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I. PREZENTARE GENERALĂ ȘI METODOLOGIA DE 

ELABORARE, IMPLEMENTARE ȘI 

MONITORIZARE A STRATEGIEI DE 

DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

1.1. Date de recunoaștere a documentației 

 

TITLUL LUCRĂRII: 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI LOVRIN 2022-2027 

COMUNA LOVRIN, JUDEȚUL TIMIȘ 

 

BENEFICIAR: 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LOVRIN 

 

CONSULTANT: 

 

S.C. CRAM WORK S.R.L. 

 

DATA ELABORĂRII: 

 

VERSIUNEA 1, 2022 

 

1.2. Necesitatea planificării dezvoltării locale 

 

O comunitate modernă trebuie să asimileze și să promoveze o viziune strategică în ceea ce 

privește dezvoltarea sa viitoare, fără să existe riscul ratării unor oportunități sau consumul inutil al 

unor resurse prețioase. Experiența internațională a dovedit că proiectele și programele operaționale 

funcționează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru bine definit, asumat, coordonat și 

implementat în interesul comunității pe care o reprezintă. 

Necesitatea elaborării acestui document de planificare strategică apare în contextul apartenenței 

țării noastre la Uniunea Europeană și în vederea creșterii șanselor de accesare a fondurilor 

comunitare. Observăm, pe de o parte, oportunitatea dezvoltării durabile a comunităților prin 
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intermediul fondurilor europene, pe de altă parte, oferirea de noi instrumente pentru creșterea 

competitivității economiei locale.  

Valorificarea acestor noi oportunități cere alocarea unor resurse semnificative din partea actorilor 

locali, atât la nivelul capacității administrative locale necesare pentru accesarea, implementarea si 

monitorizarea adecvată a acestor fonduri, cât și de ordin financiar, de furnizare a cofinanțării 

obligatorii.  

În consecință, este necesară o prioritizare clară a inițiativelor de dezvoltare, fundamentată pe o 

analiză riguroasă a situației locale specifice, astfel încât sa fie maximizat impactul socio-economic al 

acestor investiții, în contextul resurselor inevitabil limitate, disponibile pentru perioada de 

programare 2021-2027. 

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

teritoriu, luarea în considerare a caracteristicilor locale, a schimbărilor din mediul exterior și fac 

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

planurilor de dezvoltare socio-economică. 

1.3. Abordarea integrată și metodologia de elaborare, implementare și 

monitorizare 

 

Strategiile de dezvoltare locală sunt caracterizate de cel puțin șapte trăsături care le oferă o 

traiectorie managerilor de la nivel local, responsabili cu acest domeniu. Cele șapte caracteristici ale 

strategiilor sunt următoarele (CSÁTH M., 1993): imagine asupra viitorului, creativitate, flexibilitate, 

activitate, create pentru acțiune, orientare spre schimbare, orientare spre un câștig durabil.  

Elaborarea strategiei de dezvoltare locală a comunei Lovrin are ca scop identificarea, analiza și 

implementarea obiectivelor strategice de dezvoltare a comunității locale în domeniile de acțiune 

identificate la nivel local și integrate în cele la nivel județean, regional, național și european. Realizarea 

obiectivelor strategice au ca rezultat dezvoltarea economică locală, creșterea calității vieții și 

bunăstării sociale. 

Strategia de dezvoltare locală trebuie să se bazeze pe principiile dezvoltării durabile, sustenabile, 

implicând satisfacerea nevoilor prezentului fără a compromite șansele generațiilor viitoare de a-și 

satisface propriile nevoi. Pentru ca dezvoltarea să fie durabilă trebuie să țină seama de factorii 

economici, sociali și de mediu și să evalueze consecințele pe termen lung. Metodologiile de evaluare 

integrată a propunerilor de dezvoltare urbană sunt ghidate de convingerea că sustenabilitatea 

presupune satisfacerea simultană a celor trei criterii - ecologic, social, economic.  

Abordarea integrată și includerea tuturor intereselor trebuie luate în considerare încă din etapa 

inițială de analiză și planificare, cu efecte benefice asupra creșterii gradului de acceptare a aspectelor 

și deciziilor controversate de către toate părțile.  

Un proces de planificare holistică, inter-sectorială și transparentă, la nivelul fiecărei etape, are 

efecte benefice multiple:  

 

✓ include și ponderează toate aspectele și interesele, având ca rezultat o prevenire a conflictelor 

spațiale; 

✓ exploatează sinergiile și evită dublarea eforturilor, determinând o utilizare eficientă a 

resurselor; 

✓ generează o politică urbană orientată pe implementare și atingerea unor indicatori măsurabili, 

ceea ce crește șansele de ridicare a calității vieții;  
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✓ determină o participare intensă a părților interesate și a cetățenilor, generând o acceptare 

crescută a deciziilor. 

 

Abordarea integrată înseamnă de fapt o coordonare teritorială, faptică și temporală a politicilor, 

cu implicarea tuturor părților afectate și a publicului larg.  

Pe lângă abordarea inter-sectorială, al doilea fundament al abordării integrate este integrarea pe 

verticală. Deoarece problemele locale nu pot fi în totalitate rezolvate printr-o abordare zonală, 

strategia de dezvoltare urbană trebuie să fie corelată și integrată cu planurile strategice de ordin 

superior, la nivel județean, regional sau național. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Feedback 
 

 
 
 
 

 

 

Date de intrare 

 

Procesul de 
elaborare a 
strategiei 

pornește de la 
diagnosticul 

situației actuale 
din punct de 

vedere 
economic, social, 

de mediu și 
organizațional 

 

Acesta furnizează 
contextul pentru 

crearea unei 
viziuni asupra 

viitorului, care 
este dezvoltată 
într-o manieră 
participativă 

 

Această viziune 
este integrată 

într-un cadru de 
politici, 

acompaniate cu 
un set de 

obiective și ținte 
de atins. În 

această etapă de 
programare 

viziunea este 
translatată într-

un plan de 
dezvoltare, 

poziționat în timp 
și în spațiu 

 

Acest plan este 
implementat prin 

proiecte 
individuale și 

acțiuni 
 

Performanța 
proiectelor 

individuale este 
evaluată în etapa 
de monitorizare, 

prin compararea 
rezultatelor 
obținute cu 

obiectivele fixate. 
 

