul comunal  Racoviţa-Sacoşu Mare 

http://www.firme.info/timis/
http://www.firme.info/timis/boldur.html
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 drumul comunal asfaltat Boldur – Hodoş – Darova 

 drumul de pământ şi pietriş Boldur – Jabăr; 

 drumul asfaltat Boldur – Ohaba-Forgaci 

 

     V.2.2. Infrastructura de utilităţi 

     V.2.2.1. Alimentarea cu energie electrică 

     Alimentarea cu energie electrică a comunei Boldur este realizată în proporţie de 

100%. 

 

     V.2.2.2. Alimentarea cu apă 

     Există reţea de apă funcţională în toate cele 4 sate componente ale comunei. 

 

     V.2.2.3. Canalizarea 

     Nu există canalizare pe raza comunei Boldur, aceasta fiind una dintre principalele 

priorităţi investiţionale ale comunei Boldur. 

 

     V.2.2.4. Serviciul de salubritate 

      Prin H.C.L. nr. 51/2008, s-a înfiinţat serviciul de salubrizare al comunei Boldur şi s-

a aprobat Regulamentul serviciului de salubrizare al comunei Boldur.  

      Acesta a fost concesionat firmei S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A. 

pe o perioadă de 9 ani, până în anul 2018, cu posibilitatea de prelungire.  

      Taxa de salubrizare încasată de operatorul de salubritate este de 12  

lei/gospodărie/lună. 

 

      V.2.2.5. Telefonie, cablu TV şi internet 

       Comuna Boldur beneficiază de telefonie fixă furnizată de S.C. ROMTELECOM 

S.A., de telefonie mobilă, furnizată de operatorii de telefonie autorizaţi, de televiziune 

prin cablu şi de internet. 

 

      V.2.3. Sănătatea 
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      Pentru asigurarea serviciilor medicale, comuna Boldur dispune de următoarea 

infrastructură: 

 

Dispensar uman 1 

Farmacie umana 1 

Cabinet individual de medicină 1 

Medici 3 

Asistenţi medicali 1 

Farmacişti 1 

Dispensar veterinar 1 

Medic veterinar 1 

Tehnician veterinat 1 

 

       V.2.4. Mediul 

       Depozitarea gunoaielor în locuri neamenajate dă un aspect dezolant mediului, 

adăugându-se la aceasta şi toxicitatea unora dintre materialele aruncate. Intervenţia 

omului asupra mediului din comune Boldur are efecte negative prin faptul că se 

accelereaza procesul de eroziune, surpări, prăbuşiri, prin defrişarea vegetaţiei 

subarboricole şi erbacee, cât şi prin săpăturile făcute pentru a folosi material în 

construcţii din actuala sau fostă albie a râului Timiş. 

 

        V.3. Economia 

 V.3.1.  Comerţul 

În comuna Boldur funcţionează un număr de 14 agenţi economici privaţi după cum 

urmează:  

 Boldur - 4 

 Jabăr - 3 

 Ohaba-Forgaci - 4 

 Sinersig - 3 

 

Principalul domeniu de activitate acoperit de agenţii economici din comuna Boldur 
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este acela al comerţului, atât cu produse alimentare şi de panificaţie, cât şi cu produse 

industriale de strictă necesitate pentru cetăţenii comunei Boldur. 

 

Un alt aspect care nu poate fi neglijat în tratarea comerţului este acela al 

producătorilor agricoli individuali, existent în numar mare ăn toate cele patru sate ale 

comunei, care îşi valorificaă surplusul de produse agricole şi animaliere în ooraşele din 

vecinătatea comunei, respectiv la Lugoj, Timişoara şi Buziaş. Aici sunt desfăcute ata 

cereale, cât şi zarzavaturi şi produse animaliere, cum ar fi carnea, laptele, ouăle, etc. 

 

Enumerăm în cele ce urmează firmele de pe raza comunei Boldur, care desfăşoară 

activităţi comerciale: 

 S.C. MIRCEA S.R.L. - sat Jabăr; 

 S.C. PAVERO S.R.L. - sat Jabăr; 

 S.C. DALTUCA S.R.L. - sat Jabăr; 

 S.C. MIRSAN S.R.L. – sat Jabăr; 

 S.C. MICUL EDEN S.R.L. – sat Sinersig; 

 S.C. PERSEVERANCE S.R.L. - sat Sinersig; 

 S.C. DANDU S.R.L. - sat Sinersig; 

 S.C. LAUR-ANDI S.R.L. - sat Sinersig; 

 S.C. VALENTINA PROD S.R.L. - sat Sinersig; 

 S.C. ELECTROMAR S.R.L. – sat Ohaba-Forgaci; 

 S.C. MIOC LP S.R.L. - sat Ohaba-Forgaci; 

 S.C. BOROŞTEAN S.R.L. - sat Ohaba-Forgaci; 

 S.C. PAU COMPANY  S.R.L. - sat Ohaba-Forgaci; 

 S.C. SEVER COMPANY  S.R.L. - sat Ohaba-Forgaci; 

 S.C. MAXIMAL AGRO BRIK S.R.L. - sat Ohaba-Forgaci; 

 S.C. L & J INTERNATIONAL  S.R.L. - sat Ohaba-Forgaci; 

 S.C. TACTIL S.R.L. – sat Boldur; 

 S.C. TRIPON S.R.L.  -  sat Boldur; 

 S.C. DARIDACA S.R.L. - sat Boldur. 
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        Mai întâlnim pe raza comunei Boldur şi o farmacie: 

        S.C. FARMACIA SFÂNTUL IOSIF S.R.L. 

          Judeţ: Timiş  

          Comuna: Boldur   

          Adresa: 29 Boldur  

          Cod Poştal: 307080 

          Telefon: 0256333644  

           Cod Unic de Identificare: RO 22197400 

           Nr. Registrul Comerţului: J35/2870/2007 

           Stare societate : ÎNREGISTRAT din data 01 August 2007  

           Anul infinţării : 2007 

           Tipul de activitate, conform clasificării CAEN : Comerţ cu amănuntul al 

produselor farmaceutice, în magazine specializate 

 

        Un alt domeniu de activitate în care care funcţionează firme în comuna Boldur este 

acela al comerţului materialului lemnos: 

S.C. COV-INSTAL S.R.L. 

 Judeţ: Timiş  

         Comuna: Boldur  

 Adresa: 154 BOLDUR  

         Cod Poştal: 307080 

         Telefon: 0723653244  

         Cod Unic de Identificare: RO 17361760  

         Nr. Registrul Comerţului: J35/878/2005  

         Stare societate : ÎNREGISTRAT din data 16 Martie 2005  

         Anul infinţării : 2005 

Tipul de activitate, conform clasificării CAEN : Comerţ cu ridicata al 

materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare 

 

http://www.firme.info/timis/boldur.html
http://www.firme.info/timis/
http://www.firme.info/timis/boldur.html
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Există şi firme care desfăşoară activităţi de comerţ în domenii agriculturii: 

S.C.  MILI  AGRAR  S.R.L. 

Judeţ: Timiş  

         Comuna: Boldur  

 Adresa: 76  Ohaba-Forgaci 

         Cod Poştal: 307303 

 Telefon: 0766630948  

          Cod Unic de Identificare: RO 18994638  

          Nr. Registrul Comerţului: J35/2784/2006  

          Stare societate : ÎNREGISTRAT din data 06 Septembrie 2006  

          Anul infinţării : 2006 

         Tipul de activitate, conform clasificării CAEN : Comerţ cu amănuntul al altor 

bunuri noi, în magazine specializate 

 

V.3.2.  Industria 

În ceea ce priveşte industria existentă pe raza comunei Boldur, aceasta este 

reprezentată de câteva firme, printre care amintim: 

S.C. COV-CRIS S.R.L. 

 Judeţ: Timiş  

         Comuna: Boldur  

         Adresa: 154 Boldur  

         Cod Poştal: 307080  

         Telefon: 0721503659  

         Cod Unic de Identificare: RO 14929548  

         Nr. Registrul Comerţului: J35/1607/2002  

         Stare societate : ÎNREGISTRAT din data 08 Octombrie 2002  

         Anul infinţării : 2002 

Tipul de activitate, conform clasificării CAEN : Exploatare forestieră 

 

S.C. CEEO & FIGLI  S.R.L. 

http://www.firme.info/timis/
http://www.firme.info/timis/boldur.html
http://www.firme.info/timis/
http://www.firme.info/timis/boldur.html
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 Judeţ: Timiş  

         Comuna: Boldur  

         Adresa: 92 Boldur  

         Cod Poştal: 307080  

         Cod Unic de Identificare: RO 21099110  

         Nr. Registrul Comerţului: J35/664/2007  

         Stare societate : ÎNREGISTRAT din data 15 Februarie 2007  

         Anul infinţării : 2007 

Tipul de activitate, conform clasificării CAEN : Fabricarea articolelor de voiaj şi 

marochinărie şi a articolelor de harnaşament 

 

S.C. REDUM   PREST  S.R.L. 

Judeţ: Timiş  

         Comuna: Boldur  

 Adresa: 48  BOLDUR  

         Cod Poştal: 307080 

 Telefon: 726837296  

         Cod Unic de Identificare: RO 18842451  

          Nr. Registrul Comerţului: J35/2262/2006   

  Stare societate : ÎNREGISTRAT din data 11 Iulie 2006  

          Anul înfinţării : 2006 

          Tipul de activitate, conform clasificării CAEN : Alte lucrări speciale de 

construcţii n.c.a. 

 

S.C. FINKLER  ŞI  IONESC  N.P.  S.R.L. 

 Judeţ: Timiş  

         Comuna: Boldur  

 Adresa: 175  Jabăr  

         Cod Poştal: 307081 

Telefon: 0256352226  

http://www.firme.info/timis/
http://www.firme.info/timis/boldur.html
http://www.firme.info/timis/
http://www.firme.info/timis/boldur.html
http://www.firme.info/timis/
http://www.firme.info/timis/boldur.html
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         Cod Unic de Identificare: 7358473  

         Nr. Registrul Comerţului: J35/614/1995  

         Stare societate : ÎNREGISTRAT din data 29 Mai 1995  

         Anul înfinţării : 1995 

Tipul de activitate, conform clasificării CAEN : Alte lucrări speciale de 

construcţii n.c.a. 

 

S.C. BURAIS  S.R.L. 

Judeţ: Timiş  

         Comuna: Boldur  

 Adresa: 378  Ohaba-Forgaci 

         Cod Poştal: 307303 

 Cod Unic de Identificare: RO 17439257  

         Nr. Registrul Comerţului: J35/1144/2005  

         Stare societate : ÎNREGISTRAT din data 04 Aprilie 2005  

         Anul infinţării : 2005 

Tipul de activitate, conform clasificării CAEN : Lucrări de construcţii a 

clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 

 

S.C.  MI &  DO  PRELEMN  S.R.L. 

Judeţ: Timiş  

         Comuna: Boldur  

 Adresa: Ohaba-Forgaci 

         Cod Poştal: 307303 

 Cod Unic de Identificare: RO 16784044  

         Nr. Registrul Comerţului: J35/2713/2004  

         Stare societate : ÎNREGISTRAT din data 22 Septembrie 2004  

         Anul înfinţării : 2004 

Tipul de activitate, conform clasificării CAEN : Tăierea si rindeluirea lemnului 

 

http://www.firme.info/timis/
http://www.firme.info/timis/boldur.html
http://www.firme.info/timis/
http://www.firme.info/timis/boldur.html
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S.C.  OHĂBEANA  S.R.L. 

Judeţ: Timiş  

         Comuna: Boldur  

 Adresa: 230, Ohaba-Forgaci 

         Cod Poştal: 307303 

 Telefon: 0720016914  

         Cod Unic de Identificare: RO 17699303  

         Nr. Registrul Comerţului: J35/2026/2005  

         Stare societate : ÎNREGISTRAT din data 17 Iunie 2005  

         Anul înfinţării : 2005 

Tipul de activitate, conform clasificării CAEN : Fabricarea pâinii, fabricarea 

prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie 

 

S.C.  DEEIAMOB  S.R.L. 

Judeţ: Timiş  

         Comuna: Boldur  

 Adresa: 185, Sinersig 

         Cod Poştal: 307083 

 Telefon: 0720051191  

          Cod Unic de Identificare: RO 19051595  

          Nr. Registrul Comerţului: J35/2987/2006  

          Stare societate : ÎNREGISTRAT din data 27 Septembrie 2006  

          Anul înfinţării : 2006 

  Tipul de activitate, conform clasificării CAEN : Fabricarea de mobila n.c.a. 

 

 Pe raza comunei Boldur există deschise mai multe puncte de lucru ale unor firme 

cu capital autohton sau străin, care intenţionează să dezvolte activităţi industriale, dintre 

care amintim: 

S.C. ŞERONI  TRANS  S.R.L. Lugoj - cu punct de lucru in comuna Boldur, 

localitatea Boldur, nr. 208 având ca şi domeniu de activitate transporturi rutiere de 

http://www.firme.info/timis/
http://www.firme.info/timis/boldur.html
http://www.firme.info/timis/
http://www.firme.info/timis/boldur.html
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mărfuri. 

JV  MONTE  ADRIANO/SUARES DA COSTA PORTUGAL cu punct de lucru 

in comuna Boldur, localitatea Boldur având ca şi domeniu de activitate prepararea de 

betoane şi mixturi de betoane pentru construcţii de infrastructură. 

 

V.3.3.  Serviciile 

Deşi  considerăm că sectorul serviciilor nu este la ora actuală foarte dezvoltat pe 

raza comunei Boldur, totuşi, există câteva firme având ca şi obiect de activitate 

prestarea de servicii, printre care enumerăm: 

 S.C.  PAVERO  S.R.L. 

 Judeţ: Timiş  

         Comuna: Boldur  

 Adresa: 40  Jabăr  

         Cod Poştal: 307081 

 Telefon: 0745624378  

         Cod Unic de Identificare: 3689032  

         Nr. Registrul Comerţului: J35/1029/1993  

         Stare societate : ÎNREGISTRAT din data 05 Aprilie 1993  

         Anul infinţării : 1993 

Tipul de activitate, conform clasificării CAEN : Întreţinerea si repararea 

autovehiculelor 

 

S.C.  COTMEANA  S.R.L. 

Judeţ: Timiş  

         Comuna: Boldur  

 Adresa: 8A  Ohaba-Forgaci 

         Cod Poştal: 307303 

Telefon: 0722800524  

         Cod Unic de Identificare: RO 1822875  

         Nr. Registrul Comerţului: J35/1126/1992  

http://www.firme.info/timis/
http://www.firme.info/timis/boldur.html
http://www.firme.info/timis/
http://www.firme.info/timis/boldur.html
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         Stare societate : ÎNREGISTRAT din data 30 Noiembrie 1992  

         Anul înfinţării : 1992 

Tipul de activitate, conform clasificării CAEN : Închirierea şi subînchirierea 

bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 

 

S.C.  ARAMIR  SERVIMPEX  S.R.L. 

Judeţ: Timiş  

         Comuna: Boldur  

 Adresa: 117, Sinersig 

         Cod Poştal: 307083 

Cod Unic de Identificare: RO 18049198  

         Nr. Registrul Comerţului: J35/3312/2005  

         Stare societate : ÎNREGISTRAT din data 18 Octombrie 2005  

         Anul înfinţării : 2005  

Tipul de activitate, conform clasificării CAEN : Activitaţi de consultanţă pentru 

afaceri şi management 

 

V.4. Turismul 

Printre obiectivele turistice ale comunei Boldur evidenţiem: 

 Parcul nou din localitatea Ohaba-Forgaci 

http://www.firme.info/timis/
http://www.firme.info/timis/boldur.html
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 Conacul de la Sinersig - construit în 1869, a aparţinut familiei Vargici 

(înmormântată în cimitirul maghiar într-un monument funerar de o nota 

aparte), trecut apoi în proprietatea statului, iar din 1995 este utilizat de Casa 

de copii şcolari Lugoj; 

 Monumentele eroilor din localităţile Boldur şi Sinersig - monumentele sunt 

ridicate în cinstea eroilor căzuţi în primul şi cel de al II-lea război mondial. 

În fiecare an, la ZIUA EROILOR (ÎNĂLŢAREA DOMNULUI), în 

procesiune, se merge la crucea ridicată întru cinstirea lor, se înalţă rugăciuni 

pentru cuvenita odihnă a sufletelor acestora, se sfinţesc praznice, se pun 

flori; 
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 Bisericile din Boldur, Jabăr, Ohaba-Forgaci şi Sinersig; 
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 Râul Timiş  - plajă de nisip şi pietriş, loc pentru scăldat şi pescuit, pentru 

corturi, etc.; 
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 Pădurea Sinersig - loc ideal pentru ieşirile de weekend la iarbă verde. 

 

       V.5. Educaţie şi cultură 

       V.5.1. Învăţământ 

       În comuna Boldur funcţionează următoarele instituţii şcolare: 
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 Şcoli cu clasele I-VIII în localităţile Boldur, Ohaba-Forgaci şi Sinersig; 

 Şcoala cu clasele I-IV în localitatea Jabăr. 
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 Grădiniţele cu program normal din localităţile Boldur, Jabăr, Ohaba-Forgaci şi 

Sinersig. 

 

     V.5.2. Cultură 

      Pe raza comunei Boldur există Cămine Culturale în fiecare dintre cele patru sate 

componente ale comunei: Boldur, Jabăr, Ohaba-Forgaci şi Sinersig. 
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         În localitatea Boldur există şi o Bibliotecă comunală. 

 

        V.6.  Resurse umane 

        V.6.1. Populaţia 

        Comuna Boldur are un număr total de locuitori de 2569, distribuiţi după cum 

urmează: 

 Boldur - 666 

 Jabăr - 223 

 Ohaba-Forgaci - 799 

 Sinersig - 621 

      Majoritatea locuitorilor sunt de etnie română, existând un număr de 22 de persoane 

de etnie maghiară. 

      Repartiţia pe vârste a locuitorilor este următoarea: 

 până la 50 de ani - 70% 

 peste 50 de ani - 30% 

 

      V.6.2. Piaţa muncii 

         Principala ocupaţie a cetăţenilor comunei Boldur este agricultura. 

Din Centralizatorul chestionarelor realizat de către S.C. STRATEGII DE VIITOR 

S.R.L. cu ocazia elaborării prezenzei strategii, pentru un număr de 518 gospodării la 

care s-au distribuit chestionarele, au rezultat următoarele răspunsuri referitoare la 

structura forţei de muncă: 
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    Care este nivelul educaţional al persoanelor din gospodăria dumneavoastră? 

1%

24%

5%

21%

19%4%

20%

6%
Fără educație -- 88 persoane

Elementar -- 314 persoane

Gimnazial -- 391 persoane

Profesional -- 337 persoane

Liceal -- 350 persoane

Postliceal -- 59 persoane

Universitar -- 108 persoane

Postuniversitar -- 15 persoane

Opțiuni neexprimate -- 1 persoană

                                                     Nivelul educațional al persoanelor din gospodării 

 

Din centralizarea răspunsurilor primite, se poate observa că majoritatea 

persoanelor intervievate  au studii elementare (24%), urmând apoi, în ordine persoanele 

cu studii liceale (21%), respectiv cele cu studii profesionale (20%) şi studii postliceale 

(19%). 

Totodată, se mai poate observa că 6% din persoanele inrvievate au studii 

superioare  şi 1% din persoanele inrvievate au studii postuniversitare. 

Procentul persoanelor fără educaţie este de 5%. 

Din aceste date, se poate constata că forţa de muncă existentă la nivelul comunei 

Boldur este destul de bine calificată, dar apar şi următoarele două aspecte: 

 Forţa de muncă calificată din comuna Boldur, deşi are domiciliul pe raza 

comunei, are locul de muncă în alte localităţi, de regulă, în oraşele 

învecinate comunei; 

 Media de vărstă a forţei de muncă din comuna Boldur este destul de ridicată, 

situîndu-se în jurul vârstei de 40 – 45 de ani, ca urmare a migrării populaţiei 

tinere către oraşe. Acest fapt rezultă şi din următorul grafic prezentat: 
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       Care este structura ocupaţională a persoanelor din gospodăria dumneavoastră? 

 

28%

16%

12%

2%

6%

32%

4%

Elev -- 205 persoane

Student -- 32 persoane

Angajat -- 458 persoane

Șomer -- 62 persoane

Casnic -- 263 persoane

Pensionar -- 536 persoane

Altele -- 106 persoane

Opțiuni neexprimate -- 1 persoană

 

     Structura ocupațională a persoanelor din gospodării 

 

        V.6.3. Servicii sociale 

       Consiliul Local al comunei Boldur, ca autoritate publică locală, are datoria de a 

crea condiţiile necesare de aplicare şi derulare a programelor sociale. 