Figura 1 - Cadrul logic de elaborare a Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Lovrin 
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Etapele elaborării, implementării și monitorizării unei strategiei locale de dezvoltare durabilă sunt:  

DIAGNOSTIC 

A. Crearea grupului de lucru  
B. Profilul unității administrativ-teritoriale 
C. Culegerea datelor 
D. Analiza diagnostic 

VIZIUNE E. Stabilirea domeniului de intervenție a strategiei de dezvoltare locală 

PROGRAMARE F. Strategia de dezvoltare locală – Obiective 

IMPLEMENTARE 
G. Plan de acțiune – măsuri de intervenție 
H. Implementarea strategiei de dezvoltare locală 

MONITORIZARE I. Monitorizarea și evaluarea strategiei de dezvoltare locală 

 

A. Crearea grupului de lucru  

 

➢ Reprezentanți ai mediului comunitar 

✓ Desemnarea reprezentaților care să participe la ședințele de lucru pentru elaborarea 

strategiei de dezvoltare locală. Acești reprezentanți pot fi desemnați din rândul administrației 

publice locale, mediului privat și ai societății civile. Se dorește ca persoanele desemnate să 

aibă în vedere asumarea responsabilităților de participare activă și perfecționarea continuă a 

grupului de lucru comunitar. 

✓ Realizarea strategiei este o muncă de echipă, care angrenează atât experții, funcționarii 

publici cât și aleșii locali. Grupul de experți din partea firmei de consultanță are o anumită 

viziune în ceea ce privește elaborarea strategiei de dezvoltare locală, iar reprezentanții 

administrației publice locale cunosc cel mai bine care este ORGANIZAREA ȘI CAPACITATEA 

ADMINISTRATIVĂ.  

 

➢ Transparență decizională 

✓ Desemnarea, prin dispoziția primarului, a unei persoane din cadrul personalului primăriei,  

care să sprijine la acțiunea de elaborare a  strategiei de dezvoltare locală și care să fie 

responsabil cu demersul culegerii de date și să mențină o legătură cu societatea civilă, 

conform legii 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică art.7, al.7 

"Conducătorul autorității publice va desemna o persoană din cadrul instituției, responsabilă 

pentru relația cu societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile și opiniile 

persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus." 

✓ În cadrul procedurilor de elaborare a strategiilor de dezvoltare locală, administrația publică 

locală are obligația să publice un anunț referitor la această acțiune în site-ul propriu, să-l 

afișeze la sediul propriu, într-un spațiu accesibil publicului; 

✓ Anunțul referitor la elaborarea strategiei de dezvoltare locală va fi adus la cunoștința 

publicului cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare și aprobare în 

Consiliul Local.  



COMUNA LOVRIN 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 2022-2027  

 

17 
 

 

 

✓ Administrația publică locală va organiza și o întâlnire în care proiectul strategiei de dezvoltare 

locală să fie dezbătut public, anunțată prin intermediul site-ul propriu și prin afișare la sediul 

propriu, alături de documentele supuse dezbaterii și modul de organizare a acesteia. 

 

B. Profilul unității administrativ-teritoriale 

După o analiză succintă a localității, din punct de vedere geografic și economic, se poate defini  un 

anumit profil al localității. Coordonatele care definesc profilul U.A.T.: 

✓ Coordonate geografice; 

✓ Poziționare pe teritoriul țării; 

✓ Localizare pe teritoriul județului; 

✓ Tipul de relief; 

✓ Istoric; 

✓ Nivel de dezvoltare economic – PIB/capital; 

✓ Rata șomajului; 

✓ Principalele ramuri economice; 

✓ Numărul populației; 

✓ Tendințe demografice; 

✓ Tendințe imobiliare; 

✓ Administrația publică locală; 

✓ Cultură și tradiție. 

 

C. Culegerea datelor 

După ce profilul U.A.T. Lovrin este definit, se poate contura o direcție pe care se va accentua 

culegerea datelor. Astfel, se va formula o listă de informații, în funcție de domeniul de interes, 

transmisă către U.A.T., ca fiind în măsură să obțină datele solicitate. Acest set de informații reprezintă 

o extindere a datelor care definesc profilul localității. 

Având în vedere că U.A.T. Lovrin nu a avut o altă strategie anterioară elaborată, culegerea datelor 

se va desfășura pe o perioadă extinsă în timp. Se vor folosi diverse surse bibliografice sau solicitări 

transmise către instituțiile aflate în măsură să livreze date certe, corecte și oficiale.  

Pentru început se va realiza o analiză a situației existente, astfel: 

✓ Spațiul geografic și repere istorice; 

✓ Situația administrației publice: structura, infrastructură, dotare; 

✓ Determinarea bazei economice a localității; 

✓ Identificarea resurselor; 

✓ Evaluarea structurii și nevoilor pieței de muncă; 

✓ Stabilirea unui profil al populației și evaluarea tendințelor demografice din ultimii ani; 

✓ Evaluarea stării de poluare a localității; 

✓ Analiza altor aspecte relevante în fundamentarea strategiei de dezvoltare locală; 

✓ Cercetare sociologică cu privire la gradul de satisfacție al cetățenilor din U.A.T. Lovrin; 

Activitățile din această etapă implică atât firma de consultanță, care va elabora chestionarul care 

stă la baza cercetării sociologice, cât și autoritățile locale, care vor furniza informațiile pa baza 

acestuia. De asemenea, se vor mai culege informații de către experți și din statistici oficiale, precum: 

anuare statistice, baze de date ale comisiilor județene sau naționale de statistică, alte surse și statistici 

oficiale care au platforme digitale pentru accesarea acestora, etc. 

Pașii care se vor realiza în această fază sunt: 
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✓ Conceperea unui chestionar care va sta la baza unei cercetări sociologice, calculul 

eșantionului; 

✓ Completarea chestionarului respectând structura eșantionului; 

✓ Informarea cetățenilor din comunitate cu privire la începerea derulării proiectului. În acest 

sens, a fost postat anunțul pe site-ul primăriei, prin care cetățenii erau informați despre 

demararea proiectului de elaborare a strategiei de dezvoltare a localității și li se solicita o 

participare activă în derularea acestui proiect, în primul rând prin disponibilitatea pentru a 

oferi informații și propuneri de proiecte de dezvoltare în cadrul cercetării sociologice;  

✓ Realizarea unei cercetări sociologice totale, de tip recensământ, în comunitate. Cercetarea a 

vizat atât recensământul populației și al locuințelor, cât și anchete de opinie cu privire la 

problematica dezvoltării locale;  

✓ Culegere date statistice din anuare, monografie, adrese instituționale etc.; 

✓ Consultarea altor documente și surse; 

✓ Informații solicitate prin adresarea oficială către instituții, în funcție de domeniu; 

Pe parcursul elaborării strategiei sunt abordate o serie de instrumente de participare publică prin 

care se generează idei, formulate de membrii comunității, sunt identificate nevoile, problemele, 

disfuncționalitățile din comunitate, în domeniile care vizează dezvoltarea locală, prioritizate astfel 

încât să se stabilească viziunea asupra comunei pe orizontul de timp vizat.  

Procesul de elaborare a strategiei este un proces participativ, implicând persoane din sectorul 

public, sectorul privat și sectorul nonguvernamental, precum și cetățenii comunei.  