 

V.7.  Investiţiile 

      În ceea ce priveşte investiţiile propuse a se realiza pe raza comunei Boldur, trebuie 

să distingem între investiţiile realizate de catre autorităţile publice locale, judeţene, 

regionale sau naţionale, respectiv de investitiile realizate de către sectorul privat, 

ambele categorii putând beneficia, după caz, de granturi de finanţare nerambursabilă din 

partea Uniunii Europene sau a altor instituţii finanţatoare. 

       Astfel, la nivelul administraţiei publice locale, sunt prevăzute a fi realizate 

următoarele investiţii: (nu vom detalia foarte mult aceste investiţii, deoarece ele vor 

apărea evidenţiate în capitolul Strategiei care tratează Obiective specifice pe domeniile 

principale de acţiune şi obiectivele strategice majore preconizate a fi atinse în perioada 

2010-2017): 

 Minibază sportivă, spaţiu de agremenet în loc. Sinersig  
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 Proiect integrat 

o modernizare drumuri de interes local 

o înfiinţare canalizare menajeră în loc. Boldur şi Jabăr 

o reabilitare staţie de pompare şi rezervor de înmagazinare din cadrul 

sistemului centralizat de alimentare cu apă Jabăr 

o modernizare /reabilitare cămin cultural Boldur 

 Realizare PUZ localitatea Jabăr 

 Realizare PUZ localitatea Ohaba-Forgaci 

 

În ceea ce priveşte investiţiile propuse a fi realiazate de catre sectorul privat, 

evidenţiem urmatoarele proiecte: 

 Fermă de găini ouătoare şi pui înlocuire, capacitate 217.500 găini ouătoare şi 

262.500 pui înlocuire, a SC Eurovo România SRL, în localitatea Boldur, jud. 

Timiş, investiţie în valoare estimată de 10.341.600,00 lei (fără T.V.A.); 

 Fermă de găini ouătoare, capacitate 300.000 capete, a SC Ovoest SRL, în 

localitatea Boldur, judeţul Timiş, investiţie în valoare estimată de 10.341.600,00 

lei (fără T.V.A.); 

 Achiziţii de utilaje agricole pentru cultivarea şi prima prelucrare a cerealelor, 

software şi hardware pentru siguranţa alimentelor din localitatea Boldur, judeţul 

Timiş, investiţie a S.C. Enotria S.R.L. în valoare estimată de 462.172,00 EURO 

 JV  MONTE  ADRIANO/SUARES DA COSTA PORTUGAL cu punct de lucru 

in comuna Boldur, localitatea Boldur, investiţie într-o staţie de preparare de 

betoane şi mixturi de betoane pentru construcţii de infrastructură. 
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        Analiza SWOT este o metodă eficientă, utilizată în cazul planificării strategice 

pentru identificarea priorităţilor şi pentru crearea unei viziuni comune de realizare a 

strategiei de dezvoltare. De fapt analiza SWOT trebuie să dea răspunsul la întrebarea 

„Unde suntem?”, aceasta implicând analiza mediului intern a comunei şi mediul extern 

general şi specific. 

        Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este 

descriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities 

(oportunităţi), Threats (riscuri). 

        Pentru a avea certitudinea că politicile şi programele existente corespund 

necesităţilor de dezvoltare a comunei Boldur, în cadrul limitărilor impunse de resursele 

locale disponibile şi pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeana susţine 

politica de dezvoltare regională s-a impus elaborarea Strategiei de dezvoltare a comunei 

Boldur pentru perioada 2010 - 2017. 

         Punctele forte şi cele slabe sunt legate de comună şi de strategiile acesteia, şi de 

modul cum se compară cu concurenţa. Oportunităţile si ameninţările vin dinspre mediul 

de piaţă şi din direcţia concurenţei; de regulă sunt factori asupra cărora zona în general 

nu are nici un control. Analiza SWOT ia în considerare organizarea aşezării, 

performanţele acesteia, produsele cheie şi pieţele strategice. 

          Primăria comunei Boldur, trebuie să-şi însuşească  şi să promoveze o viziune  

strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce 

la o activitate administrativă dezorganizată, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi  şi se 

pot consuma irational resurse preţioase. Experienţa internaţională a arătat că proiectele 

şi programele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un 

cadru închegat şi când există o coordonare la nivel strategic. 
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         Procesul de planificare strategică (PPS) are ca scop definirea reperelor strategice 

de dezvoltare a comunei pe o perioada de 7 ani. Etapele metodologice principale ale 

PPS au fost urmatoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra 

dezvoltării strategice a comunităţii, analiza sectorială a domeniilor strategice principale 

şi articularea documentului strategic. 

          Pentru a avea rezultate benefice, planificarea strategică trebuie însoţită de 

promovarea, la nivelul administraţiei publice locale, a unui management strategic 

integrat, la toate nivelurile, capabil să identifice şi să speculeze oportunităţile apărute în 

beneficiul comunei. 

          Unele "oportunităţi" şi "ameninţări" vor apărea din "punctele tari" şi "punctele 

slabe" ale comunei. 

          Ameninţările pot fi concrete sau potenţiale. 

          Întrebările cheie care definesc analiza strategică sunt următoarele: 
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      În urma elaborării analizei SWOT au fost identificate 3 direcţii prioritare care ar 

trebui să stea la baza elaborării strategiei în vederea asigurării unei dezvoltări durabile, 

astfel: 
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Comuna 

BOLDUR 

 

 
 

         Viata economică a comunei Boldur, trebuie redresată  şi dezvoltată în toate 

domeniile sale: agricultură, zootehnie, industrie, comerţ  şi silvicultură. 

         Autoritatea publică locală va trebui să investească pentru redresarea vieţii 

economice a comunei, care trebuie să fie prioritatea numarul unu, deoarece aceasta 

produce cele mai mari efecte benefice. 

           Infrastructura necesită îmbunătăţiri continuue, de aceea investiţiile trebuie 

făcute după anumite criterii economice astfel încât să producă beneficii: 

 siguranţa şi securitatea locuitorilor comunei împotriva calamităţilor; 

 raportul valoare investiţie / efecte economico-financiare produse; 

 raportul valoare investiţie /numarul beneficiarilor. 
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          Un alt punct important pentru creşterea atractivităţii comunei îl constituie 

facilităţile culturale şi de agrement pe care le oferă sau pe care ar putea să le ofere 

comuna Boldur, astfel încât confortul social al locuitorilor să fie îmbunătăţit. 

Complementar acest lucru va creşte şi atractivitatea turistică a comunei. 

În  cele cu urmează vom realiza o tratare detaliată, din punctul de vedere al analiti 

SWOT a acestor direcţii prioritare de dezvoltare a comunei Boldur. 

      VI.1. Agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală 
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I  Existenţa suprafeţelor de teren propice dezvoltării activităţilor cu specific 

agricol 

 Existenţa culturilor de cereale şi de legume 

 Existenţa pomiculturii şi a legumiculturii 

 Populaţia deţine păsări şi animale 

 Zonă ecologică 
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 Slaba dotarea tehnică a tuturor sectoarelor din zootehnie si agricultură; 

  Lipsa resurselor materiale care să faciliteze angajarea specialiştilor în 

agricultură în domeniul rural (slaba eficienţă economică a exploataţiilor agricole 

nu permite angajarea în totalitate a specialiştilor existenţi); 

 Promovarea insuficientă a zonei şi a produselor specifice; 

 Diversificarea slabă a activităţilor economice; 

 Lipsa echipamentelor de irigaţii; 

 Deficitul fondurilor financiare pentru modernizarea şi popularea 

infrastructurii zootehnice; 

 Accesul redus la informaţii şi servicii de consultanţă datorită 

numărului mic de posturi alocate pentru aceste tipuri de servicii; 

 Insuficienţa activităţilor şi serviciilor generatoare de venituri specifice 

zonei urbane. 
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 Creşterea veniturilor populaţiei din agricultura în special din  

agricultură, legumicultură, zootehnie, apicultură etc; 

 Valorificarea potenţialului tradiţional; 

 Existenţa cadrului legislativ pentru înfiinţarea şi dezvoltarea 

exploataţiilor agricole; 

 Existenţa Planului Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală; 

 Aprobarea Programului Naţional – Cadru de Restructurare şi 

Modernizare a unor unităţi de profil zootehnic şi din industria alimentara; 

 Sprijinul oferit de Oficiul Judeţean pentru Consultaţă Agricolă din 

judeţul Timiş cu privire la accesarea fondurilor europene. 

 Existenţa cadrului legislativ pentru înfiinţarea şi dezvoltarea 

exploataţiilor agricole. 
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 Concurenţa importului de produse agroalimentare de pe piaţa UE; 

 Cadrul legislativ instabil; 

 Lipsa unui cadru legal pentru protejarea producţiei agricole interne; 

 Slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene; 

 Cunostinţe insuficiente legate de elaborarea şi administrarea 

proiectelor finanţate din Fondurile Structurale FEADR. 
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      VI.2. Infrastructură şi mediu 
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 Existenţa reţelei de electricitate în procent de 100%; 

 Drum asfaltat de acces în comună; 

 Existenţa reţelei telefonie fixă; 

 Existenţa sistemului de alimentare cu apă potabilă; 

 Existenţa reţelei de telefonie mobilă; 

 Utilizarea redusă a pesticidelor şi îngraşămintelor; 

 Oraşe importante apropiate: Lugoj şi Timişoara; 

 Căi de acces: DJ 592. 
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 Nu toate drumurile comunale sunt asfaltate 

 Dotarea necorespunzatoare cu echipamente; 

 Inexistenţa unei reţele de canalizare şi a unei staţii de epurare şi 

tratare a apelor reziduale; 

 Inexistenţa sistemului de alimentare cu gaz metan; 

 Educaţia ecologică este superficială. 
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 Alimentarea cu apă a cartierelor ce se vor înfiinţa 

 Realizare reţea de canalizare şi racordarea acesteia la staţia de epurare şi 

tratare a apelor  reziduale din localitatea Jabăr, aflată în administrarea 

municipiului Lugoj; 

 Realizarea sistemului de alimentare cu gaz metan; 

 Dotări pentru intervenţii în caz de situaţii de urgenţă: autospecială, 

PSI, buldo-excavator. 

 



 

 

 

 
Page 
124 

 

  

A
M

E
N

IN
Ţ

Ă
R

I 

 Lipsa resurselor financiare pentru finanţarea şi co-finanţarea proiectelor 

prin Fonduri Structurale; 

 Lipsa informaţiilor legate de normele europene de mediu în rândul 

micilor întreprinzători; 

 Cunoştinţe insuficiente legate de elaborarea şi administrarea proiectelor 

finanţate din Fondurile Structurale pentru proiecte de infrastructură şi 

mediu; 

 Mentalitatea de indiferenţa faţă de protecţia mediului. 

 

       VI.3. Economie 
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 Potenţial existent pentru obţinerea de produse ecologice; 

 Tradiţii locale în cultivarea plantelor şi creşterea animalelor; 

 Existenţa  unui număr relativ mare de întreprinzători locali; 

 Existenţa resurselor naturale care pot fi exploatate organizat. 
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 Unităţi industriale insuficente; 

 Societăţi comerciale de prestări servicii şi reparaţii insuficiente; 

 Lipsa unui sistem de sprijin pentru implementare noţiunilor de 

marketing; 

 Slaba implementare a sistemului de asigurare a calităţii producţiei şi 

produselor; 

 Slaba preocupare pentru introducerea noilor tehnologii şi pentru 

activitatea de cercetare-dezvoltare; 

 Slaba informare cu privire la normele europene. 
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 Realizarea canalizării şi racordarea acesteia la staţia de epurare şi tratare a 

apelor reziduale din localitatea Jabăr, aflată în administrarea municipiului 

Lugoj; 

 Existenţa resurselor locale, puţin sau necorespunzător valorificate în 

prezent; 

 Programe guvernamentale pentru sprijinirea iniţiativelor locale, în 

special în domeniul dezvoltării agriculturii, zootehniei şi a infrastructurii 

aferente; 

 Reconversia unor capacităţi, în special agricole, spre arii de 

productivitate adaptate condiţiilor locale; 

 Creşterea asistenţei financiare din partea Uniunii Europene pentru 

IMM-uri, prin Fondurile Structurale; 

 Diversificarea programelor naţionale de sprijin pentru IMM-uri, 

acordarea de granturi; 

 Posibilitatea accesării creditelor cu dobândă subvenţionată pentru 

crearea de noi locuri de munca în mediul rural; 

 Existenţa programelor guvernamentale de susţinere a sectorului IMM; 

 Disponibilitatea de a incheia relaţii de parteneriat a autorităţilor 

locale, cu investitori locali sau străini; 

 Prezenţa în zonă, activitatea şi deschiderea pentru incheierea de 

parteneriate a unor organizaţii neguvernamentale care au capacitatea să 

atragă fonduri extrabugetare. 
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      VI.4. Educaţie şi cultură 
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 Existenţa a patru şcoli şi patru grădiniţe; 

 Existenţa a patru cămine culturale  

 Existenţa unei biblioteci comunale; 

 Existenţa celor patru biserici pe raza comunei Boldur. 
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 Populaţia şcolarizată în învăţământul primar ăi gimnazial este 

diminuată datorită scăderii demografice a populatiei; 

 Imposibilitatea cuprinderii şcolarilor în învăţământul liceal datorită 

inexistenţei unui liceu; 

 Nivelul relativ redus al pregătirii şcolare şi, respectiv, profesionale a 

majorităţii locuitorilor. 
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 Instabilitatea legislativă; 

 Interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri în comună, 

datorită infrastructurii  neadecvate, raportat la potenţialul comunei; 

 Lipsa de receptivitate şi flexibilitate a populaţiei locale la cerinţele 

pieţei care determină decalaje economice mari, greu de recuperat; 

 Oferte de creditare greu accesibile (garanţii mari) şi rata ridicată a 

dobânzii; 

 Nivelul scăzut al taxelor şi impozitelor locale; 

 Reducerea ponderii populaţiei active şi îmbătrânirea acesteia; 

 Scăderea continuă a producţiei prin scăderea productivităţii muncii; 

 Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei 

muncii, economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă. 
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 Construirea unei baze sportive în comuna Boldur; 

 Amenajarea unui centru de joacă şi recreere pentru copiii comunei 

 Înfiinţarea unui After School în comuna Boldur; 

 Promovarea traditiilor culturale populare specifice zonei Banatului 

 Înfiinţarea unei săli expoziţionale cu artă populară bănăţeană specifică 

comunei Boldur 

 Republicarea şi actualizarea ,,Monografiei Comunei Boldur”, scrisă de 

Ştefan Pătruţ, pentru o mai bună cunoaştere a istoriei şi tradiţiilor comunei 

 

     VI.5. Resurse umane – piaţa muncii 
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 Populaţie echilibrată; 

 Forţa de muncă disponibilă pe mai multe categorii de pregătire 

profesională şi diversitate ocupaţională; 

 Rata infrascţionalităţii extrem de scăzută 
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 Scăderea gradului de instrucţie şcolară a populaţiei tinere; 

 Scăderea natalităţii datorită nesiguranţei zilei de mâine; 

 Creşterea negativă a sporului migratoriu; 

 Accentuarea procesului de îmbătrânire a populaţiei. 
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 Spor natural negativ şi migrarea tinerilor spre centre urbane mai mari 

sau în străinătate; 

 Lipsa locurilor de muncă în industrie în cadrul localităţii; 

 Adaptarea mai lentă a populaţiei urbane mature şi vârstnice la 

schimbările şi provocările lumii actuale, în general, şi la fenomenul 

mobilităţii şi reconversiei profesionale, în special; 

 Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban şi străinatate, mai cu 

seamă a celor cu pregatire profesională înaltă; 

 Capacitatea financiară relativ scazută a locuitorilor zonei. 
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 Posibilitatea accesării unor programe de finanţare guvernamentale 

pentru reconversie profesională şi crearea de noi locuri de muncă pentru 

şomeri; 

 Fondurile comunitare în domeniul social; 

 Existenţa strategiei naţionale antisărăcie; 

 Existenţa unor exemple de succes ale unor localnici cu iniţiativă; 

 Gradul redus de ocupare profesională, deci potenţial important al 

forţei de muncă locale, la salarii competitive la nivel regional; 

 Gradul relativ redus de inadaptare sociala a locuitorilor comunei; 

 Implicarea autorităţilor locale în problemele comunităţii. 
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 Scăderea numărului persoanelor calificate prin ieşirea acestora din viaţa 

activă; 

 Creşterea somajului în rândul tinerilor absolvenţi; 

 Migrarea populaţiei; 

 Creşterea ponderii muncii la negru cu efecte negative asupra pieţei 

muncii, economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă; 

 Estomparea tradiţiilor locale odata cu trecerea timpului. 
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     VI.6.  Turismul 

P
U
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C
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E
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A
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 Aşezare geografică propice dezvoltării turismului; 

 Obiective istorice prezente; 

 Cadru natural deosebit 

 Existenţa unor tradiţii şi obiceiuri populare locale de mare frumuseţe şi 

varietate 
 

P
U

N
C

T
E

 S
L

A
B
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 Resurse financiare insuficiente, investiţii autohtone reduse; 

 Inexistenţa locurilor de cazare; 

 Pregatire profesională de slabă calitate în domeniul serviciilor turistice; 

 Lipsa de preocupare a cetăţenilor; 

 Lipsa resurselor financiare ale autorităţilor locale privind conservarea 

mediului; 

 Inexistenţa unor forme de promovare a comunei pentru creşterea 

numărului de turişti pe teritoriul acesteia. 
 

O
P

O
R

T
U

N
IT

Ă
Ţ

I  Îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurii fizice si de utilităţi; 

 Încurajarea unor noi forme de turism (de agrement, ecologic, sanitar); 

 Disponibilitatea unor resurse suplimentare posibil a fi accesate prin 

utilizarea programelor de finanţare ale Uniunii Europene; 

 Concesionare de clădiri şi terenuri; 

 Sprijin logistic, consultanţă  şi facilităţi fiscale din partea Consiliului 

Local. 

A
M

E
N

IN
Ţ

Ă
R

I  Reacţia redusă a mediului local la schimbările şi provocările actuale, 

conducând la scăderea competitivităţii teritoriului comunei în favoarea 

altor teritorii considerate mai interesante de către turisti şi posibilii 

investitori; 

 Nepromovarea zonei pentru atragerea turiştilor. 
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        VI. 7. Sănătate şi asistenţă socială 

P
U

N
C
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A
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 Existenţa unei infrastructuri sanitare; 

 Ponderea populaţiei cu nevoi de asistare este mică; 

 Informarea operativă cu privire la formele de ajutor de stat; 

 Existenţa unor programe de finanţare guvernamentale 
 

P
U

N
C

T
E
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L

A
B
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 Serviciile acordate sunt afectate de bugetul insuficient; 

 Fonduri insuficiente destinate asistenţei medicale; 

 Sistemul de ajutor social nu incurajeaza reintegrarea activă; 

 Populaţia activă a migrat în străinătate şi copiii au ramas cu bunici sau la 

rude; 

 Personal insuficient pentru asistenţă socială; 

 Societatea civilă insuficient implicată; 

 Informare insuficientă cu privire la alte fonduri sociale. 
 

O
P

O
R

T
U

N
IT

Ă
Ţ

I  Înfiinţarea şi dotarea corespunzatoare a centrelor medicale; 

 Promovarea principiilor naturiste; 

 Programe complexe de urmărire a stării de sănătate a populaţiei; 

 Programe consistente destinate asistenţei sociale reale; 

 Dezvoltarea economică a localităţii va permite mărirea fondurilor 

destinate asistenţei sociale; 

 Politica socială sustinută din partea Uniunii Europene. 

A
M

E
N

IN
Ţ

Ă
R

I  Reacţie nefavorabilă la sistemul de norme sanitare impuse; 

 Costurile ridicate pot conduce la renunţarea dotărilor; 

 Pragul de rentabilitate depinde de numarul de persoane active asistate; 

 Politici de specializare zonală a centrelor de asistenţă sanitară. 
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VII.1. Obiectiv general 

          În cazul strategiilor pe termen lung trebuie să se urmareasca cu foarte mare 

atenţie viitoarele rezultate. În acelaşi timp trebuie luat în calcul şi faptul că rezultatul 

real nu poate fi prevăzut deoarece situaţiile neprevazute pot şi ele să exercite o influentă 

importantă asupra lor. 

         Obiectivele de dezvoltare ale comunei Boldur se pot realiza numai in condiţiile 

unei strategii care să stabilească cu claritate alternativele de dezvoltare ale comunei, iar 

în funcţie de aceasta, să se stabilească şi principalele direcţii ăn care trebuie acţionat. 
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         Durabilitate - condiţii mai bune de trai pentru toţi locuitorii comunei dar, în 

special, pentru persoanele defavorizate, precum şi un minim de condiţii necesare pentru 

un trai decent, pentru sănătatea şi bunăstarea tuturor; 

         Competitivitate - permite dezvoltarea economiei proprii în context regional, 

naţional şi chiar internaţional, promovarea unui sector privat productiv şi competitiv; 

         Sprijin financiar - să poată facilita accesul la o varietate de surse financiare 

pentru a satisface nevoile de investiţii şi dezvoltare; 

         O buna administrare - reacţia eficienta şi efectivă la problemele comunităţii prin 

responsabilizarea autoritaţilor locale şi parteneriatul cu societatea civila. 

 

         Principalele obiectivele ale strategiei de dezvoltare durabila, sunt: 

 orientarea comunei spre dezvoltare economica cu scopul de a crea mai 

multe locuri de munca; 

 dezvoltarea unui proces comun de organizare pentru a stabili priorităţile 

comunităţii, strategia şi acţiunile sale; 

 sprijinirea autorităţilor publice locale în prezentarea strategiilor financiare 

şi de investiţii; 

 să determine eficientizarea managementului. 

 

         Realizarea obiectivelor de dezvoltare economico - socială durabilă va lua în 

considerare urmatoarele criterii: 

 coeziunea şi solidaritatea cetăţenilor; 

 puterea economică şi financiară a comunei Boldur; 

 dezvoltarea durabilă; 

 obiective de calitate globale locale – integrare. 

 

          Pentru fiecare dintre acestea în domeniile de acţiune stabilite se formulează câte 

un obiectiv strategic (proces), astfel: 
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        Alternativele de optimizare ale proceselor Strategiei de Dezvoltare Locala sunt 

legate de adoptarea unui anumit model de funcţionare, care să poata fi luat ca sistem 

de referinţă în evaluarea continua a rezultatelor, astfel încat procesul de implementare 

a acesteia să poata fi monitorizat şi evaluat de către toţi partenerii implicati: 

 cetăţenii şi societatea civilă; 

 comunitatea economică şi componentele ei majore (administraţia, infrastructuri 

urbane, sisteme financiar-bancare etc.); 

 tehnocraţii (experţi, evaluatori, auditori, tehnologi). 

 

     Cele trei procese de baza principale: social, economic şi mediu vor fi completate de 

alte procese caracteristice comunei Boldur, procesele de urbanism şi infrastructură, 

conturând un proces comunitar integrat, alcătuit din procesele paralele  realizând un 

ansamblu funcţional, cu o viziune unitară integrată. 

     Acestea corespund domeniilor şi sectoarelor definite înca în faza de evaluare a 
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situaţiei existente şi a potenţialului local. 

      Capacitatea strategiei şi a planurilor de acţiune de a raspunde nevoilor actuale, 

utilizând eficient resursele existente şi adaptându-se viziunii generaţiilor tinere 

reprezintă, de asemenea, un criteriu fundamental de realizare a obiectivelor relevate 

pentru dezvoltarea comunei Boldur. 

 

       Pentru fiecare domeniu planificarea strategica se face pe 3 niveluri: 

 nivel strategic - pe termen lung; 

 nivel tactic - pe termen mediu; 

 nivel de proiecte - pe termen scurt, esalonat. 

 

       În acest fel se acoperă complet aria de dezvoltare strategică a comunei Boldur 

pentru perioada 2010 - 2017 şi se prefigureaza tendinţele pentru perioada urmatoare. 

Strategia de dezvoltare durabilă are cel puţin şapte trăsături caracteristice care se 

recomandă managerilor de la nivel local responsabili cu acest domeniu. 
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        Aceasta strategie se adresează în special comunităţii locale, care şi-a arătat 

interesul pentru obiectivele ei şi pe care le susţinem, aşa cum reiese din consultarea prin 

chestionar a locuitorilor comunei. 

 

        Obiectivele generale ale dezvoltării durabile ale comunei Boldur constau în: 

 dezvoltarea infrastructurii de bază a comunei; 

 protecţia mediului; 

 întărirea coeziunii sociale şi reducerea saraciei; 

 regenerare rurală. 

 

        Realizarea strategiei porneşte de la următoarele obiective majore: 

 îmbunatăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei comunei (locuinţe şi locuri de 

munca la standarde europene); 

 ridicarea standardului calitativ al designului comunei, al construcţiilor, serviciilor 

şi al imaginii în general; 

 oferirea de oportunităţi pentru intervenţia sectorului privat în operaţiunile 

comunei, fie sub forma investiţiilor directe în proiecte izolate, fie sub forma 

parteneriatelor sau consultărilor permanente între parteneri; 

 adaptarea la continuele schimbări care au loc în comună. De aceea, procesul de 

planificare trebuie să fie creativ, participativ şi anticipativ. 

 

       Conform premiselor care stau la baza a strategiei şi a perspectivelor de dezvoltare 

a comunei Boldur, conceptul strategic trebuie formulat astfel încat transpunerea sa    

într-un plan strategic să asigure un pachet de acţiuni care vor duce la creşterea 

economică, creşterea bazei de impozitare, crearea de locuri de munca şi îmbunătăţirea 

calităţii mediului de viaţa al comunităţii. 

 

        Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare economică 

datorată poziţiei geostrategice a comunei, determinată de atragerea de firme / activităţi 
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economice / investiţii.  

       În acest sens, trebuiesc urmate doua direcţii prioritare: creşterea gradului de 

atractivitate a comunei (prin îmbunătăţirea imaginii, a calităţii vieţii, prin revitalizare 

rurala) şi  facilităţi de atragere a firmelor private (prin investiţii în infrastructură, oferta 

de terenuri şi clădiri, servicii strategice, facilităţi fiscale etc.). 

 

       Trebuie să luăm în considerare şi faptul că o comună nu este un sistem închis, iar 

realizarea celor patru obiective generale se întemeiaza pe aplicarea unui management 

care să conducă la dezvoltare şi  la regenerare rurală, politicile, planificarea strategică 

rurală, precum şi realizarea programelor şi proiectelor se vor face cu respectarea 

urmatoarelor principii: 

 dezvoltarea durabilă, în aşa fel încât pe termen lung să se producă schimbări 

majore de cultură şi atitudine în ceea ce priveşte utilizarea resurselor de către populaţie 

şi de către operatorii de piaţă; 

 întărirea capacităţii instituţionale: prin management eficient, dezvoltarea 

serviciilor publice în raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltării 

durabile, precum şi cu cerinţele populaţiei; 

 twining rural (reţea / network) în scopul schimbului de informaţii între localităţi 

cu privire la utilizarea celor mai bune practici (în managementul rural sau în 

managementul de proiect); 

 realizarea programelor şi proiectelor prin parteneriat public - privat; 

 realizarea acelor programe şi proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza; 

 integrarea politicilor atât pe orizontală, pentru a se realiza un efect sinergic 

simultan între sectoare, cât şi pe verticală, având în vedere corelarea şi integrarea 

politicilor de dezvoltare a comunei cu politicile de dezvoltare ale judeţului Timiş şi ale 

regiunii de Vest; 

 managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse 

energetice, materiale, financiare şi umane, precum şi integrarea fluxurilor de resurse 

energetice şi materiale într-un ciclu natural; 

 utilizarea mecanismelor de piata pentru a atinge obiectivul  durabilităţii, respectiv 
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emiterea de reglementări pentru eco-taxe şi funcţionarea utilităţilor publice în sistem 

de piaţă, evaluarea investiţiilor dupa criterii de mediu, luarea în considerare a 

problemelor de mediu la întocmirea bugetului local; 

 descentralizarea managementului în sectorul energetic; 

 design-ul durabil arhitectonic în temeiul căruia se stabilesc reguli privitoare la 

materialele de construcţii, design-ul unei clădiri, bioclimatul, densitatea clădirilor     

într-un areal, orientarea spaţiala a clădirilor, existenţa unor „structuri verzi" în jurul 

clădirilor, microclimat, eficientă energetică; 

 realizarea de programe şi proiecte fără a afecta cultura comunei Boldur şi cu 

promovarea principiului recuperării moştenirii culturale a comunităţii locale; 

 interzicerea înfiinţării şi dezvoltării serviciilor publice, dacă acestea nu servesc 

unei nevoi locale; 

 fixarea regulilor de utilizare raţională a terenurilor pentru toate proiectele de 

dezvoltare în baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare spaţială; 

 analizarea capacităţii tehnice de execuţie a comunei Boldur pentru proiectele de 

investiţii contractate; 

 evaluarea eficienţei utilizării resurselor financiare şi umane; 

 evaluarea viabilităţii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor 

fiscale obţinute; 

 identificarea nevoilor comunităţii locale şi a prioritîţilor acesteia; 

 analizarea corespondenţei între lansarea unui program sau proiect şi nevoile 

comunităţii; 

 evaluarea nevoilor cetăţenilor cu venituri reduse sau având situaţii sociale 

deosebite şi posibilităţile obiective ale comunei Boldur de a le asigura accesul la 

locuinţe, locuri de munca şi servicii publice de bază; 

 protecţia mediului; 

 realizarea unor programe sau proiecte în parteneriat cu sectorul privat, sau 

realizarea unor programe sau proiecte de către sectorul privat, pentru a transfera 

costurile unor investiţii, dacă există oportunitatea de a obţine profituri viitoare; 

 asigurarea publicităţii informaţiilor cu impact în investiţii (informaţii topografice, 
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informaţii statistice privind economia locală şi regională, regulamentul de urbanism, 

planul urbanistic general şi planurile urbanistice zonale). 

 

         VII.2. Obiective strategice majore 

         Obiectivele strategice majore de dezvoltare locală a comunei Boldur sunt: 

 Asigurarea condiţilor pentru crearea unor activităţi rentabile în agricultură şi 

zootehnie; 

 Protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din 

Uniunea Europeana pe care Romania va trebui să le atingă în totalitate; 

 Optimizarea sistemului de sănătate şi protecţie socială în comună; 

 Garantarea accesului neingradit al populaţiei şi al agenţilor economici la 

infrastructură (apă, canalizare, distribuţie gaze, căi de transport, telefonie); 

 Reabilitarea şi modernizarea şcolilor şi grădiniţelor conform standardelor 

europene; 

 Luarea de măsuri pentru înlăturarea sau diminuarea efectelor excluziunii sociale a 

categoriilor sociale defavorizate de cetăţeni din comuna Boldur, a înlăturării 

dezechilibrelor sociale şi creşterea ratei de ocupare în câmpul muncii prin creerea de noi 

oportunităţi investiţionale. 

         VII.3. Direcţii principale de acţiune pentru atingerea obiectivelor strategice 

         Agricultura şi dezvoltarea rurală 

         Agricultura şi zootehnie 

 Dezvoltarea şi diversificarea economiei rurale; 

 Utilizarea durabilă a terenurilor agricole; 

 Îmbunătăţirea calităţii producţiei şi produselor agricole; 

 Sprijinirea producătorilor agricoli din comună pentru organizarea în asociaţii; 

 Crearea unor sisteme moderne şi utilizarea unor tehnici inovatoare pentru 

dezvoltarea durabilă a agriculturii prin adaptarea la condiţile climatice. 

 Diversificarea activităţilor in domeniile agricole şi zootehnice generatoare de 

venit la bugetul local 

 Profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita şi productivitatea lucrărilor 
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aplicate pe terenurile agricole. 

 Cultivarea plantelor în exploataţii agricole familiale; 

 Creşterea animalelor în ferme de subzistenţă; 

 Creşterea ovinelor şi a bovinelor; 

 Vânzarea cu ridicata a furajelor pentru animale; 

 Vânzarea de materiale, reziduuri şi produse secundare folosite pentru hrana 

animalelor. 

 

          Silvicultura 

 Utilizarea durabilă a terenurilor forestiere; 

 Împădurirea terenurilor neproductive ale comunei. 

 Împădurirea unor suprafeţe de teren pentru combaterea eroziunii. 

 

       Infrastructura si mediu 

       Transport 

 Reabilitarea şi modernizarea străzilor comunei şi a drumurilor adiacente care 

deservesc nevoile curente ale locuitorilor şi a activităţilor economice; 

 Modernizarea drumurilor comunale prin asfaltare; 

 Realizare de alei pietonale in comună; 

 Asigurarea interconectării şi interoperabilităţii între reţelele şi modalităţile de 

transport; 

 Utilizarea modalităţilor de transport ecologic. 

 Utilizarea de mijloace de transport performante tehnic şi operaţionale pentru toate 

tipurile de transport; 

 Implementarea tehnologiilor de depoluare specifice; 

 Aplicarea măsurilor preventive pentru limitarea efectelor poluării; 

 Extinderea transporturilor combinate şi intermodale. 

 

        Utilităţi 

 Dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă, a canalizării  necesare populaţiei şi 



 

 

 

 
Page 
140 

 

  

agenţiilor economici din zona; 

 Deservirea populaţiei comunei în condiţii civilizate prin prestarea unor servicii de 

interes public funcţionale şi rentabile; 

 Renovarea clădirilor care aparţin de patrimoniul comunei şi punerea în valoare a 

acestora; 

 Respectarea regulilor de folosire durabilă a terenurilor din comună conform 

planului urbanistic general, ca instrument de planificare spaţială. 

 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de iluminat public; 

 Dotări pentru intervenţii în caz de situaţii de urgentă; 

 

       Sănătate 

 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate; 

 Îmbunăţirea serviciilor de asistenţă medicală; 

 Educarea populaţiei cu privire la accesarea serviciilor de sănătate la o perioadă 

regulată de timp pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă, pentru susţinerea şi 

promovarea modului de viaţă sănătos. 

 

      Mediu 

 Informarea populaţiei asupra consecinţelor produse de deversarea apelor uzate 

în locuri neamenajate; 

 Îmbunătăţirea calităţii managementului deşeurilor; 

 Conservarea calităţii mediului şi prevenirea poluării; 

 Utilizarea echilibrată a resurselor de apă; 

 Reducerea impactului deşeurilor asupra cursurilor de apă; 

 Curăţarea periodică a deşeurilor de pe domeniul public; 

 Realizarea unor mecanisme de colectare selectivă a deşeurilor; 

 Educarea populaţiei din comună pentru colectarea selectivă a deşeurilor; 

 Susţinerea şi informarea practicilor de agricultură ecologică. 
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      Economie 

 Promovarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă disponibilă şi 

dezvoltarea sistemului de formare profesională iniţială şi continuuă; 

 Structurarea unei industrii durabile şi care nu afectează în mod negativ mediul; 

 Dezvoltarea unei economii producătoare de venit la bugetul local; 

 Dezvoltarea afacerilor prin crearea unor locatii specifice şi promovarea 

produselor industriale şi a serviciilor pe piaţa internă; 

 Dezvoltarea unei industrii nepoluante şi durabile. 

Comerţ  şi servicii 

 Promovarea unei mari varietăţi a  tipurilor de servicii oferite către cetăţeni prin 

majorarea numarului societăţilor comerciale cu domeniu de activitate comerţ şi 

prestatoare de servicii; 

 Protejarea întreprinderilor mici care desfăşoară activitaţi productive şi participa la 

dezvoltarea zonei. 

 Promovarea şi dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor 

activităţi tradiţionale cu specific local (de prelucrarea lemnului, fierului, lânii, pielărie, 

olărit, broderie, croitorie, instrumente muzicale tradiţionale, etc.); 

 Sprijinirea investiţiilor de dezvoltare a activităţilor de desfacere şi comercializare 

a propriilor produse şi a altor produse locale (produse de artizanat, meşteşugăreşti, 

produse tradiţionale etc.); 

 Sprijinirea activităţilor de creare şi dezvoltare de activităţi întreprinse de micro-

întreprinderi, promovarea antreprenoriatului şi dezvoltarea de structuri economice. 

 

         Mediul de afaceri 

 Sprijinirea întreprinzătorilor locali pentru a dezvolta servicii şi activităţi 

productive din comună; 

 Atragerea de capital străin; 

 Implementarea de tehnologii de producţie modern; 

 Promovarea  cursurilor de reconversiae şi recalificare  profesională; 
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 Crearea unui sistem eficient de comunicare a IMM-urilor cu autorităţile locale, 

ONG-uri, asociaţii profesionale, ştiinţifice, civice, culturale, instituţii de învăţământ; 

 Acordarea de facilităţi fiscale, inclusiv la nivel local; 

 Colaborarea cu Agenţiile de Dezvoltare Regională, patronate, organizaţii 

specializate capabile să sprijine iniţiativa locală a IMM-urilor; 

 Promovarea şi mediatizarea potenţialului economic şi a oportunităţilor de afaceri 

locale. 

 

       Turism 

 Oferte diversificate pentru atragerea turistilor ; 

 Sprijinirea acţiunilor locale prin măsuri eficiente de marketing 

 Formarea resurselor umane în domeniul turismului; 

 Stimularea parteneriatului public-privat în turism; 

 Realizarea de investiţii pentru încurajarea şi dezvoltarea agro-turismului; 

 Susţinerea prin acţiuni eficiente a promovării  evenimentelor locale. 

 

     Educaţie şi cultură 

     Învăţământ 

 Modernizarea şcolilor pentru desfăşurarea în condiţii optime a procesului de 

învăţământ; 

 Asigurarea şi garantarea accesului liber la un sistem educaţional perfomant, 

flexibil şi adaptat condiţiilor specifice din mediul rural; 

 Dezvoltarea infrastructurii din învăţământ; 

 Crearea unui mediu favorabil populaţiei care doreşte să înveţe pe tot parcursul 

vieţii; 

 Crearea unei baze materiale capabile să satisfacă nevoile legate de actul 

educaţional de calitate; 

 Îndrumarea şcolarilor pentru formarea profesională continuuă şi de calitate; 

 Amenajarea şi dotarea unui centru de joaca şi recreere pentru copiii comunei ; 

 Orientarea şi sprijinirea persoanelor tinere in domeniul formarii profesionale; 
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 Crearea şanselor pentru reformarea educaţională şi profesională persoanelor 

adulte. 

 

      Cultura 

 Împărtăşirea obiceiurilor si traditiilor specifice comunei Boldur generatiilor 

viitoare; 

 Modernizarea căminelor culturale; 

 Organizarea evenimentelor socio-culturale în spaţiile special amenajate; 

 Accesul transparent la sursele de informare tradiţionale şi modern. 

 

     Resurse Umane 

     Populaţia 

 Acordarea de facilităţi familiilor tinere atât pentru cei din comuna, cât şi pentru 

cei care doresc să se stabilească pe raza comunei; 

 Promovarea unui management corespunzător administrării forţei de muncă. 

 

     Piata muncii 

 Crearea unui număr suficient de locuri de muncă care să acopere un număr variat 

de domenii de activitate pentru satisfacerea nevoilor de trai ale cetăţenilor comunei; 

 Sprijinirea persoanelor care se află în somaj pentru a se reintra în câmpul muncii; 

 Crearea de posibilitaţi pentru reconversia profesionala in sectoarele importante de 

pe piaţa forţei de munca. 

 

      Servicii Sociale 

 Întărirea legăturilor interinstituţionale şi cele cu societate civilă, ONG-uri şi 

semnarea de parteneriate publice-private cu acestea; 

 Îmbunătăţirea şi extinderea sistemului de servicii de asistenţă socială şi 

comunitară pentru populaţia comunei; 

 Susţinerea şi dezvoltarea serviciilor de asistenta sociala pentru persoanele aflate 

in dificultate (minori, persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi). 
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        VIII.1. Prezentare generală 

        Planul Local de Acţiune (PLA) este un instrument de planificare şi implementare 

şi conţine un set de politici pe domenii de activitate care se vor aplica într-un termen 

determinat în scopul realizării obiectivelor generale fixate într-o strategie. Termenul de 

realizare a planului local de acţiune trebuie să corespundă termenului de 10-20 de ani, 

fixat pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Boldur. 

        Planul de acţiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ scurt, 

care utilizează resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei într-o 

zonă bine definită. 

        Periodic, PLA va fi revizuit, astfel încat obiectivele fixate să ţină cont de evoluţia 

macroeconomica la nivel naţional, starea economiei la nivel regional şi local, precum şi 

de opiniile comunităţii locale cu privire la implementarea lui. Cu cât revizuirea se face 

la intervale mai scurte, cu atât marja de eroare în privinţa evaluării resurselor la un 

proiect este mai mică, având în vedere că, pe masură ce se inaintează în timp, 

variabilele economice ce trebuie luate în calcul la o prognoza economică se multiplică. 

        Planul Local de Acţiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a comunei 

Boldur, reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte necesare schimbării comunităţii 

locale pentru atingerea unor parametrii specifici societăţii moderne, astfel ca 

durabilitatea să devină punctul forte al acesteia. 

        Dimensiunile dezvoltării actuale economice, sociale, de mediu şi tehnologice au 

fost analizate în cadrul procesului de analiza-diagnostic din cadrul strategiei de 
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dezvoltare, iar obiectivele strategice au fost creionate, fixându-se câteva repere ca 

referinţe pentru dezvoltările ulterioare. 

        Planul de Acţiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare  a comunei 

Boldur reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte necesare schimbării comunitătii locale 

pentru atingerea unor parametrii specifici societăţii moderne. 

        Scopul Planului de Acţiune îl reprezintă prezentarea principalelor măsuri şi 

proiecte necesare fazei de planificare şi implementare a dezvoltării economico - sociale, 

astfel încât procesul să poata fi evaluat continuu prin indicatorii selectionaţi ca relevanţi 

pentru comuna Boldur. 