Strategia a fost construită pe principiul dezvoltării locale integrate, corelând componentele 

majore ale dezvoltării: dezvoltarea economică, dezvoltarea socială, gestionarea echilibrată a 

resurselor și a mediului natural, astfel încât realizarea fiecărui obiectiv strategic, aparținând fiecărei 

componente de dezvoltare, să aibă un impact pozitiv. 

 

D. Analiza diagnostic  

Analiza situației actuale prin metoda analizei S.W.O.T. (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats, însemnând Puncte tari, Puncte slabe, Oportunități, Amenințări) pentru fiecare domeniu în 

parte reprezintă deja calea spre identificarea problemelor care necesită intervenții. Așadar, după ce 

avem toate datele necesare care să formeze cadrul general al U.A.T., putem să realizăm o radiografie 

completă a localității. 

În cadrul analizei SWOT se va ține seama de faptul că:  
✓ Punctele tari și punctele slabe sunt concepte „statice”, bazate pe parametrii descriptivi ai unei 

zone, într-o perioadă determinată de timp. Ele reprezintă ceea ce există. În cadrul unei 
comune, punctele tari reprezintă resurse sau capacități interne care oferă posibilitatea 
îmbunătățirii competitivității zonei. Punctele slabe sunt deficiențe din localitate care denotă 
un nivel de trai mai precar;  

✓ Oportunitățile și amenințările au în vedere viitorul, și se referă la alegerile pe care le au de 
făcut persoanele implicate în procesul de planificare. Ele reprezintă ceea ce va fi. O 
oportunitate (ocazie favorabilă) apare atunci când evoluția mediului extern în raport cu 
întreprinderea pune în valoare un atu de care întreprinderea beneficiază și care oferă 
posibilități semnificative de îmbunătățire a competitivității față de concurenți. O amenințare 
sau un pericol potențial reprezintă orice situație defavorabilă din mediul extern care poate 
produce prejudicii pentru strategie. 
 

E. Stabilirea domeniului de intervenție a strategiei de dezvoltare locală  
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În urma analizei SWOT, indiferent de acțiunile stabilite, procesul decizional va trebui să includă 
următoarele elemente prioritare:  

✓ construiește pe Punctele Tari 
✓ elimină Punctele Slabe 
✓ exploatează Oportunitățile 
✓ îndepărtează Amenințările 

 
F. Strategia de dezvoltare locală – măsuri și obiective 

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

teritoriu, luarea în considerare a caracteristicilor locale, a schimbărilor din mediul exterior și fac 

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

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

procesele de dezvoltare locală, în esență, acest tip de strategie clarifică pe termen mediu și lung care 

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

dezvoltare locală sunt caracterizate de cel puțin șapte trăsături:  

✓ imagine asupra viitorului; 

✓ creativitate; 

✓ flexibilitate; 

✓ activitate; 

✓ create pentru acțiune; 

✓ orientare spre schimbare; 

✓ orientare spre un câștig durabil; 

(Sursă: BALOGH Márton, Etapele de elaborare a strategiilor de dezvoltare locală).  

 

Instrumentele folosite pentru elaborarea strategiei: 

• metoda observației directe; 

• sondajul de opinie; 

• cercetarea documentară a situației statistice a comunei; 

• cercetarea documentelor europene, a strategiilor de nivel național, regional și european,  

• cercetarea programelor de finanțare destinate dezvoltării locale și regionale,  

• consultările în cadrul grupurilor de lucru  
 

Obiective și principii  

Obiectivele dezvoltării unităților administrativ-teritoriale sunt în majoritatea cazurilor strâns 

legate și chiar dependente de profilul localității și de Analiza SWOT. Punctele tari, competențele 

distinctive și factorii restrictivi ai dezvoltării stau la baza identificării și potențării resurselor și implicit 

a valorii teritoriului în cazul elaborării unor politici teritoriale coordonate. 

➢ Obiectivele strategice formulate la nivelul întregului teritoriu sunt următoarele:  

✓ Creșterea calității vieții;  

✓ Dezvoltarea economică a teritoriului;  

✓ Creșterea atractivității comunei studiate la nivel zonal, regional și județean;  

✓ Îmbunătățirea mediului investițional.  

➢ Obiectivele majore pot fi clasate pe următoarele paliere majore:  

✓ Mediul economic; 

✓ Optimizarea relațiilor comunei cu teritoriile localităților învecinate și creșterea coeziunii la 

nivelul județului;  
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✓ Diversificarea economiei locale și valorificarea potențialului economic;  

✓ Valorificarea potențialului comunei.  

➢ Componenta socială și demografică:  

✓ Creșterea calității vieții; 

✓ Creșterea calității locuirii.  

➢ Patrimoniul natural și construit 

✓ Valorificarea fondului construit existent;  

✓ Valorificarea patrimoniului cultural ca factor major în vederea dezvoltării, care contribuie la 

creșterea atractivității investiționale, atragerea populației, etc.;  

✓ Valorificarea și protejarea resurselor și patrimoniului natural (resursele naturale contribuie nu 

numai la echilibrul ecosistemelor, dar și la creșterea atractivității și la creșterea calității 

generală a vieții.  

➢ Protejarea mediului:  

✓ Reabilitarea, protecția și conservarea mediului; 

✓ Reducerea degradării mediului și îmbunătățirea calității mediului prin valorificarea 

elementelor de potențial natural (păduri, ape, etc.); 

✓ Limitarea preventivă a efectelor hazardelor naturale. 

Aceste direcții de dezvoltare strategică au un impact resimțit atât la scară teritorială, cât și la scară 

locală, acestea au rolul de a direcționa în primul rând:  

✓ dezvoltarea infrastructurii de transport;  

✓ gruparea unor zone de servicii de-a lungul unor axe sau în jurul unor obiective importante;  

✓ dezvoltarea coerentă a infrastructurilor edilitare;  

✓ extinderea controlată și coordonată a zonelor pentru locuințe;  

✓ creșterea calității zonelor cu potențial turistic și de agrement, etc. 

 

G. Plan de acțiune – măsuri de intervenție 

Măsurile specifice fiecărei Axe prioritare compun Planul de acțiune al Strategiei de Dezvoltare. 
Planul de acțiuni a fost dezvoltat prin procese mixte (participative – consultative) de planificare, 

cu scopul responsabilizării comunității asupra mijloacelor de aplicare a Strategiei de Dezvoltare, dar și 
de definire realistă a posibilităților de aplicare a acestora. 