        Necesitatea unui plan de acţiune este dată de amploarea şi complexitatea acţiunilor 

care trebuiesc executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite. 

       La nivel temporal, pentru a realiza un management unitar sunt necesare trei faze 

distincte astfel încât procesele necesare atingerii obiectivelor să poată fi bine 

coordonate: 

             a. Planul de dezvoltare (planificarea activităţilor) 

             b. Planul de executare (implementarea activităţilor) 

             c. Planul de monitorizare (evaluarea activităţilor). 

 

        Pentru a avea o dezvoltare coerentă, suportul necesar trebuie să fie asigurat de 

către: 

 Administraţia Locală - prin Instituţia Primăriei şi Consiliului Local, care 

trebuie să-şi replanifice dezvoltarea instituţională pentru acordarea unui suport logistic 

complex necesar planului de acţiune; 

 Comunitatea Locală - cetăţenii şi organizaţii, actori principali ai 

dezvoltării locale, prin atitudine şi participare activă; 

 Mediul de afaceri - firme şi instituţii finanţatoare, ca şi suport financiar şi 

logistic (informaţii şi tehnologii moderne). 

 

        Planul de acţiune cuprinde: 

 programul de management, care planifică o serie de activităţi de organizare şi 



 

 

 

 
Page 
146 

 

  

iniţiere a implementării, apoi urmărind evoluţia implementării să ia măsurile cuvenite. 

 modul de implementare în care competenţele şi atribuţiile sunt grupate pe 

structuri de implementare grupate pe funcţii ale structurii manageriale: previziune, 

organizare, coordonare, antrenare. 

 etapele implementării strategiei de dezvoltare locala la nivelul unităţii de 

management. Planul anual este stabilit de Consiliul Local prin stabilirea priorităţii de 

realizare a obiectivelor şi măsurilor programate conform criteriului presiune - stare - 

răspuns. 

 

        Planul Local de Actiune, prezintă principalele măsuri si proiecte necesare fazei 

de planificare si implementare a dezvoltarii durabile, astfel: în procesul de dezvoltare 

să poata fi evaluat continuu complexitatea factorilor SEMT (social-economic-mediu-

tehnologic) prin indicatorii de dezvoltare durabilă (dimensiuni ale durabilitatii) 

selecţionaţi ca relevanţi pentru comuna Boldur. Utilitatea unui plan de actiune este dată 

de amploarea şi complexitatea acţiunilor ce trebuiesc executate pentru atingerea 

obiectivelor strategice definite in Strategia de Dezvoltare a comunei Boldur. 

  

       Principalele funcţii de implementare a strategiei de dezvoltare locală sunt: 

 Funcţia de previziune - cuprinde activitaţi care privesc: 

o realizarea obiectivelor cuprinse in strategia de dezvoltare locală cu alocarea 

resurselor si mijloacelor de realizare pe anii 2010 – 2017; 

o intocmirea planurilor anuale prin preluarea obiectivelor din strategia de 

dezvoltare si realizarea acelora care au un grad ridicat de certitudine; 

o elaborarea de proiecte de finantare, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, studii 

de marketing, analize cost beneficiu etc. care sa fundamenteze modalitaţile şi mijloacele 

necesare pentru realizarea obiectivelor 

 Funcţia de organizare- cuprinde procesele de management, de grupare de 

atribuţii şi responsabilitaţi, delegare de competenţe cuprinse in strategia de dezvoltare 

ierarhizate astfel: persoane individuale, agenţi economici, grupuri şi comitete, primărie, 

comisii de specialitate din consiliul local. 
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 Funcţia de coordonare- cuprinde activitaţile prin care se armonizează hotărârile, 

deciziile şi acţiunile persoanelor implicate în structura de implementare a strategiei de 

dezvoltare in cadrul funcţiilor de mai sus (previziune si organizare). 

 Funcţia de antrenare- cuprinde acţiunile de implicare şi motivare a cetăţenilor, a 

structurilor constituite şi a grupurilor de interese pentru implementarea obiectivelor 

din strategia de dezvoltare locală. 

 Funcţia de control si evaluare - cuprinde activităţile prin care performanţele 

obţinute sunt măsurate şi comparate cu obiectivele stabilite iniţial în vederea gradului 

de avansare a programului pentru a se elimina rămânerile în urmă. Se vor determina 

cauzele care determină abateri de la planificare şi se stabilesc măsuri pentru corectarea 

abaterilor şi pentru continuarea aplicării strategiei de dezvoltare locală. 

 

       VIII.2. Principii şi condiţii 

       Pentru realizarea Planului Local de Acţiune, primăria comunei Boldur, în calitate 

de autoritate publică locală, trebuie să-şi întărească capacitatea instituţională la toate 

nivelele de decizie şi execuţie, aceasta presupunând atragerea şi furnizarea de resurse 

financiare suficiente şi mobilizarea resurselor umane, identificarea celor mai eficiente 

mecanisme de comunicare, dar si analizarea cadrului administrativ de alocare a 

responsabilităţilor. 

        Rezolvarea problemelor curente, cât şi a celor ce vor apare în viitor depinde în 

foarte mare masură de gradul de competenţă al conducerii administraţiei publice locale. 

        Materializarea capacităţii instituţionale este un proces de durată în care 

administraţia publică trebuie să acţioneze pentru schimbarea radicală a atitudinii 

funcţionarului public faţă de accesul cetaţenilor la activitatea administratiei. 

         În acest sens, o principală preocupare a managerului primăriei va fi aceea de 

armonizare a procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene. 

          În ceea ce priveşte relaţia cu cetăţeanul, primaria comunei Boldur a demarat deja 

un amplu proces de consultare a opiniei cetăţenilor, cu privire la obiectivele strategice 

din perioada 2010 – 2017, prin distribuirea, colectarea şi centralitarea unui număr de 

518 chestionare cu privire la diagnoza spaţiului comunei Boldur. 



 

 

 

 
Page 
148 

 

  

      VIII.3. Consolidarea capacităţii instituţionale a Primăriei comunei Boldur  

      Condiţiile care stau la baza unei dezvoltări social - economice rapide sunt susţinerea 

şi participarea activă, respectarea legilor şi onorarea obligaţiilor primăriei comunei, 

precum şi implicarea cetăţenilor la luarea deciziilor în ceea ce priveşte rezolvarea 

propriilor probleme. 

        Administraţia Publică Locală, fiind o interfată între cetaţean şi instituţiile statului, 

trebuie să elaboreze şi să dezvolte un sistem de administrare bazat pe promovarea 

autonomiei locale reale şi consolidarea cadrului instituţional. 

       Activitatea publică locală va fi orientată spre: 

 susţinerea dezvoltării comunitîţii în scopul rezolvării tuturor problemelor 

comunei; 

 sprijinirea dezvoltării infrastructurii prioritare pentru comunitate (aprovizionarea 

cu apă, gaze naturale, energie electrica etc.); 

 creşterea responsabilităţii persoanelor cu funcţii de răspundere pentru depăşirea 

limitelor stabilite de cheltuieli şi utilizarea neeconomica a alocaţiilor bugetare; 

 verificarea strictă a bugetului local şi distribuirea lui în mod eficient; 

 adaptarea în continuare a cheltuielilor bugetare la posibilităţile reale de 

acumulare a veniturilor la buget. 

       Eficientizarea gestionării mijloacelor publice, prin: 

 organizarea de licitaţii pentru achiziţionarea de produse, lucrări si servicii pentru 

necesităţile instituţiilor bugetare din banii publici; 

 reducerea creşterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numărului 

de personal angajat în instituţiile bugetare, acolo unde este cazul; 

 reevaluarea întregului sistem de servicii publice şi transmiterea unor activităţi 

către sfera privata. 

       Consolidarea finanţelor publice: 

 asigurarea cu surse financiare a măsurilor pentru satisfacerea necesităţilor social-

economice şi culturale ale populaţiei, pentru dezvoltarea comunei; 

 întreprinderea unor măsuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii şi 

menţinerea echilibrului bugetar; 
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 constituirea de fonduri extrabugetare pentru susţinerea unor programe de interes 

local; 

 susţinerea dezvoltării antreprenoriatului ca motor de creştere a economiei de 

piaţă. 

 

    Stabilirea şi promovarea parteneriatelor: 

 sprijinirea organizaţiilor nonguvernamentale; 

 participarea la proiecte investiţionale comune cu sectorul economic în domeniile 

social, cultural şi de mediu. 

 

     Consolidarea managementului administraţiei publice locale constă in: 

     a. Dezvoltarea managementului resurselor umane 

 Preocuparea primariei comunei Boldur pentru pregatirea continuuă a 

funcţionarilor publici pe domeniile prioritare ale dezvoltării comunei. 

      b. Dezvoltarea nivelului de pregatire profesională 

 Stabilirea necesităţilor si oportunităţilor de instruire; 

 Corelarea necesităţilor cu potenţialul uman existent; 

 Stabilirea unui sistem de training adecvat. 

     c. Folosirea eficientă a resurselor umane 

 Stabilirea regulamentului de organizare şi funcţionare a personalului şi a 

regulamentului de ordine interioară; 

 Personalul trebuie să lucreze în domenii de activitate bine definite. 

    d. Creşterea responsabilităţii şi a independenţei profesionale 

 Responsabilitţile funcţionarilor publici trebuie să fie în conformitate cu 

prevederile legale; 

 Conştientizarea importanţei activităţii fiecarui angajat; 

 Transparenţa funcţionării sistemului instituţional pentru fiecare angajat; 

 Acordarea de stimulente financiare în funcţie de eficienţa şi competivitatea 

activităţilor depuse. 

     e. Schimbarea de fond a raportului dintre administraţie şi cetăţean 
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 Serviciul public trebuie să fie orientat în folosul cetăţeanului; 

 Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntaţi cetăţenii şi agenţii 

economici; 

 Întărirea şi extinderea cadrului de participare a societăţii civile la procesul 

decizional; 

 Crearea unei strategii de comunicare operativă cu cetăţenii; 

 Implementarea unui sistem de management al calităţii. 

      f. Realizarea unui sistem de monitorizare a calităţii serviciilor publice 

 Administrarea eficientă a banilor publici; 

 Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte şi programe cu finanţare 

nerambursabilă; 

 Cheltuirea eficientă a veniturilor. 

      g. Dezvoltarea managementul informaţiilor 

 Corelarea şi integrarea bazelor de date din instituţie; 

 Analizarea nevoilor în domeniul software. 

 

      VIII.4. Proiecţia financiară 

      Un manager este interesat, în mod principal, de aspectele financiare ale proiectului 

în care se implică, oricat de interesantă şi de novatoare este realizarea unui proiect. 

      De aceea, trebuie acordată toată atenţia documentelor referitoare la aspectele 

financiare ale proiectului prezentate prin intermediul studiului de fezabilitate şi 

proiectului tehnic (evoluţia estimată a veniturilor şi cheltuielilor pentru următoarea 

perioada de timp - de regulă următorii câţiva ani, indicatori de rentabilitate etc.). 

        Un element cheie al oricărui proiect îl reprezintă modul de satisfacere al nevoilor 

comunităţii locale. 

       Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atenţie şi monitorizat pe tot parcursul 

derulării proiectului. Cheltuielile care urmează să se efectueze în vederea realizării 

proiectului nu vor avea o structură omogenă şi, din acest motiv, trebuie să se facă 

distincţia ăntre diferitele destinaţii ale resurselor de care dispune primăria comunei 

Boldur. 
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        O primă distincţie importantă este cea dintre cheltuielile iniţiale – care vor fi 

efectuate pentru a pune în mişcare noul proiect – şi cele aferente realizării efective a 

proiectului. 

         Primele trebuiesc efectuate de regulă o singură dată, în perioada iniţială. Cea de-a 

doua categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil in timp, dar este şi mai 

îndelungată în timp faţă de momentul întocmirii studiului de fezabilitate şi/sau a 

proiectului tehnic. 

          Este foarte important să existe un grafic al celor doua categorii de cheltuieli şi 

să se determine cu precizie momentul în care proiectul să se realizeze. 

        În cazul în care acest moment este mai indelungat in realitate decat s-a presupus 

iniţial, s-ar putea ca rentabilitatea proiectului să nu mai fie cea scontată. 

        Atunci când se previzionează cheltuielile cu activitatea curenta, va trebui să se 

determine şi marimea resurselor necesare. 

        Un volum prea mare va ţine resurse imobilizate în mod inutil, în timp ce un volum 

prea redus creeaza riscul unor întreruperi forţate ale realizării proiectului. Va trebui să 

se poată justifica nivelul pentru care s-a optat. 

         Datele referitoare la veniturile şi cheltuielile previzionate vor da o imagine asupra 

rentabilităţii proiectului. În aprecierea acestei rentabilităţi este bine să se evalueze cum 

vor arăta rezultatele în cazul în care apar evenimente neprevazute. 

        De aceea s-a stabilit că planificarea strategică din punct de vedere financiar este 

greu de realizat datorită schimbarilor legislaţiei. Din aceeaşi cauză, bugetul local pe 

următorii 7 ani nu se poate exprima exact. 

        Repartizarea veniturilor arată gradul mare de dependenţă faţă de bugetul de stat 

şi necesitatea alocării unor sume care să permită măcar asigurarea unui buget minim 

de funcţionare. 
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        VIII.5. Obiective specifice şi acţiuni propuse 

OBIECTIVE ŞI ACŢIUNI PROPUSE 
IMPLEMENTA

RE IMEDIATĂ 

TERMEN 

SCURT 

1-3 ANI 

TERMEN 

LUNG 

3-7 ANI 

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ 

Optimizarea condiţiilor pentru sprijinirea 

activităţilor rentabile în agricultura 

    

Oferirea de consultanţă specializată pentru 

întreprinzatori agricoli 

    

Susţinerea infiinţării de asociatii a 

producatorilor comunei 

    

INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU 

Modernizarea drumurilor comunei     

Realizarea reţelei de canalizare     

Branşarea reţelei de canalizare la staţia de 

epurare a municipiului Lugoj, de pe raza 

localităţii Jabăr 

    

Organizarea sistemului de colectare selectivă, 

a spaţiului de depozitare temporară şi 

transportul deşeurilor 

    

Lucrari de regularizare a albiei raurilor şi 

apărări de maluri pentru prevenirea şi 

reducerea consecinţelor distructive ale 

inundaţiilor 

    

Lucrari de modernizare a reţelei de iluminat 

public in comună 

    

Dotari pentru intervenţii in caz de situaţii de 

urgenţă 

    

Realizarea de alei pietonale     

Extinderea reţelelor electrice şi a drumurilor 

de acces în zonele nou lotizate 

    

ECONOMIE 

Sprijinirea firmelor locale prin asigurarea 

resurselor umane 

    

Susţinerea întreprinzătorilor străini care 

doresc  să investească in zonă 

    

Valorificarea bunurilor şi serviciilor generate 

de capitalul natural din comună 
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Încurajarea dezvoltării serviciilor din sectorul 

privat 

    

Realizarea de dotăripentru administraţia 

locală 

    

Susţinerea IMM     

Crearea cadrului prielnic de consultanţă 

pentru afaceri 

    

EDUCAŢIE  ŞI  CULTURĂ 

Reabilitarea şi modernizarea şcolilor cu 

clasele I-VIII şi a grădiniţelor din comună 

    

Amenajarea şi dotarea unui centru de joacă şi 

recreere pentru copiii comunei 

    

Construirea unei baze sportive, a unui teren 

de minifotbal şi a unui teren de tenis de câmp 

    

Amenajarea unor spatii verzi     

SĂNĂTATE  ŞI  SOCIAL 

Asigurarea prestării de servicii medicale 

umane pentru toţi locuitorii comunei 
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        IX.1. Programul Naţional  de Dezvoltare  Rurală (PNDR) 

 

        Obiectiv general:  

        Creşterea competitivităţii sectoarelor agro-alimentar şi forestier, îmbunătăţirea 

mediului şi a spaţiului rural, îmbunătăţirea calităţii vieţii in zonele rurale, diversificarea 

economiei rurale, demararea şi funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare locală.  

       CE finanteaza:  

       - crearea, comercializarea şi diversificarea produselor agricole;  

       - diversificarea economiei locale;  

       - crearea condiţiilor de producţie;  

        - crearea de instrumente de comunicare şi valorificarea mediului şi a peisajelor şi 

evenimentelor culturale.  

        CINE poate obţine finanţare: 

         - persoane fizice;  

         - micro-intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii;  

         - autorităţile publice locale;  

         - organizaţiile neguvernamentale, asociatiile;  

         - comunitatea locala. 

         Bugetul total 

2011 - 1.357.854.634 Euro  

2012 - 1.359.146.997 Euro  
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2013 - 1.356.173.250 Euro  

Total 6.875.817.062 Euro 

 

Axe prioritare:  

Axa prioritara 1:Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier  

Măsura 111 - Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe  

Măsura 112 - Instalarea tinerilor fermieri  

Măsura 121 - Modernizarea exploataţiilor agricole  

Măsura 122 - Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii   

Măsura 123 - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere  

Măsura 125 - Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi 

adaptarea agriculturii şi silviculturii   

Măsura 141 - Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă  

Măsura 142 - Înfiinţarea grupurilor de producatori 

Măsura 143 - Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanta pentru agricultori 

 

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural 

Măsura 211 - Sprijin pentru zona montană defavorizată  

Măsura 212 - Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona montană  

Măsura 214 - Plaţi de agro-mediu  

Măsura 221 - Prima împădurire a terenurilor agricole  

 

Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea 

economiei rurale  

Măsura 312 - Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-intreprinderi  

Măsura 313 - Încurajarea activităţilor turistice 

Măsura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunătăţirea servicilor de bază pentru 

economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale 

 

Axa LEADER Măsura 4.1 - Implementarea strategiilor de dezvoltare locală  
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Măsura 4.21 - Implementarea proiectelor de cooperare 

 

Măsura 4.31 - Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe 

şi animarea teritoriului 

           Sub-măsura 431-1. Construcţie parteneriate public-private  

            Sub-măsura 431-2. Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de 

competenţe şi animarea teritoriului  

Măsura 511 - Asistenţă tehnică  

Măsura 61 - Plăţi complementare directe 

 

        IX.2. Programul Operaţional Regional  

        Obiectiv general:  

        Sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a 

Regiunilor României prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere, imbunătăţirea 

condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri. 

 

         CE finanteaza:  

         - reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport, educaţionala, de 

sănătate;  

         - dezvoltarea structurii de sprijinire de afaceri (parcuri industriale, logistice, de 

afaceri, etc);  

          - reabilitarea siturilor industriale neutilizate şi pregatirea acestora pentru noi 

activităţi şi sprijinirea dezvoltării infrastructurii turistice şi a initiaţivelor antreprenoriale 

din domeniu, sprijinirea dezvoltării oraşelor cu potenţial de crestere economică.  

 

       CINE poate obtine finantare:  

       - intreprinderi mici si mijlocii;  

       - autorităţile publice locale;  

       - unităţile sanitare şi de asistenţă socială;  

       - organizaţiile neguvernamentale;  
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       - comunitatea locală.  

 

       Bugetul total  

2011 - 556.767.943 Euro  

2012 - 663.832.914 Euro  

2013 - 806.269.201 Euro  

Total 2.991.727.376 Euro 

 

Axe prioritare:  

Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraşelor - potenţiali poli de 

creştere   

Domeniul major de ţ1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană  

Centre Urbane - cerere de proiecte cu depunere continuă, până la epuizarea bugetului.  

Poli de dezvoltare urbană - cerere de proiecte cu depunere continuă, până la epuizarea 

bugetului.  

Poli de creştere - proiectele se depun până la 31 decembrie 2012. 

 

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport  

Domeniul major de intervenţie 2.1 - Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri 

judeţene, strazi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură  

Cerere de proiecte cu depunere continuă, până la epuizarea bugetului.  

 

Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale  

Domeniul major de intervenţie 3.1 - Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 

infrastructurii serviciilor de sănătate  

Cerere de proiecte cu depunere continuă, până la epuizarea bugetului.  

Domeniul major de intervenţie 3.2 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii serviciilor sociale  

Cerere de proiecte cu depunere continuă, până la epuizarea bugetului.  

Domeniul major de intervenţie 3.3 - Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor 
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operaţionale 

Domeniul major de intervenţie 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 

pentru formare profesională continuă 

 

Axa prioritară 4: Consolidarea mediului de afaceri regional şi local 

Domeniul major de intervenţie 4.1. - Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire 

afacerilor de importanţă regională si locală  

Cerere de proiecte cu depunere continuă, până la epuizarea bugetului.  

Domeniul major de intervenţie - 4.2 - Reabilitarea siturilor industriale poluate şi 

neutilizate şi pregatirea pentru noi activitaţi  

Cerere de proiecte cu depunere continuă, până la epuizarea bugetului.  

Domeniul major de intervenţie 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor  

 

Axa prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului  

Domeniul major de intervenţie 5.1 - Restaurarea şi valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe  

Cerere de proiecte cu depunere continuă, până la epuizarea bugetului.  