Criteriile de selecție a măsurilor au avut la bază: 
✓ Concordanța cu viziunea/nevoile comunitare; 
✓ Abordare durabilă, integrată; 
✓ Responsabilitatea/competența autorității administrative locale și/sau a partenerilor; 
✓ Necesitatea evitării dublării acțiunilor demarate; 
✓ Localizarea geografică (locală/zonală); 
✓ Corelarea/integrarea cu alte acțiuni la nivel județean, regional, național și internațional. 
Planul de acțiune propus pentru atingerea obiectivelor presupune împărțirea măsurilor 

identificate în trei niveluri de prioritate, fiecare dintre acestea înscriindu-se într-unul dintre aceste 
niveluri: 

✓ Măsuri directe (MD) - care contribuie direct și nemijlocit la realizarea obiectivelor strategice; 
✓ Măsuri suport (MS) - a căror implementare/realizare susține atingerea obiectivelor strategice; 
✓ Măsuri punctuale (MP) - care presupun dezvoltarea punctuală a orașului. 
Împărțirea măsurilor în cele trei niveluri de prioritate nu presupune stabilirea vreunei ordini a 

importanței acestora. Dincolo de importanța aparentă a măsurilor cu impact direct asupra atingerii 
obiectivelor strategice enunțate, nerealizarea sau neîncadrarea în orizontul de timp a măsurilor suport 
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sau a măsurilor punctuale poate conduce la ratarea țintelor propuse de dezvoltare și la ineficiența 
utilizării unor resurse limitate aflate la dispoziția localității. 

 
H. Implementarea strategiei de dezvoltare locală 

Succesul unei strategii depinde în mod direct de capacitatea de implementare a ei de către 
comunitatea locală. Condițiile pentru implementarea cu succes a unui plan strategic ar fi următoarele: 

✓ Transformarea planului strategic în planuri operaționale anuale care sunt revizuite și 
modificate cu regularitate; 

✓ Acordarea unei atenții deosebite participării la procesul de planificare strategică a fiecărui 
membru al organizației; 

✓ Realizarea unei liste de responsabilități pentru fiecare persoană; 
✓ Numirea unei persoane responsabile pentru implementarea planului strategic, care va 

supraveghea procesul de implementare 
 

I. Monitorizarea și evaluarea strategiei de dezvoltare locală 

Monitorizarea și evaluarea strategiei se va realiza pe baza rezultatelor din anul în curs, corelate cu 
planul de acțiuni stabilit. Cabinetul Primarului comunei Lovrin va evalua anual implementarea 
strategiei și va stabili prioritățile pentru anul următor. 
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II. PROFILUL ISTORIC-CULTURAL  AL 

COMUNEI LOVRIN 

2.1. Trecutul istoric al comunei Lovrin 

În notele unei lumi guvernate deja de o postmodernitate, lumea arhaică a lui Moromete se încheia 
cu o întrebare remarcabilă: “Niculae, unde mergem noi, domnule?” Mergem în comuna Lovrin, acolo 
unde istoriografia națională lasă mai multe întrebări, decât răspunsuri, însă simțul meleagurilor 
trecute încă este prezent. După o lungă ședere a germanilor, în mai bine de două decenii, românii 
reușesc să se stabilească și să se contureze ca predominanți în structura etnică a comunei.  

În urma dorinței de explorare a Banatului, însemnările de călătorie ale lui Francesco Griselini au 
fost printre primele noțiuni istorice care aduceau aminte despre viața lovrinenilor și a bănățenilor. Cu 
toate acestea, este lesne de înțeles că aflați într-un proces continuu de stăpânire, de la administrația 
otomană la cea habsburgică, sentimentele resimțite de oameni erau mai degrabă îndreptate spre 
supunere.  

 

2.2. Atestarea documentară 

Mărturiile materiale despre Lovrin duc până în epoca de piatră. Obiectele găsite provin din epoca 
de bronz și mai ales de pe vremea romanilor: monede de pe timpul împăraților romani Antonius Pius 
138-161, d. Chr., Constantinus 337-340 d. Chr. A fost găsit un mormânt din sec. II-III pe moșia lui Peter 
Wittie cu piese compuse din oală de lut, două inele din bronz și pietre prețioase (granate, giuvaere) și 
donate de P. Wittie, prin intermediul lui Lipthay Bela, Muzeului Național. 

2.2.1. Dovezi documentare privind atestarea Lovrinului 

Prima variantă, anul 1451: 
În ziarul ,,Renașterea Bănățeană" din 10.09.2001 cu prilejul aniversării a 550 de ani de la atestarea 

documentară a Lovrinului, apare un articol semnat de P.N. Dolângă în care se afirma: "Potrivit 
cercetătorilor Samu Borovsky, Karl Moller, Nicolaus Koch, Lotreanu, Franz Schuttack, Peter Hans și 
Nicolaus Schauermann, prima atestare documentară a așezării rustice datează din anul 1451 și 
localitatea purta atunci numele de Lorand, însă așezarea este cunoscută și pe vremea voievozilor Glad 
și Athum". Aceasta a fost însă considerată o sursă jurnalistică eronată. 

 
A doua variantă, anul 1466:  

a) Monografia Lovrinului (1979), autor Anton Petri, istoriograf și cercetător, care precizează: prima 
dată este amintit anul 1466 când a fost lansată granița cu Sarafol-Saravale și Sânpetru Mare, sub 
denumirea de Lorenthalma; 
b) Monografia Lovrinului (1995), autor Schauermann Nikolaus, îl citează pe istoricul Dr. Borovsky 

Samu, care a menționat anul 1466 ca an de atestare documentară a Lovrinului, adăugând cuvintele: 

"mai târziu... sub numele de Loranthalma, Lorantfalva și Loranth". Această relatare se găsește și în 

ziarul Neuer Banater Zeitung din 13.09.1981 din care s-a inspirat autorul N. Schauermann.  

c) În lucrarea ,,Micromonografia județului Timiș" (1973) (aparută înaintea celor doi autori de mai sus, 

care au fost lovrineni), autorul Gh. Drinovan, scrie: ,,..nu se cunoaște anul înființării localității, dar este 
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amintită ca existând încă din Evul Mediu sub denumirea de Loranthalma; documentar este amintită 

în anul 1466 cu ocazia trasării hotarului comunei Saravale".   

2.3. Etimologie 

De-a lungul secolelor, numele localității Lovrin a fost puternic discutat. Au fost găsite în documente 
mai multe nume printre care: Loranth, Loranthalma, Lorantfalva, care se consideră că au circulat în 
secolele XV-XVII, însă au fost speculate de cercetători ca nefiind identice cu cel de Lovrin. De 
asemenea, contele Mercy a menționat numele Leveren pe o hartă elaborată între anii 1723-1725, iar 
la câteva decenii distanță, Griselini o menționează în harta sa sub numele de Lovrin. Pe când Lovrinul 
făcea parte din districtul Chichinda Mare și se supunea administrației militare care se instaurase în 
Banat după alungarea turcilor, se presupune că a avut și numele de Klein Kikinda (Chichinda Mică).  