Domeniul major de intervenţie 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea 

infrastructurilor specifice  pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenţial 

turistic şi pentru creşterea calităţii serviciilor turistice  

Cerere de proiecte cu depunere continuă, până la epuizarea bugetului.  

Domeniul major de intervenţie 5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea 

infrastructurii necesare pentru creşterea atractivităţii României ca destinaţie turistică      

          Operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică 

(CNIPT) şi dotarea acestora  

         Operaţiunea - Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea 

promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice . 

         Operaţiunea - Promovarea brandului turistic naţional  
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Axa prioritară 6: Asistenţă tehnică 

Domeniul major de intervenţie 6.1 - Sprijinirea implementării, managementului şi 

evaluării Programului Operaţional Regional  

Domeniul major de intervenţie 6.2 - Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare 

privind POR 

 

       IX.3. Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice  

 

       Obiectiv general:  

       Creşterea productivităţii intreprinderilor româneşti pentru reducerea decalajelor faţă 

de productivitatea medie la nivelul Uniunii. 

 

         CE finanteaza: 

         - extinderea capacităţii de producţie; 

         - modernizarea intreprinderii; 

          - sprijin financiar pentru accesul instituţiilor publice şi IMM-urilor la internet şi 

servicii conexe, precum şi pentru achiziţionarea de hardware si software; 

         - extinderea şi modernizarea reţelelor de transport, distribuţie şi furnizare a 

energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, in scopul reducerii pierderilor. 

 

        CINE poate obtine finantare: 

        - IMM-urile şi intreprinderile mari; 

        - autorităţile locale;  

        - operatorii economici din sectorul energetic;  

        - furnizorii de reţele de comunicaţii electronice. 

 

Buget pe ani  

2011 - 528.395.407 Euro  

2012 - 456.947.159 Euro  

2013 - 406.462.565 Euro  
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Total 2.284.675.277 Euro 

 

Axe prioritare:  

Axa prioritară 1: Un sistem inovativ si eco-eficient de producţie  

Domeniul major de intervenţie 1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru 

concurenta pe piata a intreprinderilor, în special IMM-uri  

         Operatiunea a): Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv 

prin investiţii tangibile şi intangibile în intreprinderi mari  

                              a1. Sprijin financiar cu valoare cuprinsă  între 1.075.001 - 6.450.000 

lei acordat pentru investiţii pentru intreprinderile mici şi mijlocii  

                              a2. Sprijin financiar de până la 1.075.000 lei acordat pentru investiţii 

pentru intreprinderile mici şi mijlocii  

 

         Operatiunea b): Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale  

         Operatiunea c): Sprijin pentru accesul pe noi pieţe si internaţionalizare  

 

Domeniul major de interventie 1.2 - Accesul IMM-urilor la finantare  

          Operatiunea a): Sprijin pentru dezvoltarea fondurilor de garantare  

          Operatiunea b): Sprijin pentru înfiinţarea de firme de capital de risc  

 

Domeniul major de intervenţie 1.3 - Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil       

           Operatiunea a): Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor (SSA) de interes 

naţional şi internaţional   

          Operatiunea b): Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor  

           Operatiunea c): Sprijin pentru integrarea intreprinderilor în lanţurile de furnizori 

sau clustere  

 

Axa prioritară 2: Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru 

competitivitate  

Domeniul major de intervenţie 2.1 - CD in parteneriat între universităţi/ institute de 
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cercetare-dezvoltare şi intreprinderi, în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în 

economie  

          Operaţiunea 1: Proiecte de cercetare în parteneriat intre universităţi/ instituţii de 

cercetare şi intreprinderi 

Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.  

         Operaţiunea 2: Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti 

din străinătate  

 

Domeniul major de intervenţie 2.2 - Investiţii pentru infrastructura de CDI     

        Operaţiunea 1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi 

infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)  

        Operaţiunea 2: Dezvoltarea de poli de excelentă  

        Operaţiunea 3: Dezvoltarea unor reţele de centre C-D, coordonate la nivel 

naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID,GEANT)       

         Operaţiunea 4: Întărirea capacitaţii administrative  

 

Domeniul major de intervenţie 2.3 - Accesul intreprinderilor la activităţi de CDI (în 

special IMM-urile)  

         Operatiunea 1: Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile inovative 

Cerere de proiecte cu depunere continuă, până la epuizarea bugetului.  

         Operatiunea 2: Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu crearea de 

noi locuri de muncă pentru CD 

          Operatiunea 3: Promovarea inovării in cadrul firmelor  

 

Axa prioritară 3: Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat 

şi public  

Domeniul major de intervenţie 3.1 - Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei      

           Operaţiunea 1: Sprijinirea accesului la broadband şla serviciile conexe  

            Operaţiunea 2: Sprijin pentru autorităţile administraţiei publice locale pentru 

realizarea reţelelor broadband  şi a punctelor de acces public la internet în banda largă 
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(PAPI) în zonele de eşec ale pieţei (zone rurale şi mici urbane defavorizate din punct de 

vedere al accesului)  

            Operaţiunea 3: Sprijin pentru IMM-uri pentru realizarea reţelelor broadband şi 

a punctelor de acces public la internet în bandă largă (PAPI) în zonele de eţec ale pieţei 

(zone rurale şi mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului)  

            Operaţiunea 4: Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni 

broadband 

 

Domeniul major de intervenţie 3.2 - Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice 

electronice  

             Operaţiunea 1: Susţinerea implementarii de solutii de e-guvernare şi asigurarea 

conexiunii la broadband, acolo unde este necesar  

            Operaţiunea 2: Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii 

interoperabilităţii sistemelor informatice  

            Operaţiunea 3: Susţinerea implementarii de aplicatii de E-Learning  

             Operaţiunea 4: Susţinerea implementarii de soluţii de e-sănătate şi asigurarea 

conexiunii la broadband, acolo unde este necesar  

 

Domeniul major de intervenţie 3.3. Dezvoltarea e-economiei  

             Operaţiunea 1: Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate şi 

a altor aplicaţii electronice pentru managementul afacerilor  

              Operaţiunea 2: Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a 

altor soluţii electronice pentru afaceri  

 

Axa prioritară 4: Creşterea eficienţei energetice şi a siguranţei în aprovizionare, în 

contextul combaterii schimbărilor climatice  

Domeniul major de intervenţie 4.1 - Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea 

eficienţei energetice şi a sustenabilităţii sistemului energetic)  

           Operaţiunea a): Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru 

intreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul 



 

 

 

 
Page 
163 

 

  

îmbunătăţirii eficienţei energetice   

           Operaţiunea b): Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor 

de transport ale energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor 

de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în 

reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport şi 

distribuţie - Partea de distribuţie  

                 - Partea de transport  

           Operaţiunea c): Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, 

arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru Instalaţiile Mari de Ardere din grupuri 

modernizate /retehnologizate  

 

Domeniul major de intervenţie 4.2 - Valorificarea resurselor regenerabile de energie 

pentru producerea de energie "verde"  

          Operaţiunea : Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi 

capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor 

energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere 

instalată mai mica sau egala 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor 

geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie  

 

Domeniul major de intervenţie 4.3 - Diversificarea reţelelor de interconectare în 

scopul creşterii siguranţei în aprovizionarea cu energie  

           Operaţiunea: Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale 

de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene 

 

Axa prioritara 5: Asistenţă Tehnică Domeniul major de intervenţie 5.1 - Sprijin 

pentru managementul, implementarea, monitorizarea şi controlul POS CCE  

          Operaţiunea a): Procesul de evaluarea şi selecţie a proiectelor  

          Operaţiunea b): Procesul de management şi implementare a POS CCE 

          Operaţiunea c): Procesul de monitorizare  

          Operaţiunea d): Procesul de control  
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Domeniul major de intervenţie 5.2 - Sprijin pentru comunicare, evaluare şi dezvoltare 

TI  

            Operaţiunea a): Comunicare  

            Operaţiunea b): Evaluare  

          Operaţiunea c): Dezvoltare TI 

 

          IX.4. Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

          Obiectiv general: Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin 

corelarea educaţiei şi invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii. 

 

         CE finanţeaza:  

         - organizarea de seminarii pentru instruirea angajaţilor în vederea adaptabilităţii la 

tehnologii avansate;  

         - pregătirea de campanii de conştientizare cu privire la responsabilitatea socială a 

intreprinderilor şi de programe ce au ca scop transformarea muncii nedeclarate în 

muncă legală;  

         - implementarea de programe şi noi servicii de sprijin pentru dezvoltarea culturii 

antreprenoriale, precum şi pentru demararea unei afaceri;  

        - dezvoltarea şi promovarea abilitatilor manageriale moderne, în special pentru 

IMM-uri.  

 

         CINE poate obtine finanşare:  

        - şcoli, universităţi, centre de cercetare;  

        - furnizori acreditati de formare profesională;  

        - camerele de comerţ şi industrie;  

        - sindicatele şi patronatele;  

        - IMM-urile.  

Bugetul total 2011 - 595.593.519 Euro  

                        2012 - 666.545.305 Euro  

                        2013 - 679.876.212 Euro  
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                        Total 5.904.305.634 Euro 

Axe prioritare:  

Axa prioritară 1: Educaţia şformarea profesională în sprijinul creşterii economice 

şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere  

Domeniu major de intervenţie 1 - Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de 

calitate 

               "Educaţie mai bună pentru toţi"  

               "Şcoala pentru toti" 

 

Domeniu major de intervenţie 2 - Calitate în învăţământul superior  

                "Universitate pentru viitor"   

                 "Universitate pentru piata muncii"  

 

Domeniu major de intervenţie 3 - Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi 

formare  

                 "Profesionişti in educaţie şi formare"   

                 "Carieră în educaţie şi formare"  

 

Domeniu major de intervenţie 4 - Calitate în formare profesională continuă 

                 "Calificări europene"  

                 "Parteneri in formare continuă" 

 

 Domeniu major de intervenţie 5 - Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul 

cercetării 

                 "Programe doctorale mai bune"  

                 "Burse doctorale"  

                 "Programe postdoctorale"  

 

Axa prioritară 2: Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii 

Domeniu major de intervenţie 1 - Tranziţia de la şcoală la viaţa activă  
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                  "Invaţă o meserie"   

                  "Învaţă pentru cariera ta!"  

 

Domeniu major de intervenţie 2 - Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii  

                   "A doua şansă în educaţie"  

                "Nu abandona şcoala!"  

 

Domeniu major de intervenţie 3 - Acces şi participare la formare profesională 

continuă  

              "Calificarea - o şansă pentru viitor!"  

              "Continuă să te califici!"  

 

Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucratorilor şa intreprinderilor 

Domeniu major de intervenţie 1 - Promovarea culturii antreprenoriale  

              ,,Fii întreprinzător"   

              "Antreprenoriatul, o alternativă de carieră"  

 

Domeniu major de intervenţie 2 - Formare şi sprijin pentru intreprinderi şi angajati 

pentru promovarea adaptabilităţii  

             "Competenţe pentru competitivitate"  

             "Adaptabilitate şi flexibilitate"  

 

Domeniu major de intervenţie 3 - Dezvoltarea parteneriatelor şi incurajarea 

iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă  

              "Acţionam impreună"   

              "Parteneriat pentru ocupare"  

 

Axa prioritara 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare  

Domeniu major de intervenţie 1 - Întărirea capacităţii SPO de furnizare a serviciilor 

de ocupare  
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              "Calitate în serviciile de ocupare"   

              "Servicii de ocupare eficiente"  

 

Domeniu major de intervenţie 2 - Formarea personalului propriu SPO  

              "Profesionişti in piaţa muncii"  

              "Specialişti in ocupare"  

Axa prioritară 5: Promovarea măsurilor active de ocupare  

Domeniu major de intervenţie 1 - Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de 

ocupare  

           "Integrare pe piaţa muncii"   

           "Fii activ pe piaţa muncii!"  

 

Domeniu major de intervenţie 2 - Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a 

zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de 

muncă.  

          "Mediul rural - oportunităţi de ocupare"   

          "Mediul rural - mai mult decât agricultură"  

 

Axa prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale  

Domeniu major de intervenţie 1 - Dezvoltarea economiei sociale  

          "Pentru o viaţă mai bunaă  

          "Economie socială şi solidaritate"  

 

 Domeniu major de intervenţie 2 - Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor 

vulnerabile pe piaţa muncii  

          "Împreună pe piaţa muncii"  

 

Domeniu major de intervenţie 3: Promovarea oportunităţilor egale pe piaţa muncii  

          "Şanse egale şi respect"   

 



 

 

 

 
Page 
168 

 

  

Domeniu major de intervenţie 4 - Iniţiative trans-naţionale pentru o piaţă inclusivă a 

muncii  

          "Parteneriat transnaţional"   

          "Schimb de bune practici"  

 

Axa prioritară 7: Asistenţa tehnică 

Domeniu major de intervenţie 1 - Sprijin pentru implementarea, managementul 

general şi evaluarea POS DRU  

 

Domeniu major de intervenţie 2 - Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU 

 

 

      IX.5. Programul Operational Pescuit  

       Obiectiv general: Dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern şi dinamic, 

bazat pe activităţi durabile de pescuit şi acvacultură care ia in considerare aspectele 

legate de protecţia mediului, dezvoltarea socială şi bunastarea economica.  

       CE finanţează:  

       - promovarea tehnologiilor şi echipamentelor pentru comercializarea produselor din 

peşte prin imbunătăţirea calităţii, siguranţei şi trasabilităţii;  

       - campanii de promovare (campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de 

peşte şi a produselor din peşte, cărţi de bucate cu produse din peşte, etc);  

      - organizarea şi participarea la expoziţii de produse marine şi din peşte;  

      - construirea sau instalarea facilităţilor statice sau mobile destinate protecţiei şi 

dezvoltării faunei şi florei acvatice;  

      - reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere şi a rutelor de 

migraţie pentru speciile migratoare.  

 

        CINE poate obtine finanţare:  

        - proprietarii de nave de pescuit comercial inregistrate în Fişierul comunitar al 

navelor de pescuit;  
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         - organizaţii de pescari;  

         - persoane fizice;  

         - agenţi economici;  

         - autorităţile publice locale;  

         - organizaţiile neguvernamentale, asociaţiile;  

         - comunitatea locală.  

 

Bugetul total 2011 - 39.257.052 Euro  

                      2012 - 42.262.575 Euro  

                      2013 - 45.362.301 Euro  

                      Total 193.429.630 Euro 

 

Axe prioritare:  

Axa prioritară 1: Măsuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare  

Măsura 1.1 - Încetarea permanentă a activităţilor de pescuit 

Măsura 1.2 - Încetarea temporară a activităţilor de pescuit 

Măsura 1.3 - Investiţii la bordul navelor şi selectivitate 

Măsura 1.4 - Pescuitul de coastă la scară redusă 

Măsura 1.5 - Compensaţii socio-economice pentru managementul flotei comunitare 

 

Axa prioritară 2: Acvacultura, pescuitul în apele interioare, procesarea şi 

marketingul produselor obţinute din pescuit şi acvacultură  

Măsura 2.1 - Acvacultura 

Măsura 2.2 - Pescuit în apele interioare 

Măsura 2.3 - Prelucrarea şi comercializarea peştelui 

Măsura 2.4 - Inginerie financiară 

 

Axa prioritară 3: Măsuri de interes comun  

Măsura 3.1 - Acţiuni colective  

Măsura 3.2 - Protecţia şi dezvoltarea faunei şi florei acvatice 
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Măsura 3.3 - Porturi de pescuit, puncte de debarcare şi adăposturi 

Măsura 3.4 - Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de promovare 

Măsura 3.5 - Acţiuni pilot  

 

Axa prioritară 4: Dezvoltarea durabilă a zonelor pescareşti  

Măsura 4.1 - Dezvoltarea zonelor pescareşti 

          Acţiunea 1 - Selecţia Grupurilor Locale şi implementarea strategiilor integrate  

         Acţiunea 2 - Sprijin pentru acţiuni de cooperare între Grupurile Locale  

Axa prioritară 5: Asistenţă tehnică  

Măsura 5.1 - Sprijin pentru infiinţarea parteneriatelor public-private şi elaborarea 

strategiilor de dezvoltare locală integrate a zonelor pescareşti  

         Acţiunea 1 - Gestionarea şi punerea în aplicare a programelor  

         Acţiunea 2 - Studii  

         Acţiunea 3 - Publicitate şi informare  

 

        IX.6. Programul Operaţional Sectorial Mediu  

        Obiectiv general: Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şa standardelor de 

viaţa în Romania, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu. 

 

        CE finanţeaza:  

         - proiectele care vizeaza construirea sau reabilitarea staţiilor de tratare a apei 

potabile;  

          - proiectele de extindere sau reabilitare a reţelelor de distribuţie a apei potabile şi 

a sistemelor de canalizare;  

         - proiectele de construcţie sau reabilitare a staţiilor de epurare;  

         - proiectele de achiziţionare a vehiculelor de transport al deşeurilor;  

         - proiecte de construire a unor facilităţi adecvate pentru deşeurile periculoase 

(medicale, provenite din echipamente tehnice etc);  

         - proiecte de reabilitare a reţelelor de distribuţie a apei calde şi a caldurii;  

          - proiecte de restaurare ecologică a habitatelor şi speciilor;  
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          - proiecte care susţin biodiversitatea;  

          - proiecte de infrastructură pentru prevenirea inundaţiilor şi reducerea 

consecinţelor acestora;  

          - proiecte de elaborare a unor hărţi de pericol şi risc al inundaţiilor şi inclusiv 

proiectele de informare publică şi de instruire în domeniul reducerii riscurilor;  

          - proiecte de reabilitare a zonei costiere a Mării Negre afectate de eroziune. 

 

        CINE poate obtine finanţare:  

       - autorităţile publice centrale, regionale si locale;  

       - companiile regionale de apă;  

       - administraţiile ariilor protejate;  

       - Administraţia Naţionala "Apele Romane";  

       - organizaţii non-guvernamentale.  

 

Bugetul total 2011 - 761.146.030 Euro  

                      2012 - 848.813.721 Euro  

                      2013 - 930.977.111 Euro  

                    Total 3.802.794.810 Euro 

 

Axe prioritare:  

Axa prioritară 1: Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată  

 

Axa prioritară 2: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi 

reabilitarea siturilor contaminate istoric  

Domeniu major de intervenţie 2.1 - Dezvoltarea sistemelor integrate de management 

al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor  

Domeniu major de intervenţie 2.2 - Reabilitarea zonelor poluate istoric  

 

Axa prioritară 3: Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor 

climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru 
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atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localitaţile cele mai afectate de poluare 

Domeniu major de intervenţie 3.1 - Reabilitarea sistemelor urbane de încalzire în 

zonele fierbinţi (hot-spot)  

 

Axa prioritară 4: Implementarea sistemelor adecvate de management pentru 

protecţia naturii  

Domeniu major de intervenţie 4.1 - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de 

management în vederea protejării biodiversităţii şi Natura 2000  

 

Axa prioritară 5: Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor 

naturale în zonele cele mai expuse la risc  

Domeniu major de intervenţie 5.1 - Protecţia impotriva inundaţiilor  

Domeniu major de intervenţie 5.2 - Reducerea eroziunii costiere  

 

Axa prioritară 6: "Asistenţa Tehnică"  

Domeniu major de intervenţie 6.1 - Sprijin pentru managementul şi evaluarea POS 

Domeniu major de intervenţie 6.2 - Sprijin pentru informare şi publicitate 

 

        IX.7. Programul Operaţional Sectorial Transport  

         Obiectiv general: Promovarea unui sistem sustenabil de transport in România, 

care va facilita transportul în siguranţă, rapid şi eficient al persoanelor şi bunurilor, la 

un nivel adecvat al serviciilor la standarde europene.  

 

         CE finanţeaza:  

        - modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea măsurilor 

necesare pentru protecţia mediului înconjurător;  

         - modernizarea şi dezvoltarea reţelelor naţionale de transport, în conformitate cu 

principiile dezvoltării durabile;  

         - promovarea transportului feroviar, naval si intermodal;  

          - sprijinirea dezvoltării transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse 
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ale transportului asupra mediului şi imbunătăţirea siguranţei traficului şi a sănătăţii 

umane. 

 

         CINE poate obţine fnantare:  

        - administraţiile infrastructurii naţionale de transport (CN ADNR SA, CN Căi 

Ferate CFR SA);  

         - administraţiile porturilor şi aeroporturilor;  

         - Ministerul Transporturilor;  

          - alţi beneficiari.  

Bugetul total 2011 - 983.487.517 Euro  

                 2012 - 1.053.278.629 Euro  

                 2013 - 1.125.640.063 Euro  

                Total 4.846.382.553 Euro 

 

Axe prioritare:  

Axa prioritară 1: Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul 

dezvoltării sustenabile a sistemului de transport, integrat în cadrul reţelelor 

europene de transport  

Domeniul major de intervenţie 1.1- Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere 

de-a lungul Axei prioritare TEN-T nr. 7  

Domeniul major de intervenţie 1.2 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii 

feroviare de-a lungul Axei prioritare TEN-T nr. 22   

Domeniul major de intervenţie 1.3 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii 

navale de-a lungul Axei prioritare TEN-T nr. 18  

 

Axa prioritară 2: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de 

transport în afara Axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării sustenabile a 

sistemului naţional de transport  

Domeniul major de intervenţie 2.1 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii 

naţionale rutiere 
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Domeniul major de intervenţie 2.2 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii 

naţionale feroviare şi a serviciilor oferite pasagerilor 

Domeniul major de intervenţie 2.3 - Modernizarea şi dezvoltarea porturilor maritime 

şi fluviale 

Domeniul major de intervenţie 2.4 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de 

transport aerian 

 

Axa prioritară 3: Dezvoltarea durabilă a sectorului de Transport, la un nivel mai 

înalt de protecţie a mediului, a sănătăţii oamenilor şi a siguranţei pasagerilor 

Domeniul major de intervenţie 3.1 - Promovarea transportului inter-modal  

Domeniul major de intervenţie 3.2 - Îmbunătăţirea siguranţei traficului pentru toate 

modurile de transport   

Domeniul major de intervenţie 3.3 - Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor 

asupra mediului  

 

Axa 4: Asistenţa Tehnică  

Domeniul major de intervenţie 4.1 - Sprijinirea managementului eficient, 

implementării, monitorizării şi controlului POST  

Domeniul major de intervenţie 4.2 - Sprijinirea activităţilor de informare şi publicitate 

privind POST 

 

        IX.8. Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Capacitatii 

Administrative  

       Obiectiv general: Crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în 

beneficiul socio-economic al societăţii româneşti.  

 

       CE finanţeaza:  

       - studii şi cercetari privind experienţele de reformă ale administraţiei locale din alte 

state membre;  

      - studierea şi dezvoltarea aspectelor privind reforma avansată, precum şi 
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managementul cunoaşterii şi folosirea tehnologiilor inovative în administraţie;  

      - managementul reformei, inclusiv furnizarea de echipament pentru reformarea 

structurilor de management;  

      - asistenţa tehnică pentru elaborarea de strategii privind informatizarea 

instituţională;  

      - asistenţa tehnică pentru planurile de formare profesională;  

      - training-ul şi asistenţa tehnică pentru sprijinul receptării bunelor practici;  

       -  studiile pentru dezvoltarea sistemelor informatice pentru sprijinul activităţilor de 

monitorizare şi evaluare. 

 

         CINE poate obţine finanţare:  

          - administraţia centrală şi locală;  

           - instituţiile de invăţământ superior în parteneriat cu autorităţile publice locale;  

           - organizaţiile neguvernamentale.  

 

         Bugetul total 2011 - 29.865.828 Euro  

                               2012 - 24.604.847 Euro  

                               2013 - 22.706.759 Euro  

                              Total 159.696.434 Euro 

 

Axe prioritare:  

Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului 

de politici publice  

Domeniul major de intervenţie 1- Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la 

nivel politico-administrativ  

              Operaţiunea: "Strategii de dezvoltare locală" 

Domeniul major de intervenţie 2 - Creşterea responsabilizării administraţiei publice 

Domeniul major de intervenţie 3 - Îmbunătăţirea eficacităţii organizationale   

              Operaţiunea: "Revizuire de structuri şi implementare de instrumente moderne" 

             Operaţiunea: "Module de pregatire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, 
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limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor, etc." 

             Operatiunea: "Elaborarea unor programe postuniversitare de dezvoltare 

managerială a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică" 

 

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, 

cu accentul pus pe procesul de descentralizare  

Domeniul major de intervenţie 1 - Sprijin pentru procesul de descentralizare 

sectorială a serviciilor  

             Operaţiunea: "Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate 

/deconcentrate din cele trei sectoare prioritare" 

 

Domeniul major de intervenţie 2 - Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării 

serviciilor  

              Operaţiunea: "Sprijinirea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a 

serviciilor publice" 

              Operaţiunea: "Introducerea şi menţinerea in funcţiune a sistemelor de 

management, inclusiv EMAS" 

 

Axa prioritară 3: Asistenţă tehnică  

Domeniul major de intervenţie 1 - Sprijin pentru implementarea, managementul 

general şi evaluarea PODCA şi pentru pregătirea urmatorului exercitiu de programare  

Domeniul major de intervenţie 2 - Sprijin pentru activităţile de comunicare şi de 

promovare ale PODCA 
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PORTOFOLIU  DE  PROIECTE 

 Număr proiect: 1 

REALIZARE  PUZ  LOTIZARE TERENURI PENTRU CONSTRUIREA DE 

LOCUINŢE ÎN LOCALITATEA OHABA-FORGACI, COMUNA BOLDUR 
Identificare  şi  localizare  proiect 

MANAGERUL  DE 

PROIECT/SOLICITANTUL: 

Consiliul local  al comunei Boldur 

ŢARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea de Vest 

Timiş 

Comuna Boldur, localitatea Ohaba-Forgaci 

CATEGORIA  

PROIECTULUI: 

Investiţii: DA 

Reparaţii: - 
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TIPUL  PROIECTULUI: 

Proiect nou: DA 

În continuare: NU 

În curs  de execuţie: NU 

VALOAREA  PROIECTULUI: 

(estimativ – euro, fără T.V.A.) 

- 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE  DE  

FINANŢARE: 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene/structurale 

Credite bancare 

Parteneriate 

Descrierea  proiectului 

OBIECTIVE: 

o Sistematizare urbanistică pentru lotizarea unor terenuri 

aflate în proprietatea comunei, în vederea concesionării de 

locuinţe pentru cetăţenii comunei sau al atribuirii în folosinţă 

gratuită în scopul construirii unei locuinţe, pentru tinerii pînă la 35 

de ani, după caz 

RETULTATE OBŢINUTE: 

o Stabilirea populaţiei tinere pe raza comunei Boldur 

o Marirea numărului populaţiei comunei Boldur 

o Mărirea taxelor şi impozitelor colectate de la cetăţenii 

comunei, ca urmare a edificării unor locuinţe noi 

POTENŢIALI  BENEFICIARI  

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

ŢINTĂ 

o Locuitorii comunei 

o Tinerii până la 35 de ani 

o Alţi cetăţeni care intenţionează să se stabilească pe raza 

comunei Boldur 

ACTIVITĂŢILE 

PROIECTULUI 

o Ridicare topografică 

o Realizare PUZ 

o Obţinere acorduri şi avize pentru PUZ 

o Scoaterea din circuitul agricol 

o Aprobare PUZ de catre Consiliul local al comunei Boldur 

o Dezmembrare loturi 

o Concesionarea sau atribuirea în folosinţă gratuită a 

loturilor de teren, în vederea construirii de locuinţe 

DURATA PROIECTULUI 
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de 

finanţare 

STADIUL  DE  MATURITATE 

AL  PROIECTULUI 

Idee: DA 
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JUSTIFICAREA  

NECESITĂŢII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare a comunei 

Boldur. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice 

realizat cu ocazia elaborării Strategiei, mulţi cetăţeni au răspuns 

că este importantă construirea de noi locuinţe pe raza comunei 

Boldur 

 

Număr proiect: 2 

REALIZARE  PUZ  LOTIZARE TERENURI PENTRU CONSTRUIREA DE 

LOCUINŢE ÎN LOCALITATEA JABĂR, COMUNA BOLDUR 
Identificare  şi  localizare  proiect 

MANAGERUL  DE 

PROIECT/SOLICITANTUL: 

Consiliul local  al comunei Boldur 

ŢARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea de Vest 

Timiş 

Comuna Boldur, localitatea Jabăr 

CATEGORIA  

PROIECTULUI: 

Investiţii: DA 

Reparaţii: - 

TIPUL  PROIECTULUI: 

Proiect nou: DA 

În continuare: NU 

În curs  de execuţie: NU 

VALOAREA  PROIECTULUI: 

(estimativ – euro, fără T.V.A.) 

- 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE  DE  

FINANŢARE: 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene/structurale 

Credite bancare 

Parteneriate 

Descrierea  proiectului 

OBIECTIVE: 

o Sistematizare urbanistică pentru lotizarea unor terenuri 

aflate în proprietatea comunei, în vederea concesionării de 

locuinţe pentru cetăţenii comunei sau al atribuirii în folosinţă 

gratuită în scopul construirii unei locuinţe, pentru tinerii pînă la 35 

de ani, după caz 
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RETULTATE OBŢINUTE: 

o Stabilirea populaţiei tinere pe raza comunei Boldur 

o Marirea numărului populaţiei comunei Boldur 

o Mărirea taxelor şi impozitelor colectate de la cetăţenii 

comunei, ca urmare a edificării unor locuinţe noi 

POTENŢIALI  BENEFICIARI  

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

ŢINTĂ 

o Locuitorii comunei 

o Tinerii până la 35 de ani 

o Alţi cetăţeni care intenţionează să se stabilească pe raza 

comunei Boldur 

ACTIVITĂŢILE 

PROIECTULUI 

o Ridicare topografică 

o Realizare PUZ 

o Obţinere acorduri şi avize pentru PUZ 

o Scoaterea din circuitul agricol 

o Aprobare PUZ de catre Consiliul local al comunei Boldur 

o Dezmembrare loturi 

o Concesionarea sau atribuirea în folosinţă gratuită a 

loturilor de teren, în vederea construirii de locuinţe 

DURATA PROIECTULUI 
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de 

finanţare 

STADIUL  DE  MATURITATE 

AL  PROIECTULUI 

Idee: DA 

JUSTIFICAREA  

NECESITĂŢII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare a comunei 

Boldur. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice 

realizat cu ocazia elaborării Strategiei, mulţi cetăţeni au răspuns 

că este importantă construirea de noi locuinţe pe raza comunei 

Boldur 

 

 

Număr proiect: 3 

ALIMENTAREA CU APĂ ŞI ENERGIE ELECTRICĂ A NOILOR CARTIERE 

DE LOCUINŢE CARE SE VOR ÎNFIINŢA ÎN LOCALITĂŢILE OHABA-

FORGACI ŞI JABĂR, COMUNA BOLDUR 
Identificare  şi  localizare  proiect 

MANAGERUL  DE 

PROIECT/SOLICITANTUL: 

Consiliul local  al comunei Boldur 

ŢARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea de Vest 

Timiş 

Comuna Boldur, localitatea Ohaba-Forgaci şi Jabăr 
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CATEGORIA  

PROIECTULUI: 

Investiţii: DA 

Reparaţii: - 

TIPUL  PROIECTULUI: 

Proiect nou: DA 

În continuare: NU 

În curs  de execuţie: NU 

VALOAREA  PROIECTULUI: 

(estimativ – euro, fără T.V.A.) 

- 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE  DE  

FINANŢARE: 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene/structurale 

Credite bancare 

Parteneriate 

Descrierea  proiectului 

OBIECTIVE: 

o Acoperirea necesarului şi satisfacerea necesarului de apă 

potabilă şi electricitate pentru cetăţenii care ăsi vor edifica 

locuinţe în cele două cartiere noi care se vor înfiinţa în localităţile 

Ohaba-Forgaci şi Jabăr 

o Utilizarea eficientă a resurselor de apă şi de energie 

electrică 

o Asigurarea unor servicii de apă la tarife accesibile 

populaţiei comunei Boldur 

o Asigurarea calităţii corespunzatoare a apei potabile pentru 

toţi cetăţenii comunei Boldur 

RETULTATE OBŢINUTE: 

o Scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei de 

pe raza comunei Boldur 

o Scăderea factorilor de poluare 

o Creşterea accesului popuţiei la infrastructura edilitară 

POTENŢIALI  BENEFICIARI  

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

ŢINTĂ 

o Locuitorii comunei 

o Tinerii până la 35 de ani 

o Alţi cetăţeni care intenţionează să se stabilească pe raza 

comunei Boldur 

ACTIVITĂŢILE 

PROIECTULUI 

o Realizarea Studiului de Fezabilitate 

o Elaborarea proiectului tehnic 

o Aprobarea începerii proiectului 

o Organizarea procedurilor de licitaţie pentru selectarea 

constructorului 

o Realizarea lucrărilor de construcţii 

o Monitorizare, evaluare, control 

o Auditul proiectului 
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DURATA PROIECTULUI 
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de 

finanţare 

STADIUL  DE  MATURITATE 

AL  PROIECTULUI 

Idee: DA 

SF: NU 

PT: NU 

DDE: NU 

Execuţie: NU 

JUSTIFICAREA  

NECESITĂŢII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare a comunei 

Boldur. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice 

realizat cu ocazia elaborării Strategiei, mulţi cetăţeni au răspuns 

că este importantă construirea de noi locuinţe pe raza comunei 

Boldur 

 

Număr proiect: 4 

REALIZAREA  REŢELEI  DE DISTRIBUŢIE GAZ METAN PE O DISTANŢĂ 

DE 25 KM   
Identificare  şi  localizare  proiect 

MANAGERUL  DE 

PROIECT/SOLICITANTUL: 

Consiliul local  al comunei Boldur 

ŢARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea de Vest 

Timiş 

Comuna Boldur 

CATEGORIA  

PROIECTULUI: 

Investiţii: DA 

Reparaţii: - 

TIPUL  PROIECTULUI: 

Proiect nou: DA 

În continuare: NU 

În curs  de execuţie: NU 

VALOAREA  PROIECTULUI: 

(estimativ – euro, fără T.V.A.) 

- 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE  DE  

FINANŢARE: 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene/structurale 

Credite bancare 

Parteneriate 

Descrierea  proiectului 
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OBIECTIVE: 

o Introducerea reţelei de gaz metan în comună 

o Reducerea poluării 

o Reducerea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei 

o Conservarea şi protejarea resurselor naturale 

RETULTATE OBŢINUTE: 

o Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a cetăţenilor comunei 

Boldur 

o Dezvoltarea infrastructurii de bază pentru a deservi 

populaţia comunei Boldur 

o Dezvoltarea durabilă a serviciilor 

o Protecţia mediului înconjurător 

POTENŢIALI  BENEFICIARI  

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

ŢINTĂ 

o Locuitorii comunei 

o Potenţialii investitori 

o Agenţii economici şi instituţiile publice din zonă 

o Turiştii care tranzitează comuna 

ACTIVITĂŢILE 

PROIECTULUI 

o Realizarea Studiului de Fezabilitate 

o Elaborarea proiectului tehnic 

o Aprobarea începerii proiectului 

o Organizarea procedurilor de licitaţie pentru selectarea 

constructorului 

o Realizarea lucrărilor de construcţii 

o Monitorizare, evaluare, control 

o Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de 

finanţare 

STADIUL  DE  MATURITATE 

AL  PROIECTULUI 

Idee: DA 

SF: NU 

PT: NU 

DDE: NU 

Execuţie: NU 

JUSTIFICAREA  

NECESITĂŢII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare a comunei 

Boldur. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice 

realizat cu ocazia elaborării Strategiei, mulţi cetăţeni au răspuns 

că este importantă realizarea reţelei de gaz metan pe raza 

comunei Boldur 
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Număr proiect: 5 

AMENAJARE TROTUARE, ALEI PIETONALE ŞI RIGOLE PE O DISTANŢĂ 

DE 25 KM   
Identificare  şi  localizare  proiect 

MANAGERUL  DE 

PROIECT/SOLICITANTUL: 

Consiliul local  al comunei Boldur 

ŢARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea de Vest 

Timiş 

Comuna Boldur 

CATEGORIA  

PROIECTULUI: 

Investiţii: DA 

Reparaţii: - 

TIPUL  PROIECTULUI: 

Proiect nou: DA 

În continuare: NU 

În curs  de execuţie: NU 

VALOAREA  PROIECTULUI: 

(estimativ – euro, fără T.V.A.) 

- 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE  DE  

FINANŢARE: 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene/structurale 

Credite bancare 

Parteneriate 

Descrierea  proiectului 

OBIECTIVE: 

o Îmbunătăţirea accesului populaţiei şi agenţilor economici 

la infrastructura de bază, conform normelor europene 

 

RETULTATE OBŢINUTE: 

o Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a cetăţenilor comunei 

Boldur 

o Dezvoltarea infrastructurii de bază pentru a deservi 

populaţia comunei Boldur 

o Reabilitarea şi consolidarea reţelei de drumuri locale 

o Protecţia mediului înconjurător 

POTENŢIALI  BENEFICIARI  

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

ŢINTĂ 

o Locuitorii comunei 

o Potenţialii investitori 

o Agenţii economici şi instituţiile publice din zonă 

o Turiştii care tranzitează comuna 
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ACTIVITĂŢILE 

PROIECTULUI 

o Realizarea Studiului de Fezabilitate 

o Elaborarea proiectului tehnic 

o Aprobarea începerii proiectului 

o Organizarea procedurilor de licitaţie pentru selectarea 

constructorului 

o Realizarea lucrărilor de construcţii 

o Monitorizare, evaluare, control 

o Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de 

finanţare 

STADIUL  DE  MATURITATE 

AL  PROIECTULUI 

Idee: DA 

SF: NU 

PT: NU 

DDE: NU 

Execuţie: NU 

JUSTIFICAREA  

NECESITĂŢII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare a comunei 

Boldur. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice 

realizat cu ocazia elaborării Strategiei, mulţi cetăţeni au răspuns 

că este importantă realizarea de troturare, alei pietonale şi rigole 

pe raza comunei Boldur 

 

Număr proiect: 6 

REALIZAREA  REŢELEI  DE CANALIZARE    
Identificare  şi  localizare  proiect 

MANAGERUL  DE 

PROIECT/SOLICITANTUL: 

Consiliul local  al comunei Boldur 

ŢARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea de Vest 

Timiş 

Comuna Boldur 

CATEGORIA  

PROIECTULUI: 

Investiţii: DA 

Reparaţii: - 

TIPUL  PROIECTULUI: 

Proiect nou: DA 

În continuare: NU 

În curs  de execuţie: NU 

VALOAREA  PROIECTULUI: 

(estimativ – euro, fără T.V.A.) 

- 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 
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SURSE POSIBILE  DE  

FINANŢARE: 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene/structurale 

Credite bancare 

Parteneriate 

Descrierea  proiectului 

OBIECTIVE: 

o Revigorarea construcţiilor de locuinţe pe raza comunei, 

ca urmare a îmbunătăţirii infrastructurii 

o Creşterea atractivităţii comunei pentru investitori 

o Creşterea veniturilor provenite din taxe şi impozite locale 

la bugetul local 

RETULTATE OBŢINUTE: 

o Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a cetăţenilor comunei 

Boldur 

o Dezvoltarea infrastructurii de bază pentru a deservi 

populaţia comunei Boldur 

o Dezvoltarea durabilă a serviciilor 

o Protecţia mediului înconjurător 

o Reducerea efectelor unor riscuri naturale, cum ar fi 

inundaţiile 

POTENŢIALI  BENEFICIARI  

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

ŢINTĂ 

o Locuitorii comunei 

o Potenţialii investitori 

o Agenţii economici şi instituţiile publice din zonă 

o Turiştii care tranzitează comuna 

ACTIVITĂŢILE 

PROIECTULUI 

o Realizarea Studiului de Fezabilitate 

o Elaborarea proiectului tehnic 

o Aprobarea începerii proiectului 

o Organizarea procedurilor de licitaţie pentru selectarea 

constructorului 

o Realizarea lucrărilor de construcţii 

o Monitorizare, evaluare, control 

o Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de 

finanţare 

STADIUL  DE  MATURITATE 

AL  PROIECTULUI 

Idee: DA 

SF: NU 

PT: NU 

DDE: NU 

Execuţie: NU 
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JUSTIFICAREA  

NECESITĂŢII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare a comunei 

Boldur. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice 

realizat cu ocazia elaborării Strategiei, mulţi cetăţeni au răspuns 

că este importantă realizarea reţelei de canalizare pe raza 

comunei Boldur 

 

 

Număr proiect: 7 

MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE ŞI A SISTEMULUI RUTIER 
Identificare  şi  localizare  proiect 

MANAGERUL  DE 

PROIECT/SOLICITANTUL: 

Consiliul local  al comunei Boldur 

ŢARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea de Vest 

Timiş 

Comuna Boldur 

CATEGORIA  

PROIECTULUI: 

Investiţii: NU 

Reparaţii: DA 

TIPUL  PROIECTULUI: 

Proiect nou: DA 

În continuare: NU 

În curs  de execuţie: NU 

VALOAREA  PROIECTULUI: 

(estimativ – euro, fără T.V.A.) 