Subiectul ultimelor două denumiri a rămas sub semnul întrebării, întrucât istorici consideră fie că 
a fost o eroare, fie că a fost într-adevăr posibil acest nume dublu al localității. Această dispută a apărut 
în urma unei imagini înfățișate de un plan militar apărut în 1764, în care s-a presupus că satul ar fi avut 
două nume. Totuși, dacă luăm în considerare harta lui Griselini (figura 2), apărută la 12 ani distanță 
după planul militar, se poate observa că Lovrin și Klein Kikinda se află în apropiere una de cealaltă, dar 
suficient distanțate pentru a considera de drept că sunt două localități diferite.  

 

  Figura 2. Sector din harta lui Griselini-1776 în care este localizată comuna Lovrin (Șandru, 2015) 

20 iulie 1701 a fost un moment esențial pentru consolidarea numelui de Lovrin, când episcopul de 
Cenad, Ștefan Dolny din încercarea de a trece localitatea pe listă ca proprietate proprie, a întâmpinat 
dificultăți și ca urmare localitatea a fost introdusă în Districtul Timișoara sub numele de Lovrin.  

2.4. Colonizarea (bulgari, sârbi, germani, români) 
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În capitolele anterioare, am conturat momentele cheie ale devenirii și existenței comunei Lovrin 
ca așezare de sine stătătoare. Mai departe, vom urca pe firul istoric al localității și vom aminti 
principalele evenimente care și-au lăsat amprenta în cronologia vremii. Metaforic vorbind ar fi 
interesant să considerăm Lovrinul ca fiind mai degrabă o scenă, un spațiu al imigranților și emigranților 
care au încercat să se stabilească și își găsească aici un loc de trai.  

Timpurile îndepărtate ne oferă mai multe perspective ale Lovrinului colonizat de  bulgari, sârbi, 
germani și români. Această interetnicitate a fost favorabilă diversității, însă a îngreunat procesul de 
creare a unei identități comunitare. 

În perioada 1736-1739 au avut loc războaiele turcești care i-au determinat pe bulgari să plece din 
țara lor spre Banat, în căutarea unei noi patrii. În anul 1737 au plecat mai bine de 300 de familii 
bulgare, alături de episcopul lor Stanislovitz din Bulgaria și Valahia în Banat și s-au îndreptat spre Vinga, 
Beșenova și Lovrin. În prezentarea acestui eveniment se cita: „1738 a fost anul în care a început să se 
înscrie un nou capitol din îndelungata și zbuciumata istorie a Balcanilor. Aproximativ 2.200 de bulgari 
catolici din partea de nord-vest, sătui de robie turcească, au găsit, după o scurtă pribegie, un tărâm 
propice păstrării obiceiurilor și credinței- Banatul. Când au ajuns pe aceste meleaguri, primul construit 
a fost o biserică.” 

La câțiva ani distanță, după plecare bulgarilor din Lovrin, treptat comuna a fost populată de sârbii 
care au aparținut Districtului Kikinda Mare sub autoritate militară. Schimbările administrative au 
prevăzut ca teritoriul să fie supus regimului cameral, regim nefavorabil sârbilor care erau obișnuiți cu 
o mai multă libertate, fapt ce i-a determinat să se retragă spre Beshaid. 

În locul sârbilor se cristalizează o a doua colonizare a bulgarilor care au ocupat casele părăsite. În 
urma unei petiții înaintate lui Iosif al II-lea care sublinia dorința de stabilire la Lovrin, bulgarii ajung și 
ei să fie sub comandament cameral.  

În Lovrin ajunge primul german în 1779, iar la distanță de cinci ani, numărul germanilor depășește 
430 de persoane. Între 1785-1792 au fost consemnate primele momente ale colonizării germane, cu 
șvabi bănățeni aduși din Cenad și alte localități bănățene. Situația favorabilă a germanilor în urma 
obținerii unor privilegii față de populațiile băștinașe, au făcut ca majoritatea comunităților de sârbi și 
bulgari să părăsească spațiul Lovrinului. După anii 1791-1792 sârbii și apoi bulgarii au început să 
părăsească localitatea Lovrin care devenise o comunitate dominant germană și conducerea camerală 
a manifestat o atenție mai aparte asupra localității. Unele documente istorice susțin că plecarea 
sârbilor și bulgarilor a fost stârnită de o serie de neînțelegeri dintre ei sau chiar au fost obligați să 
părăsească spațiul.  

Germanii au fost majoritari pe teritoriul Lovrinului mai bine de două secole, până la reforma agrară 
din 1945. După 1989-1991, majoritatea celor rămași au emigrat, locul lor fiind luat de populația 
română. Conform recensământului din 2011, germanii reprezentau 2,36% din populația Lovrinului.  

Coloniștii români au ajuns la Lovrin în perioada anilor 1945-1949, însă e dificil de estimat numărul 
acestora. Cu toate acestea, istoricii au analizat situația școlară care propunea o orientare mai aproape 
de realitate legată de populația română. În anul școlar 1943-1944, la secția română din școală erau 39 
de copii, iar coloniștii încă nu ajunseseră. În următorul an școlar, au fost înregistrați 59 de copii, iar 
surplusul de 20 de copii nu putea proveni decât de la noii coloniști. În următorii ani, creșterea 
numărului de copii în școală a fost progresivă, urmând ca în anul 1948-1949 să se ajungă la un număr 
de 261 de copii români.  

În anul 1966, numărul românilor ajunge la cifra de 2127 de oameni. Informațiile cele mai des 
întâlnite se referă în principiu la câteva momente însemnate în care au ajuns în Lovrin coloniștii 
români: 

✓ 1943- venirea basarabenilor; 
✓ după anul 1944- coloniștii veniți au fost introduși în casele nemților cu care au fost nevoiți să 

conviețuiască momentan din lipsa de spațiu; 
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✓ perioada 1980-1990- coloniști care au sosit au ocupat spațiile locuibile rămase libere în urma 
plecării masive și definitive a germanilor în Germania. 

Următorul paragraf din monografia A.P. Petri pune în evidență evenimentele de după anul 1944, 
care au marcat o serie de transformări profunde atât cu privire la modul de gândire, însă și legat de 
modul de comportament al oamenilor, aspecte care nu au putut fi excluse din rândurile coloniștilor 
ajunși la Lovrin: “Populația românească, țigănească, puși de jecmăneală, până și preotul ortodox David 
a furat din locuințele germane, temperat de ruși și apoi ajuns la Biled apoi la Teremia. În anul 1944 nu 
au trebuit recoltați strugurii, deoarece învățătorul Marinescu a avut această grijă. Coloniștii și țiganii 
au intrat în casele germanilor și au locuit în ele. Copii au fost la școală, învățătorii rămași fără serviciu. 
Apoi dislocările și trimiterea în Rusia, iar Regele Mihai a semnat trimiterea în Rusia fără să ridice măcar 
din umeri. Au fost îmbrăcați în vagoane de marfă, în podeaua cărora s-a forat o gaură pentru nevoile 
fiziologice; unii au murit pe drum și au rămas pe drum...Au ajuns până la Urlați și a trebuit să rămână 
în Rusia cinci ani. În acest timp a fost sărăcie și groază în Lovrin. În 1945, un decret prevedea luarea 
pământului de la germani, iau unii dintre aceștia au devenit cerșetori. În Banat au venit mulți coloniști 
care erau șarlatani și care nu munceau. A luat ființă Frontul plugarilor, încât ceea ce se sustrăgea din 
casele germane se împărțea între ei. Acești coloniști își așezau cazanul în mijlocul camerei pentru a-și 
face mâncare, cu lemne din construcția casei, iar când acestea nu mai erau la îndemână, se trecea la 
altă casă. Când s-au lat măsuri pentru a exista și constrângeri de a lucra, atunci, acești șarlatani au 
început să plece fiindcă nu le convenea noua situație, fapt pentru care au primit vagoane, încât aveau 
nevoie de transportul lucrurilor furate.” 

 

2.5. Istoricul administrației publice în comuna Lovrin 

Primăria. Consiliul Local. 
De-a lungul timpului, istoria și-a pus amprenta nu numai asupra locului și comunităților, ci și 

asupra administrației publice locale. S-au impus diferite sisteme de administrație având în vedere și 
cele două stăpâniri ale Lovrinului: monarhia austro-ungară până în anul 1920; a doua, 1918-1944, în 
contextul unei Românii capitalistă și cu monarhie, iar a treia ca formă de Republică Populară, apoi 
Republică Socialistă în perioada 1944-1989. Anul 1989 a pus capăt formelor diverse de administrație, 
revenind la regimul capitalist.  

Deși scăpat de dominația turcească, Lovrinul a făcut parte în continuare din teritoriul austro-
ungar, fapt care a dus mai târziu la existența unei monarhii duble. Lovrinul a aparținut Districtului 
Sânnicolau Mare, după care Periamului, odată cu reînființarea noii administrații din 1880. După un 
deceniu, Lovrinul aparținea de Comitatul Torontal, districtul Periam, era reședință de comună și avea 
o populație de aproape 4000 de locuitori.  

 

1918-1919 Banatul a fost ocupat câteva luni de trupe sârbești. 

Iunie 1920 După pactul de la Trianon, marea parte a Banatului a revenit României. 

1921 Lovrinul făcea parte în continuare din comitatul Timiș-Torontal, districtul Periam, era 
reședință de comună și cu o populație de 3913 locuitori. 

1935 Lovrinul aparținea județului Timiș-Torontal, plasa Periam, era reședință de comună, 
cu o populație de 4123 locuitori. 

 
6 februarie 1936 a fost data la care Lovrinul începea să poarte numele Regele Ferdinand, ca urmare 

a hotărârii comunei din acea perioadă. Această denumire a fost recunoscută puțin timp, întrucât sub 
presiunea locuitorilor (deși majoritari de naționalitate germană, nu simpatizau cu casa regală 
Hohenzollern) s-a revenit la denumirea oficială de Lovrin.  

Începând cu anul 1944, împărțirea administrativ- teritorială s-a făcut pe regiuni și raioane. Lovrinul 
a aparținut Regiunii Timișoara, Raionul Sânnicolaul Mare.  



COMUNA LOVRIN 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 2022-2027  

 

26 
 

 

 

 

1953 Raionul Sânnicolau Mare a fost transferat la Regiunea Arad. 

1956 Raionul Sânnicolau Mare revine la Regiunea Timișoara care mai târziu a devenit 
Regiunea Banat. 

1966 Lovrinul făcea parte din Regiunea Banat, raionul Sânnicolau Mare, era reședință de 
comună, cu o populație de 4631 locuitori. 

15 februarie 
1968 

Are loc o nouă împărțire administrativ- teritorială a țării în județe și comune, iar 
comuna Lovrin aparține județului Timiș. De data aceasta Lovrinul a devenit o comună 
organizatoric-administrativă compusă din satele: Lovrin, Tomnatic, Gottlob și 
Vizejdia. 

1972 Lovrinul aparține de județul Timiș, cu 4424 locuitori și îi aparțin satele Gottlob cu 
2725 locuitori, Tomnatic cu 3923 locuitori și Vizejdia cu 503 locuitori. În total-11575 
locuitori. 

Această formă administrativ teritorială a rămas până în anul 2004, când satul Tomnatic și Gottlob 
împreună cu Vizejdia, devin comune autonome.  

Tabelul 1. Reprezentarea Lovrinului în Parlamente (1848-1989) 

Numele deputatului Anul 

I.Deputați în parlamentul ungar (1848-1918) 

Anton Karacsonyi 1848 

Johann Ronay 1861 

Bela von Lipthay (baron) 1884 

Bela von Lipthay 1887 

Ladislau Szapany (conte) 1892 

Johann Boros (dr.) 1906 + 1910 

 

 

2.6. Cronologia reperelor istorice ale comunei Lovrin  

1466 Prima atestare documentară a comunei Lovrin. 

1529 
Lovrinul este atacat și jefuit de turci sub comanda lui Balibeg și ars în totalitate. 

Încetul cu încetul satul s-a populat și s-au schimbat des moșierii. Lovrinul aparținea 
sangeacului turcesc de la Cenad.  

1561 Repopularea Lovrinului se activează prin stabilirea sârbilor. 

1564 
Lovrinul este în proprietatea episcopului din Cenad, având două case, iar 

locuitorii erau sârbi, crescători de oi. Lista de impozitare a funcționarilor turci indică 
un număr de 1874 de oi. 

1582-1584 În localitatea Lovrin se mai aflau doar sârbii. 

1654 
Localitatea mai aparține episcopiei Cenadului sub tutela contelui Tomas Palssy, 

care a emis un ordin pentru satele aparținătoare, în care apare și Lovrin, sub 
denumirea de Lorantfalva. 