- 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE  DE  

FINANŢARE: 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene/structurale 

Credite bancare 

Parteneriate 

Descrierea  proiectului 

OBIECTIVE: 

o Modernizarea drumurilor comunale şi a sistemului rutier, 

datorită stării tehnice necorespunzatoare a drumurilor comunale şi 

a străzilot privind condiţiile de circulaţie şi semnalizarea rutieră 
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RETULTATE OBŢINUTE: 

o Asigurarea accesului neîngrădit al cetăţenilor comunei 

Boldur la infrastructura de bază; 

o Fluidizarea circulaţiei; 

o Creşterea siguranţei circulaţiei pe drumurile comunei 

Boldur; 

o Sistematizarea străzilor; 

o Creşterea atractivităţii comunei pentru investitori 

POTENŢIALI  BENEFICIARI  

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

ŢINTĂ 

o Locuitorii comunei 

o Participanţii la traficul rutier 

o Potenţialii investitori 

o Agenţii economici şi instituţiile publice din zonă 

o Turiştii care tranzitează comuna 

ACTIVITĂŢILE 

PROIECTULUI 

o Realizarea Studiului de Fezabilitate 

o Elaborarea proiectului tehnic 

o Aprobarea începerii proiectului 

o Organizarea procedurilor de licitaţie pentru selectarea 

constructorului 

o Realizarea lucrărilor de reparaţii 

o Monitorizare, evaluare, control 

o Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de 

finanţare 

STADIUL  DE  MATURITATE 

AL  PROIECTULUI 

Idee: DA 

SF: NU 

PT: NU 

DDE: NU 

Execuţie: NU 

JUSTIFICAREA  

NECESITĂŢII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare a comunei 

Boldur. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice 

realizat cu ocazia elaborării Strategiei, mulţi cetăţeni au răspuns 

că este importantă modernizarea drumurilor comunale şi a 

sistemului rutier pe raza comunei Boldur 

 

 

Număr proiect: 8 

AMENAJAREA UNOR PARCURI ŞI SPAŢII VERZI PE O SUPRAFAŢĂ DE 

 3 HA 
Identificare  şi  localizare  proiect 
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MANAGERUL  DE 

PROIECT/SOLICITANTUL: 

Consiliul local  al comunei Boldur 

ŢARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea de Vest 

Timiş 

Comuna Boldur 

CATEGORIA  

PROIECTULUI: 

Investiţii: DA 

Reparaţii: NU 

TIPUL  PROIECTULUI: 

Proiect nou: DA 

În continuare: NU 

În curs  de execuţie: NU 

VALOAREA  PROIECTULUI: 

(estimativ – euro, fără T.V.A.) 

- 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE  DE  

FINANŢARE: 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene/structurale 

Credite bancare 

Parteneriate 

Descrierea  proiectului 

OBIECTIVE: 
o Amenajarea unor parcuri şi spaţii verzi pentru locuitorii 

comunei 

RETULTATE OBŢINUTE: 

o Accesul tuturor cetăţenilor, în special a copiilor de pe 

raza comunei Boldur la parcuri şi spaţii verzi; 

o Creşterea atractivităţii comunei pentru investitori 

POTENŢIALI  BENEFICIARI  

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

ŢINTĂ 

o Locuitorii comunei 

o Potenţialii investitori 

o Agenţii economici şi instituţiile publice din zonă 

o Turiştii care tranzitează comuna 

ACTIVITĂŢILE 

PROIECTULUI 

o Realizarea Studiului de Fezabilitate 

o Elaborarea proiectului tehnic 

o Aprobarea începerii proiectului 

o Organizarea procedurilor de licitaţie pentru selectarea 

constructorului 

o Realizarea lucrărilor de construcţii 

o Monitorizare, evaluare, control 

o Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de 

finanţare 
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STADIUL  DE  MATURITATE 

AL  PROIECTULUI 

Idee: DA 

SF: NU 

PT: NU 

DDE: NU 

Execuţie: NU 

JUSTIFICAREA  

NECESITĂŢII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare a comunei 

Boldur. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice 

realizat cu ocazia elaborării Strategiei, mulţi cetăţeni au răspuns 

că este importantă amenajarea de parcuri şi spaţii verzi  pe raza 

comunei Boldur 

 

Număr proiect: 9 

LUCRĂRI DE EXTINDERE A SEDIULUI PRIMĂRIEI COMUNEI BOLDUR 
Identificare  şi  localizare  proiect 

MANAGERUL  DE 

PROIECT/SOLICITANTUL: 

Consiliul local  al comunei Boldur 

ŢARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea de Vest 

Timiş 

Comuna Boldur 

CATEGORIA  

PROIECTULUI: 

Investiţii: DA 

Reparaţii: NU 

TIPUL  PROIECTULUI: 

Proiect nou: DA 

În continuare: NU 

În curs  de execuţie: NU 

VALOAREA  PROIECTULUI: 

(estimativ – euro, fără T.V.A.) 

- 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE  DE  

FINANŢARE: 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene/structurale 

Credite bancare 

Parteneriate 

Descrierea  proiectului 
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OBIECTIVE: 

o Extinderea sediului Primăriei comunei Boldur, prin 

mansardarea acestuia 

o Asigurarea unor servicii publice pentru cetăţenii comunei 

Boldur la standarde europene 

o Asigurarea unor condiţii de lucru pentru angajaţii 

primăriei comunei Boldur la standarde europene 

RETULTATE OBŢINUTE: 

o Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor comunei 

Boldur 

o Îmbunătăţirea serviciilor publice prestate de către 

angajaţii comunei Boldur cetăţenilor 

POTENŢIALI  BENEFICIARI  

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

ŢINTĂ 

o Locuitorii comunei 

o Potenţialii investitori 

o Agenţii economici şi instituţiile publice din zonă 

o Angajaţii Primăriei 

ACTIVITĂŢILE 

PROIECTULUI 

o Realizarea Studiului de Fezabilitate 

o Elaborarea proiectului tehnic 

o Aprobarea începerii proiectului 

o Organizarea procedurilor de licitaţie pentru selectarea 

constructorului 

o Realizarea lucrărilor de construcţii 

o Monitorizare, evaluare, control 

o Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de 

finanţare 

STADIUL  DE  MATURITATE 

AL  PROIECTULUI 

Idee: DA 

SF: NU 

PT: NU 

DDE: NU 

Execuţie: NU 

JUSTIFICAREA  

NECESITĂŢII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare a comunei 

Boldur. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice 

realizat cu ocazia elaborării Strategiei, mulţi cetăţeni au răspuns 

că este importantă extinderea sediului Primariei comunei Boldur 

 

Număr proiect: 10 

CONSTRUCŢIA UNUI DISPENSAR UMAN  
Identificare  şi  localizare  proiect 

MANAGERUL  DE 

PROIECT/SOLICITANTUL: 

Consiliul local  al comunei Boldur 
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ŢARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea de Vest 

Timiş 

Comuna Boldur 

CATEGORIA  

PROIECTULUI: 

Investiţii: DA 

Reparaţii: NU 

TIPUL  PROIECTULUI: 

Proiect nou: DA 

În continuare: NU 

În curs  de execuţie: NU 

VALOAREA  PROIECTULUI: 

(estimativ – euro, fără T.V.A.) 

- 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE  DE  

FINANŢARE: 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene/structurale 

Credite bancare 

Parteneriate 

Descrierea  proiectului 

OBIECTIVE: 

o Construcţia unui dispensar uman 

o Achiziţionarea de echipamente medicale necesare unei 

bune funcţionări a dispensarului uman 

o Acordarea de facilităţi medicilor care-şi vor desfăşura 

activitatea în noul dispensar uman:  

RETULTATE OBŢINUTE: 

o Desfăşurarea activităţii de prestare a serviciilor medicale 

la standardele impuse de legislaţia în domeniu; 

o Acordarea primului ajutor pentru cetăţenii comunei 

Boldur solicitanţi; 

o Îndrumarea către spitalele aflate în imediata apropiere a 

comunei Boldur a persoanelor aflate în stare critică; 

o Asigurarea realizării controalelor periodice privind 

sănătatea pentru locuitorii comunei Boldur 

POTENŢIALI  BENEFICIARI  

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

ŢINTĂ 

o Locuitorii comunei 

o Potenţialii investitori 

o Agenţii economici şi instituţiile publice din zonă 

o Turiştii care tranzitează comuna Boldur 
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ACTIVITĂŢILE 

PROIECTULUI 

o Realizarea Studiului de Fezabilitate 

o Elaborarea proiectului tehnic 

o Aprobarea începerii proiectului 

o Organizarea procedurilor de licitaţie pentru selectarea 

constructorului 

o Realizarea lucrărilor de construcţii 

o Monitorizare, evaluare, control 

o Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de 

finanţare 

STADIUL  DE  MATURITATE 

AL  PROIECTULUI 

Idee: DA 

SF: NU 

PT: NU 

DDE: NU 

Execuţie: NU 

JUSTIFICAREA  

NECESITĂŢII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare a comunei 

Boldur. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice 

realizat cu ocazia elaborării Strategiei, mulţi cetăţeni au răspuns 

că este importantă construcţia unui dispensar uman 

 

Număr proiect: 11 

CONSTRUCŢIA TEREN MULTIFUNCŢIONAL DE SPORT ÎN COMUNA 

BOLDUR  
Identificare  şi  localizare  proiect 

MANAGERUL  DE 

PROIECT/SOLICITANTUL: 

Consiliul local  al comunei Boldur 

ŢARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea de Vest 

Timiş 

Comuna Boldur 

CATEGORIA  

PROIECTULUI: 

Investiţii: DA 

Reparaţii: NU 

TIPUL  PROIECTULUI: 

Proiect nou: DA 

În continuare: NU 

În curs  de execuţie: NU 

VALOAREA  PROIECTULUI: 

(estimativ – euro, fără T.V.A.) 

- 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 
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SURSE POSIBILE  DE  

FINANŢARE: 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene/structurale 

Credite bancare 

Parteneriate 

Descrierea  proiectului 

OBIECTIVE: 
o Construcţia unui teren multifuncţional de sport în comuna 

Boldur  

RETULTATE OBŢINUTE: 

o Desfăşurarea activităţiilor sportive de către locuitorii 

comunei Boldur în condiţii optime 

o Creşterea stării de sănătate a locuitorilor comunei Boldur 

POTENŢIALI  BENEFICIARI  

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

ŢINTĂ 

o Locuitorii comunei 

o Tinerii de pe raza comunei Boldur 

ACTIVITĂŢILE 

PROIECTULUI 

o Realizarea Studiului de Fezabilitate 

o Elaborarea proiectului tehnic 

o Aprobarea începerii proiectului 

o Organizarea procedurilor de licitaţie pentru selectarea 

constructorului 

o Realizarea lucrărilor de construcţii 

o Monitorizare, evaluare, control 

o Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de 

finanţare 

STADIUL  DE  MATURITATE 

AL  PROIECTULUI 

Idee: DA 

SF: NU 

PT: NU 

DDE: NU 

Execuţie: NU 

JUSTIFICAREA  

NECESITĂŢII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare a comunei 

Boldur. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice 

realizat cu ocazia elaborării Strategiei, mulţi cetăţeni au răspuns 

că este importantă construcţia unui teren multifuncţional de sport 

în comuna Boldur 
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Număr proiect: 12 

CONSTRUCŢIA TEREN DE FOTBAL  ÎN COMUNA BOLDUR  
Identificare  şi  localizare  proiect 

MANAGERUL  DE 

PROIECT/SOLICITANTUL: 

Consiliul local  al comunei Boldur 

ŢARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea de Vest 

Timiş 

Comuna Boldur 

CATEGORIA  

PROIECTULUI: 

Investiţii: DA 

Reparaţii: NU 

TIPUL  PROIECTULUI: 

Proiect nou: DA 

În continuare: NU 

În curs  de execuţie: NU 

VALOAREA  PROIECTULUI: 

(estimativ – euro, fără T.V.A.) 

- 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE  DE  

FINANŢARE: 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene/structurale 

Credite bancare 

Parteneriate 

Descrierea  proiectului 

OBIECTIVE: o Construcţia unui teren de fotbal în comuna Boldur  

RETULTATE OBŢINUTE: 

o Desfăşurarea activităţiilor sportive de către locuitorii 

comunei Boldur în condiţii optime 

o Creşterea stării de sănătate a locuitorilor comunei Boldur 

POTENŢIALI  BENEFICIARI  

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

ŢINTĂ 

o Locuitorii comunei 

o Tinerii de pe raza comunei Boldur 

ACTIVITĂŢILE 

PROIECTULUI 

o Realizarea Studiului de Fezabilitate 

o Elaborarea proiectului tehnic 

o Aprobarea începerii proiectului 

o Organizarea procedurilor de licitaţie pentru selectarea 

constructorului 

o Realizarea lucrărilor de construcţii 

o Monitorizare, evaluare, control 

o Auditul proiectului 
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DURATA PROIECTULUI 
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de 

finanţare 

STADIUL  DE  MATURITATE 

AL  PROIECTULUI 

Idee: DA 

SF: NU 

PT: NU 

DDE: NU 

Execuţie: NU 

JUSTIFICAREA  

NECESITĂŢII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare a comunei 

Boldur. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice 

realizat cu ocazia elaborării Strategiei, mulţi cetăţeni au răspuns 

că este importantă construcţia unui teren de fotbal în comuna 

Boldur 

 

Număr proiect: 13 

PRIMA ÎMPĂDURIRE A UNUI TEREN AGRICOL DE 50 HA 
Identificare  şi  localizare  proiect 

MANAGERUL  DE 

PROIECT/SOLICITANTUL: 

Consiliul local  al comunei Boldur 

ŢARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea de Vest 

Timiş 

Comuna Boldur 

CATEGORIA  

PROIECTULUI: 

Investiţii: DA 

Reparaţii: NU 

TIPUL  PROIECTULUI: 

Proiect nou: DA 

În continuare: NU 

În curs  de execuţie: NU 

VALOAREA  PROIECTULUI: 

(estimativ – euro, fără T.V.A.) 

- 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE  DE  

FINANŢARE: 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene/structurale 

Credite bancare 

Parteneriate 

Descrierea  proiectului 

OBIECTIVE: 
o Prima împădurire a unui teren agricol de 50 ha în comuna 

Boldur  
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RETULTATE OBŢINUTE: 
o Împădurire teren 50 ha 

o Consolidarea terenurilor afectate de eroziune şi alunecări 

POTENŢIALI  BENEFICIARI  

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

ŢINTĂ 

o Locuitorii comunei 

o Potenţialii investitori 

o Agenţii economici şi instituţiile publice din zonă 

o Turiştii care tranzitează comuna Boldur 

ACTIVITĂŢILE 

PROIECTULUI 

o Realizarea Studiului de Fezabilitate 

o Elaborarea proiectului tehnic 

o Aprobarea începerii proiectului 

o Organizarea procedurilor de licitaţie pentru selectarea 

firmei care va efectua împădurirea 

o Contractarea firmei care va efectua împădurirea 

o Monitorizare, evaluare, control 

o Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de 

finanţare 

STADIUL  DE  MATURITATE 

AL  PROIECTULUI 

Idee: DA 

SF: NU 

PT: NU 

DDE: NU 

Execuţie: NU 

JUSTIFICAREA  

NECESITĂŢII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare a comunei 

Boldur. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice 

realizat cu ocazia elaborării Strategiei, mulţi cetăţeni au răspuns 

că este importantă împădurirea unor terenuri din comuna Boldur 

 

Număr proiect: 14 

LUCRĂRI DE CONSTRUIRE CAPACITATE DE PRODUCŢIE ENERGIE 

NECONVENŢIONALĂ, CĂI DE COMUNICAŢII, REŢELE NECESARE 

AMPLASĂRII CENTRALELOR EOLIENE ŞI/SAU A PANOURILOR 

SOLARE 
Identificare  şi  localizare  proiect 

MANAGERUL  DE 

PROIECT/SOLICITANTUL: 

Consiliul local  al comunei Boldur 

ŢARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea de Vest 

Timiş 

Comuna Boldur 
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CATEGORIA  

PROIECTULUI: 

Investiţii: DA 

Reparaţii: NU 

TIPUL  PROIECTULUI: 

Proiect nou: DA 

În continuare: NU 

În curs  de execuţie: NU 

VALOAREA  PROIECTULUI: 

(estimativ – euro, fără T.V.A.) 

- 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE  DE  

FINANŢARE: 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene/structurale 

Credite bancare 

Parteneriate 

Descrierea  proiectului 

OBIECTIVE: 

o Diminuarea poluării cauzate de producerea energiei din 

arderea combustibililor fosili şi reducerea dependenţei de aceşti 

combustibili 

o Utilizarea resurselor regenerabile care se pretează 

aplicaţiilor la scară redusă 

RETULTATE OBŢINUTE: 

o Folosirea surselor noi de energie regenerabilă 

o Diminuarea costurilor comunei Boldur legate de plata 

consumurilor de energie electrică la nivelul comunei 

POTENŢIALI  BENEFICIARI  

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

ŢINTĂ 

o Locuitorii comunei 

o Potenţialii investitori 

o Agenţii economici şi instituţiile publice din zonă 

ACTIVITĂŢILE 

PROIECTULUI 

o Realizarea Studiului de Fezabilitate 

o Elaborarea proiectului tehnic 

o Aprobarea începerii proiectului 

o Organizarea procedurilor de licitaţie pentru selectarea 

firmei care va realiza centralele eoliene şi/sau panouri solare 

o Contractarea firmei care va realiza centralele eoliene 

şi/sau panouri solare  

o Monitorizare, evaluare, control 

o Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de 

finanţare 

STADIUL  DE  MATURITATE 

AL  PROIECTULUI 

Idee: DA 

SF: NU 

PT: NU 

DDE: NU 

Execuţie: NU 
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JUSTIFICAREA  

NECESITĂŢII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare a comunei 

Boldur. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice 

realizat cu ocazia elaborării Strategiei, mulţi cetăţeni au răspuns 

că este importantă dezvoltarea unor capacităţi de producţie a 

energiilor neconvenţionale în comuna Boldur 

 

Număr proiect: 15 

CONSTRUIREA UNUI COMPLEX TURISTIC ŞI DE AGREMENT ÎN 

COMUNĂ 
Identificare  şi  localizare  proiect 

MANAGERUL  DE 

PROIECT/SOLICITANTUL: 

Consiliul local  al comunei Boldur 

ŢARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea de Vest 

Timiş 

Comuna Boldur 

CATEGORIA  

PROIECTULUI: 

Investiţii: DA 

Reparaţii: NU 

TIPUL  PROIECTULUI: 

Proiect nou: DA 

În continuare: NU 

În curs  de execuţie: NU 

VALOAREA  PROIECTULUI: 

(estimativ – euro, fără T.V.A.) 

- 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE  DE  

FINANŢARE: 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene/structurale 

Credite bancare 

Parteneriate 

Descrierea  proiectului 

OBIECTIVE: 
o Construirea unui complex turistic şi de agrement în 

comuna Boldur 

RETULTATE OBŢINUTE: 

o Crearea unui complex turistic şi de agrement în comuna 

Boldur 

o Promovarea comunei Boldur în domeniul turismului 

o Creşterea bunăstării materiale a cetăţenilor comunei 

Boldur 
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POTENŢIALI  BENEFICIARI  

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

ŢINTĂ 

o Locuitorii comunei 

o Potenţialii investitori 

o Agenţii economici şi instituţiile publice din zonă 

o Turiştii care tranzitează comuna 

ACTIVITĂŢILE 

PROIECTULUI 

o Realizarea Studiului de Fezabilitate 

o Elaborarea proiectului tehnic 

o Aprobarea începerii proiectului 

o Organizarea procedurilor de licitaţie pentru selectarea 

firmei care va construi complexul turistic şi de agrement 

o Contractarea firmei care va construi complexul turistic şi 

de agrement  

o Monitorizare, evaluare, control 

o Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de 

finanţare 

STADIUL  DE  MATURITATE 

AL  PROIECTULUI 

Idee: DA 

SF: NU 

PT: NU 

DDE: NU 

Execuţie: NU 

JUSTIFICAREA  

NECESITĂŢII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare a comunei 

Boldur. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice 

realizat cu ocazia elaborării Strategiei, mulţi cetăţeni au răspuns 

că este importantă construirea unui complex turistic şi de 

agrement în comuna Boldur 

 

Număr proiect: 16 

CONSTRUIREA UNUI SEDIU AL POLIŢIEI  LOCALE ŞI 

ACHIZIŢIONAREA UNUI AUTOTURISM PENTRU ACEASTA 
Identificare  şi  localizare  proiect 

MANAGERUL  DE 

PROIECT/SOLICITANTUL: 

Consiliul local  al comunei Boldur 

ŢARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea de Vest 

Timiş 

Comuna Boldur 

CATEGORIA  

PROIECTULUI: 

Investiţii: DA 

Reparaţii: NU 
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TIPUL  PROIECTULUI: 

Proiect nou: DA 

În continuare: NU 

În curs  de execuţie: NU 

VALOAREA  PROIECTULUI: 

(estimativ – euro, fără T.V.A.) 