1701 

Localitatea este arondată Timișoarei, apare pentru prima dată denumirea de 
Lovrin, localitate înregistrată cu un număr de 18 case. Relatările acelor vremuri 
menționează  că permanentele schimbări atmosferice cărora este expusă zona, 
datorită poziției ei naturale precum și emanațiile molipsitoare care se ridicau din 
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atâtea ape împuțite și pline de putregaiuri, mlaștinile numeroase și apele stătătoare 
făceau aerul extrem de nesănătos: greu, umed, lipsit aproape cu totul de vigoare și 
spurcat cu atâtea mirosuri, aerul din Banat trebuie să fi fost cu mult mai nesănătos 
decât acum și toate acestea au făcut din Banat cel mai trist loc de ședere 

1722-1733 

Sub administrația generalului (feldmareșalului) Francisc Mercy, primul 
guvernator militar al Banatului în timpul stăpânirii habsburgice, au fost secate 
mlaștini, au fost săpate canale lungi și adânci și astfel s-au înmulțit satele în locurile 
unde odinioară se ridicau doar colibe mizere, pustietățile au devenit ținuturi locuite. 

1737-1738 
Prima bulgarizare a Lovrinului- 300 de familii bulgare sub conducerea 

episcopului Stanislovitz din Bulgaria și Valahia pleacă în Banat, îndreptați spre 
Vinga, Beșenova și Lovrin. 

1742 200 de familii bulgare pleacă din Lovrin spre Beșenova 

1774 
După plecarea bulgarilor, treptat au venit sârbii care au aparținut Districtului 

Kikinda Mare sub administrație militară, în număr de 98 de familii în 102 case. 

1777 

Apare o schimbare administrativă, prin care teritoriul este supus regimului 
cameral, regim care era nefavorabil din cauza poverilor mai mari, fapt care i-a 
determinat să se retragă spre Besahid, iar casele din Lovrin rămân goale. În locul 
sârbilor plecați, se cristalizează a doua bulgarizare a Lovrinului. Colonizatorii bulgari 
care au ajuns în Banat și ca atare în Lovrin, au o origine specială și nu sunt bulgari 
ortodocși din Bulgaria, așa cum ușor s-ar putea înțelege.  

1780 Apare o intrare înceată a germanilor în Localitatea Lovrin. 

1780 
Lovrinul se vinde ca proprietate privată baronului Anton V. Lipthay, iar 

valoarea de plată i-a fost anulată mai târziu, Lovrinul fiind oferit ca drept donație 
pentru merite de război. 

1785 Începe construcția bisericii romano-catolice și inaugurată în 1789. 

1791-1792 
Sârbii și apoi bulgarii au început să părăsească localitatea Lovrin care devenise 

o comunitate dominant germană. 

1817 
Friedrich Lipthay, fiul lui Anton Lipthay, moștenește si preia conducerea 

moșiei. Înființează parcul din vestul localității. Se căsătorește cu Carolina, o femeie 
inteligentă care are un mare rol în direcția pe care o urmează Lovrinul. 

1823 
Anton Lipthay (n.1823-d.1886), succesor, a fost priceput în probleme de 

agricultură și situația localnicilor s-a îmbunătățit.  

1865 

Friedrich Lipthay (n.1865-d.1917), succesor, s-a casătorit cu Grofin v. Lazăr, 
care a făcut din parc o podoabă a satului și concura în frumusețe cu cele din 
Timișoara. A fost prezidentă la Crucea Roșie și a amenajat un spital de campanie 
pentru vindecarea soldaților răniți în război.  

1892-1974 

Bela Lipthay (n.1892-d.1974) prinde declanșarea războiului.  Reforma agrară 
din România i-a luat din 712 joch, o suprafață de 124 joch și pentru a reține restul a 
avut nevoie de mulți bani (1 joch=1 iugăr=0,575 ha). Bela era colecționară de fluturi, 
iar exemplarele aduse de săteni se remunerau. 

1943 Venirea basarabenilor în Lovrin. 

1945-1949 În această perioadă coloniștii români ajung în Lovrin. 

1947-1956 S-au născut 485 de copii români, iar la germani 173. 

1966 Numărul românilor ajunge la cifra de 2127.  
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2.7. Personalitatea lui Anton Lipthay și Castelul Lipthay 

Anton Lipthay s-a făcut recunoscut printre lovrineni pentru spiritul său războinic, viteaz, angrenat 
în armata imperială, având la activ foarte multe victorii armate. Cele mai importante dintre bătălii au 
fost cu turcii, printre care se amintește una cu flotele turcești la Dunăre în urma căreia a cucerit 
fortăreața Uj-Palanca, făcând mare pradă printre care și steagul turcesc care a fost adus la Lovrin și 
depus în biserica romano-catolică. Comunele Lovrin și Gottlob s-au aflat în strânsă legătură, întrucât 
în anul 1792, acestea au fost făcute cadou de către Împăratul Leopold al II-lea generalului Anton 
Lipthay în semn de recunoștință pentru bravura în timpul luptelor cu turci. Pe lângă cele două localități 
primite, a dobândit și Crucea de Cavaler și medalia Maria Tereza.  

Un moment important în istoria Lovrinului este reprezentat de decizia lui Anton Lipthay de a-și 
construi castelul în această comună. Construcția a fost realizată lângă biserică, întrucât exista o arteră 
principală de legătură cu Timișoara. La câțiva ani distanță de la începerea lucrărilor de zidire, s-a 
amenajat și parcul din jurul conacului, acesta întinzându-se pe o suprafață de 1,5 ha. Parcul a fost 
construit în stilul reminiscențelor englezești și cuprindea și un lac de mici dimensiuni.  Începând cu anii 
40, castelul începe să ia altfel de contur, atunci când Bela Lipthay îl vinde Grupului Popular German 
din România cu intenția de a introduce învățământul german timișorean.  

În cele din urmă, clădirea care a adăpostit pentru multe decenii personalități nobiliare, devine 
Stațiune Experimentală Agricolă a I.C.A.R. București, care s-a ridicat la nivelul performanțelor 
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realizărilor agronomice din țară și străinătate.  Figura 3. Castelul Lipthay în anul 1962 devenit sediul 

Stațiunii de Cercetări 

 

2.8. Epidemiile în istoria Lovrinului 

Holera devenise pentru spațiul european un real motiv de îngrijorare pentru siguranța populației. 
Nici Lovrinul nu a scăpat de această boală epidemică gravă, care reprezenta o deteriorare rapidă a 
organismului. În anul 1831, Lovrinul s-a confruntat cu această epidemie timp de trei luni, ca mai apoi 
în anii 1839 și 1849 să revină. Această contagiune a adus foarte multe victime raportate la numărul 
total de locuitori.  

Pentru rememorarea acestor evenimente cumplite, în apropiere de Lovrin, la Biled, există și în 
prezent movila de pe dealul Calvaria care este un mormânt colectiv din timpul epidemiei de ciumă.  