- 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE  DE  

FINANŢARE: 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene/structurale 

Credite bancare 

Parteneriate 

Descrierea  proiectului 

OBIECTIVE: 
o Construirea unui sediu al poliţiei locale şi dotarea acesteia 

cu un autoturism în comuna Boldur 

RETULTATE OBŢINUTE: 

o Construirea unui sediul al poliţiei locale 

o Dotarea poliţiei locale cu un autoturism 

o Asigurarea ordinii şi a liniştii publice 

o Paza şi protecţia obiectivelor de interes public 

o Facilitarea accesului populaţiei la informaţii privind 

drepturile şi obligaţiile fundamentale ale cetăţenilor 

POTENŢIALI  BENEFICIARI  

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

ŢINTĂ 

o Locuitorii comunei 

o Potenţialii investitori 

o Agenţii economici şi instituţiile publice din zonă 

o Turiştii care tranzitează comuna 

ACTIVITĂŢILE 

PROIECTULUI 

o Realizarea Studiului de Fezabilitate 

o Elaborarea proiectului tehnic 

o Aprobarea începerii proiectului 

o Organizarea procedurilor de licitaţie pentru selectarea 

firmei care va construi sediul poliţiei locale şi a firmei care va 

furniza un autoturism 

o Contractarea firmei care va construi sediul poliţiei locale 

şi a firmei care va furniza un autoturism  

o Monitorizare, evaluare, control 

o Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de 

finanţare 

STADIUL  DE  MATURITATE 

AL  PROIECTULUI 

Idee: DA 

SF: NU 

PT: NU 

DDE: NU 

Execuţie: NU 
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JUSTIFICAREA  

NECESITĂŢII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare a comunei 

Boldur. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice 

realizat cu ocazia elaborării Strategiei, mulţi cetăţeni au răspuns 

că este importantă construirea unui sediu al poliţiei locale şi 

dotarea acesteia cu un autoturism în comuna Boldur 

 

Număr proiect: 17 

DOTAREA COMUNEI BOLDUR CU O AUTOSPECIALĂ DE INTERVENŢII 

PENTRU POMPIERI 
Identificare  şi  localizare  proiect 

MANAGERUL  DE 

PROIECT/SOLICITANTUL: 

Consiliul local  al comunei Boldur 

ŢARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea de Vest 

Timiş 

Comuna Boldur 

CATEGORIA  

PROIECTULUI: 

Investiţii: DA 

Reparaţii: NU 

TIPUL  PROIECTULUI: 

Proiect nou: DA 

În continuare: NU 

În curs  de execuţie: NU 

VALOAREA  PROIECTULUI: 

(estimativ – euro, fără T.V.A.) 

- 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE  DE  

FINANŢARE: 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene/structurale 

Credite bancare 

Parteneriate 

Descrierea  proiectului 

OBIECTIVE: 

o Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă 

la nivelul comunei Boldur, prin reducerea timpului de intervenţie 

în situaţii de urgenţă 

RETULTATE OBŢINUTE: 

o Dotarea corespunzătoare a serviciului de voluntariat 

pentru situaţii de urgenţă 

o Personal bine instruit şi dotat pentru intervenţie în situaţii 

de urgenţă 
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POTENŢIALI  BENEFICIARI  

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

ŢINTĂ 

o Locuitorii comunei 

o Potenţialii investitori 

o Agenţii economici şi instituţiile publice din zonă 

o Turiştii care tranzitează comuna 

ACTIVITĂŢILE 

PROIECTULUI 

o Realizarea Studiului de Fezabilitate 

o Elaborarea proiectului tehnic 

o Aprobarea începerii proiectului 

o Organizarea procedurilor de licitaţie pentru selectarea 

firmei care va furniza autospeciala de intervenţii pentru popieri 

o Contractarea firmei care va furniza autospeciala de 

intervenţii pentru popieri  

o Monitorizare, evaluare, control 

o Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de 

finanţare 

STADIUL  DE  MATURITATE 

AL  PROIECTULUI 

Idee: DA 

SF: NU 

PT: NU 

DDE: NU 

Execuţie: NU 

JUSTIFICAREA  

NECESITĂŢII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

o Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare a 

comunei Boldur. De asemenea, în cadrul consultării opiniei 

publice realizat cu ocazia elaborării Strategiei, mulţi cetăţeni au 

răspuns că este importantă dotarea serviciului de voluntariat 

pentru situaţii de urgenţă  în comuna Boldur 

 

Număr proiect: 18 

CONSTRUIRE DE LOCUINŢE PRIN ANL 
Identificare  şi  localizare  proiect 

MANAGERUL  DE 

PROIECT/SOLICITANTUL: 

Consiliul local  al comunei Boldur 

ŢARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea de Vest 

Timiş 

Comuna Boldur 

CATEGORIA  

PROIECTULUI: 

Investiţii: DA 

Reparaţii: NU 
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TIPUL  PROIECTULUI: 

Proiect nou: DA 

În continuare: NU 

În curs  de execuţie: NU 

VALOAREA  PROIECTULUI: 

(estimativ – euro, fără T.V.A.) 

- 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE  DE  

FINANŢARE: 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene/structurale 

Credite bancare 

Parteneriate 

Descrierea  proiectului 

OBIECTIVE: o Construirea unor locuinţe sociale ANL 

RETULTATE OBŢINUTE: 

o Locuinţe ANL destinate închirierii pentru tinerii până la 

35 de ani 

o Atragerea de noi venituri pentru administraţia locală 

o Crearea de noi locuri de muncă 

o Atragerea potenţialilor investitori 

POTENŢIALI  BENEFICIARI  

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

ŢINTĂ 

o Locuitorii comunei 

o Potenţialii investitori 

o Agenţii economici şi instituţiile publice din zonă 

ACTIVITĂŢILE 

PROIECTULUI 

o Realizarea Studiului de Fezabilitate 

o Elaborarea proiectului tehnic 

o Aprobarea începerii proiectului 

o Organizarea procedurilor de licitaţie  

o Contractarea lucrărilor 

o Monitorizare, evaluare, control 

o Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de 

finanţare 

STADIUL  DE  MATURITATE 

AL  PROIECTULUI 

Idee: DA 

SF: NU 

PT: NU 

DDE: NU 

Execuţie: NU 

JUSTIFICAREA  

NECESITĂŢII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

o Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare a 

comunei Boldur. De asemenea, în cadrul consultării opiniei 

publice realizat cu ocazia elaborării Strategiei, mulţi cetăţeni au 

răspuns că este importantă construirea de locuinţe prin ANL  în 

comuna Boldur 
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Număr proiect: 19 

AMENAJAREA  UNUI  CENTRU DE  JOACĂ  ŞI RECREERE PENTRU 

COPIII DIN COMUNA BOLDUR 
Identificare  şi  localizare  proiect 

MANAGERUL  DE 

PROIECT/SOLICITANTUL: 

Consiliul local  al comunei Boldur 

ŢARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea de Vest 

Timiş 

Comuna Boldur 

CATEGORIA  

PROIECTULUI: 

Investiţii: DA 

Reparaţii: NU 

TIPUL  PROIECTULUI: 

Proiect nou: DA 

În continuare: NU 

În curs  de execuţie: NU 

VALOAREA  PROIECTULUI: 

(estimativ – euro, fără T.V.A.) 

- 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE  DE  

FINANŢARE: 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene/structurale 

Credite bancare 

Parteneriate 

Descrierea  proiectului 

OBIECTIVE: 
o Amenajarea unui centru de joacă şi recreere pentru copiii 

din comuna Boldur 

RETULTATE OBŢINUTE: 

o Centru de joacă şi recreere pentru copiii din comuna 

Boldur 

o Stimularea implicării părinţilor în educaţia copiilor 

o Activităţi artistice, festive (sărbătorirea zilei de naştere a 

copiilor), educative şi sportive împreună cu copiii 

POTENŢIALI  BENEFICIARI  

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

ŢINTĂ 

o Locuitorii comunei 

o Copiii şi tineriii din comuna Boldur 
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ACTIVITĂŢILE 

PROIECTULUI 

o Realizarea Studiului de Fezabilitate 

o Elaborarea proiectului tehnic 

o Aprobarea începerii proiectului 

o Organizarea procedurilor de licitaţie  

o Contractarea lucrărilor 

o Monitorizare, evaluare, control 

o Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de 

finanţare 

STADIUL  DE  MATURITATE 

AL  PROIECTULUI 

Idee: DA 

SF: NU 

PT: NU 

DDE: NU 

Execuţie: NU 

JUSTIFICAREA  

NECESITĂŢII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

o Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare a 

comunei Boldur. De asemenea, în cadrul consultării opiniei 

publice realizat cu ocazia elaborării Strategiei, mulţi cetăţeni au 

răspuns că este importantă amenajarea unui centru de joacă şi 

recreere pentru copiii  din comuna Boldur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Page 
207 

 

  

 

 

CENTRALIZATOR CHESTIONARE 
 

PENTRU DIAGNOZA SPAȚIULUI 

 

 

COMUNA BOLDUR 
 

 

 

În Comuna Boldur au fost distribuite 518 chestionare gospodăriilor din cele patru localități componente în 

vederea identificării necesităților de dezvoltare durabilă a Comunei Boldur pentru perioada 2010 - 2017. Au fost 

colectate un număr de 497 chestionare, răspunsurile la întrebările adresate fiind centralizate în cele ce urmează. 
 

 

 

1. Care este numărul persoanelor din gospodăria dumneavoastră? 

 

27%

14% 14%

18%

17%

10% 1 persoană -- 68 gospodării

2 persoane -- 134 gospodării

3 persoane -- 90 gospodării

4 persoane -- 83 gospodării

5 persoane -- 52 gospodării

Peste 5 persoane --  70
gospodării

 
Figura 1 – Numărul de persoane din gospodărie 
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2. Care este repartizarea pe sexe a persoanelor din gospodăria dumneavoastră? 

54%
46%

Masculin -- 765 persoane

Feminin   -- 898 persoane

 
Figura 2 – Repartizarea pe sexe a persoanelor din gospodării 

 

3. Care este repartizarea pe grupe de vârstă a persoanelor din gospodăria dumneavoastră? 

0442

112

141

125

102

125

106

7071

02
25

68

111
123

87

121

84
7272

Masculin Feminin

0-9 ani

10-19 ani

20-29 ani

30-39 ani

40-49 ani

50-59 ani

60-69 ani

70-79 ani

80-89 ani

90-99 ani

Peste 100 ani

Număr

persoane

 
Figura 3 – Repartizarea pe grupe de vârstă și pe sexe a persoanelor din gospodării 

 

4. Care este nivelul educaţional al persoanelor din gospodăria dumneavoastră? 

1%

24%

5%

21%

19%4%

20%

6%
Fără educație -- 88 persoane

Elementar -- 314 persoane

Gimnazial -- 391 persoane

Profesional -- 337 persoane

Liceal -- 350 persoane

Postliceal -- 59 persoane

Universitar -- 108 persoane

Postuniversitar -- 15 persoane

Opțiuni neexprimate -- 1 persoană

 
Figura 4 – Nivelul educațional al persoanelor din gospodării 
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5. Care este structura ocupaţională a persoanelor din gospodăria dumneavoastră? 

28%

16%

12%

2%

6%

32%

4%

Elev -- 205 persoane

Student -- 32 persoane

Angajat -- 458 persoane

Șomer -- 62 persoane

Casnic -- 263 persoane

Pensionar -- 536 persoane

Altele -- 106 persoane

Opțiuni neexprimate -- 1 persoană

 
Figura 5 – Structura ocupațională a persoanelor din gospodării 

 

6. Care este venitul lunar în Lei al gospodăriei dumneavoastră? 

3%

23%

30%

17%

14%

3% Sub 500 lei -- 83 gospodării

501-1.000 lei -- 155 gospodării

1.001-1.500 lei -- 114 gospodării

1.501-2.000 -- 70 gospodării

2.001-2.500 -- 33 gospodării

2.501-3.000 -- 13 gospodării

Peste 3.000 -- 16 gospodării

Opțiuni neexprimate -- 13 gospodării

3%
7%

 
Figura 6 – Venitul lunar în lei pe gospodărie 

 
7. Gospodăria dumneavoastră beneficiază de: 
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623

488

405

239

489
453

265

8

92

258

44

491474

9

232

Apă curentă Canalizare Electricitate Gaze

naturale

Salubritate Telefonie

fixă

Internet Televiziune

digitală

DA

NU

 
Figura 7 – Utilitățile și serviciile de care beneficiază gospodăriile 
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8. Luând în considerare toate aspectele vieții în comuna dumneavoastră, cât de mulțumit(ă) sunteți de 

viața pe care o duceți în acest moment? 

45

327

97

20

10

Foarte mulțumit(ă)

Mulțumit(ă)

Nemulțumit(ă)

Foarte nemulțumit(ă)

Nu știu

Grad de mulțumire

 
Figura 8 – Gradul de mulțumire față de viața în comună 

 

9. Dacă ați avea posibilitatea, v-ați muta la oraș // v-ați muta în alt sat / altă comună // ați continua să 

locuiți în sat / comună? 

46

451

11

486
432

65

V-ați muta la oraș V-ați muta în alt sat /

comună

Ați continua să locuiți

în sat / comună

DA

NU

 
Figura 9 – Opțiuni privind rămânerea / plecarea din sat / comună 

 

10. Cum caracterizaţi gradul de dezvoltare a comunei dumneavoastră în ultimii 10 ani? 

66

304

89

36

2

Foarte bun

Bun

Slab

Foarte slab

Nu știu

Grad de
dezvoltare a
comunei în
ultimii 10 ani

 
Figura 10 – Aprecierea gradului de dezvoltare a comunei în ultimii 10 ani 
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11. După părerea dumneavoastră, comuna se află în acest moment în: 

 

7%

41%

52%

Creștere economică -- 256 opțiuni

Stagnare economică -- 204 opțiuni

Descreștere economică -- 37 opțiuni

 
Figura 11 – Aprecierea evoluției economice a comunei 

 

12. Ce considerați că este cel mai reprezentativ pentru identitatea comunei dumneavoastră? 

 

105
145

49 23

171

44 55 9

Un

eveniment

O sărbătoare O

personalitate

O formă de

relief

O tradiție /

un obicei

Un meșteșug

/ o

îndeletnicire

Un obiectiv Altceva

Identitate

*** Unii respondenți au bifat mai multe opțiuni

Figura 12 – Simbol reprezentativ pentru identitatea comunei 
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13. Cum apreciați calitatea mediului înconjurător din comună? 

50

287

100

53

7

Foarte bună Bună Slabă Foarte slabă Nu știu

Calitatea mediului

 
Figura 13 – Calitatea mediului înconjurător 

 

14. Există vreun factor dominant de poluare a mediului înconjurător la nivelul comunei? 

296

201

131

366

70

427

Poluare Aer Poluare Apă Poluare Sol

DA

NU

 
Figura 14 – Factori de poluare la nivelul comunei 

 

15. Ce părere aveţi despre? 

Starea drumurilor

29%

34%

5%

32%
Foarte bună -- 26

Bună -- 169

Slabă -- 143

Foarte slabă -- 158

Nu știu -- 1
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Apă și canalizare11%3%

15%

10%

61%

Foarte bună -- 56

Bună -- 302

Slabă -- 74

Foarte slabă -- 52

Nu știu -- 13

 
 

Colectare deșeuri

23%

67%

5% 1%

Foarte bună -- 116

Bună -- 333

Slabă -- 23

Foarte slabă -- 18

Nu știu -- 7

4%

 

Servicii Primărie2%8%

22%

62%

Foarte bună -- 110

Bună -- 305

Slabă -- 41

Foarte slabă -- 32

Nu știu -- 9

6%
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Asistență socială

7%

58%

11% 14%

10%

Foarte bună - 71

Bună -- 286

Slabă -- 52

Foarte slabă -- 33

Nu știu -- 55

Relația cu cetățenii

11%

19%

61%

7% 2%

Foarte bună -- 95

Bună -- 301

Slabă -- 53

Foarte slabă -- 36

Nu știu -- 12

Implicarea administrației locale3%8%

15%

16%

58%

Foarte bună -- 81

Bună -- 289

Slabă -- 75

Foarte slabă -- 38

Nu știu -- 14

Securitatea vieții

64%

15%

8% 12%

Foarte bună -- 62

Bună -- 314

Slabă -- 75

Foarte slabă -- 39

Nu știu -- 7

1%
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Figura 15 – Apreciere servicii publice și edilitare 

16. Cum apreciaţi activitatea următoarelor instituţii? 

 

Primar

41%47%

6% 4%

Foarte bună -- 203

Bună -- 235

Slabă -- 28

Foarte slabă -- 20

Nu știu -- 11

2%

 
 

Consiliul local6%

21%

55%

14%

Foarte bună -- 68

Bună -- 278

Slabă -- 102

Foarte slabă -- 31

Nu știu -- 18

4%

 
 

Consiliul județean

41%
12%

14%

25%

8%

Foarte bună -- 41

Bună -- 199

Slabă -- 123

Foarte slabă -- 62

Nu știu -- 72
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Poliția Rurală5%

14%

60%

18%

Foarte bună -- 90

Bună -- 299

Slabă -- 68

Foarte slabă -- 26

Nu știu -- 14

3

%

 

Școala

9%

59%

21%

Foarte bună -- 105

Bună -- 292

Slabă -- 48

Foarte slabă -- 29

Nu știu -- 23

5%6%

Biserica

41%
52%

Foarte bună -- 206

Bună -- 258

Slabă -- 18

Foarte slabă -- 6

Nu știu -- 9

1% 2%4%

 
Figura 16 – Aprecierea activității instituțiilor 

 

 

 

 

17. Cât de importante consideraţi că sunt următoarele obiective de dezvoltare rurală ce ar trebui avute în 

vedere în viitorii 10 ani? 
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Drumuri comunale14%

86%

Foarte important -- 426

Important -- 70

Puțin important -- 1

Deloc important -- 0

Nu știu -- 0

 

Apă / canalizare

80%

18% 2%

Foarte important -- 396

Important -- 91

Puțin important -- 8

Deloc important -- 0

Nu știu -- 2

 

Colectare deșeuri

42%

46%

10% 2%

Foarte important - 207

Important -- 228

Puțin important -- 50

Deloc important -- 2

Nu știu -- 10
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Gaz metan în comună

55%

3%3%

27%

12%

Foarte important -- 277

Important -- 133

Puțin important -- 59

Deloc important -- 13

Nu știu -- 15

Iluminat public1%

57%38%

Foarte important -- 284

Important -- 190

Puțin important -- 15

Deloc important -- 5

Nu știu -- 3

3% 1%

Transport în comun

63%31%

4%

Foarte important -- 315

Important -- 154

Puțin important -- 20

Deloc important -- 5

Nu știu -- 3

1%1%
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Infrastructură medicală

30% 67%

Foarte important -- 334

Important -- 148

Puțin important -- 9

Deloc important -- 1

Nu știu -- 5

1%2%

Instituții de învățământ

34%
59%

Foarte important -- 295

Important -- 169

Puțin important -- 19

Deloc important -- 5

Nu știu -- 9

4% 1% 2%

Spații verzi

41%

41%

14% 2%

Foarte important -- 202

Important -- 206

Puțin important -- 69

Deloc important -- 11

Nu știu -- 9

2%
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Club multifuncțional

21%

5%

34%

37%

3%

Foarte important -- 167

Important -- 188

Puțin important -- 103

Deloc important -- 23

Nu știu -- 16

Obiective turistice

30%

37%

23%

6%

Foarte important -- 149

Important -- 187

Puțin important -- 112

Deloc important -- 21

Nu știu -- 28

4%

Noi locuri de muncă

82%

15% 1%

Foarte important -- 408

Important -- 76

Puțin important  -- 5

Deloc important -- 3

Nu știu -- 5

1%1%
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Atragere tineri în comună

25%
68%

Foarte important -- 340

Important -- 125

Puțin important -- 15

Deloc important -- 8

Nu știu -- 9

3% 2% 2%

Spații de joacă pentru copii

40% 50%

1%

Foarte important -- 247

Important -- 199

Puțin important -- 29

Deloc important -- 9

Nu știu -- 13

3%6%

 
Figura 17 – Obiective de dezvoltare pentru următorii 10 ani 

 

 

 

18. Dacă aţi fi primarul comunei, care ar fi cele mai importante lucruri pe care aţi vrea să le faceţi pentru 

comuna dumneavoastră? 

 

Din răspunsurile primite le evidențiem pe următoarele: 

1. Asfaltare drumuri     - 248 opțiuni 

2. Introducere canalizare, drenare rigole  - 217 opțiuni 

3. Introducere gaz metan    -   69 opțiuni 

4. Creere noi locuri de muncă, atragere tineri  -   66 opțiuni 

5. Transport public în comun    -   19 opțiuni 

6. Asistență medicală     -   14 opțiuni 

7. Reînființare școală Sinersig   -   12 opțiuni 

8. Pod peste Timișina în spatele Stației Radio -   10 opțiuni 
 

 

 

19. Dacă ar fi să daţi o notă de la 1 la 10 felului în care se prezintă satul şi comuna dumneavoastră în 

momentul de faţă, care ar fi aceea? 
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Figura 18 – Note sat / comună 

 