 

2.9. Stema  

În anul 1829, printr-un edict imperial emis de Curtea Imperială a Austriei, stema comunei Lovrin a 
fost brevetată ca reprezentând pe Sfântul Petru având în mână dreaptă o spadă atestată din sec. XIV-
XV-lea, în formă de cruce și ținută cu palma deschisă, iar în mâna stângă o singură cheie, iar toată 
această imagine fiind înfățișată pe un scut. Acest simbol al continuității localității și a existenței sale 
istorice a fost consfințit în 14 aprilie 2021 printr-o hotărâre a Consiliului Local – HCL nr. 19/2021 al 
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comunei și redat printr-un însemn heraldic așezat pe fundalul unui scut de formă clasică, vopsit în roșu 
și pe care se află o coroană murală de culoare argintie (figura 4).   

Descrierea stemei 

Stema comunei Lovrin (potrivit figurii 4) este formată dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite 

despicat. Această versiune a stemei Comunei Lovrin este actuală, fiind adoptată prin HCL nr.19/2021. 

Scutul este verde cu o terasă argintie. Cele două partiții sunt delimitate de o linie „rayonné”. În partea 

superioară este imaginea Sfântului Petru din aur iar în vârf se găsesc trei bizanți verzi plasați 2-1. Scutul 

este timbrat de o coroană murală cu un turn crenelat de argint.  

Semnificația elementelor însumate 

Sfântul Petru este considerat protectorul comunei. Biserica veche a 

avut acest hram, iar pecetea (din secolul XVIII) a purtat această imagine. 

Linia „rayonné” simbolizează vegetația iar bizanții bogăția subsolului – 

petrol, gaze și apă termală. Verdele evocă amprenta fundamentală a 

comunei: agricultura performantă iar aurul și argintul valoarea 

materială și spirituală a comunei și locuitorilor săi. Coroana murală cu 

un turn arată că localitatea are rang de comună. Această constituire 

simbolică și istorică a comunei Lovrin, i-au determinat pe cârmuitorii 

religioși și laici, ca la începutul secolului al XIX-lea, să adopte stema 

comunei, iar ulterior hramul bisericii catolice să fie cel al Sfântului Petru.  

Figura 4. Stema Lovrinului 

 

2.10. Personalități culturale 

Orice spațiu își are valorile umane care întregesc spectrul cultural local. Lovrinul aduce în atenție o 
serie de personalități artistice care și-au pus amprenta în istoria comunitară.  

Adalbert Emmerich Bartzer s-a născut la 1 septembrie 1895 la Lovrin și a fost  violonist, dirijor, 
pedagog și compozitor româno-german din grupul etnic șvab din Banat. A trăit 66 de ani, timp în care 
și-a demonstrat înclinația spre muzică. El a fost al doilea dintre cei patru fii ai maestrului morar Ștefan 
Bartzer și soției sale Maria. La câțiva ani distanță, după divorțul părinților, copiii au rămas alături de 
mamă și s-au mutat inițial în Sânnicolau Mare, după care în Szegedin (Ungaria). Aici Emmerich a fondat 
și a regizat o orchestră școlară, iar în 1916 a fost chemat la serviciul militar. În 1919, a reușit să obțină 
un loc de muncă ca violonist în teatru și mai târziu în orchestra cinematografică Szegedin.  

Întrucât situația financiară era precară, în 1922 alături de frații și mama sa s-a mutat în orașul natal 
Lovrin și au început o afacere proprie de reparații pentru mașini agricole. S-a căsătorit la scurt timp cu 
Elisabeth Filipecz, alături de care a avut doi copii, Richard și Brigitte. În anii de după, a reușit să 
compună o serie de piese orchestrale, a activat în mai multe orchestre și a devenit membru al 
Asociației Române a Artiștilor Instrumentali, iar mai târziu al Asociației Compozitorilor.  

După ce fiul său, Richard, a fost înrolat în 1944 în forțele armate ale Germaniei Național-Socialistă, 
alături de familie a fugit în Budapesta și apoi în Viena. După ce s-a încheiat războiul, refugiații au fost 
nevoiți să se întoarcă în Banat, iar Bartzer a fost preluat de comuniști și introdus în scopurile acestora 
de a compune muzică în rusă.  
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În timp ce orchestra sa participa la un concurs la Timișoara în aprilie 1969, acesta a suferit un 
accident vascular cerebral, care a fost urmat și de altele. A murit pe 5 mai 1961 la Jimbolia condus în 
ultima sa călătorie de un remarcabil cortegiu funerar. 

Printre lucrările sale amintim: muzica instrumentală (Intermezzo pentru orchestră, Banat Life, 
Heimatbilder, Imn Banat); operete (Salută-mi Banatul, Când inimile vorbesc); coruri (The Lenz, La 
primăvară, Pe teren, Nu mă duc etc.) 

Richard Bartzer s-a născut la 4 aprilie 1926 la Lovrin și a urmat cariera artistică a tatălui său de 
compozitor și orchestrator de muzică ușoară. Acesta a studiat la Institutul Superior de Artă din 
Timișoara, după care a urmat Conservatorul din București între anii 1950-1955. Aici a avut 
oportunitatea de a îi avea drept profesori pe Mihail Andricu (compoziție), Theodor Rogalski 
(orchestrație) și George Georgescu (dirijat).  

În activitatea sa, el a debutat în 1951 la Radiodifuziunea Română, unde a prezentat diverse 
prelucrări orchestrale. S-a remarcat rapid ca un talentat orchestrator prin aranjamentul scris pentru 
cântecul “Habar n-ai tu” de Ion Vasilescu. În anii de după a compus un repertoriu de piese 
instrumentale ușoare, a compus câteva piese cu voce solistă și a reorchestrat muzica lui Kurt Weill de 
la Opera de trei parale de Bethold Brecht.  

Richard a îmbrățișat o vreme domeniul televiziunii ca redactor muzical și controlor de emisiune la 
Radiodifuziunea  Română. A fost profesor de orchestră la Școala Populară de Artă din București și a 
fost numit membru al biroului de muzică ușoară din cadrul Uniunii Compozitorilor.  

Printre lucrările sale amintim: pentru voce și acompaniament (E atât de bine, Prima zi cu tine, De 
unde vii, melancolie?); instrumentale (Cânt pentru tine, Reverie, Te chem, Serenada lirică); muzică de 
film (Termometrul are febră, Tovarăși de drum, Anotimpuri), partituri și discografie.   

Annemarie Podlipny Hehn s-a născut la 20 februarie 1938 la Lovrin și este doctor în filozofie, istoric 
de artă și critic de artă, membră a Uniunii Scriitorilor din România și autoarea mai multor cărți, scrise 
atât în limba sa maternă, germană, cât și în limba română.  

Aceasta a urmat școala generală la Sânnicolau Mare, după Liceul Pedagogic German din Timișoara 
pe care l-a și absolvit în 1957. A continuat studiile superioare în Timișoara, la Facultatea de Filologie, 
finalizând cu doctoratul în 1990. În 1961, își începe activitatea didactică ca profesor de limbă germană 
în școala generală din Gărâna, după care la școala generală din Orțișoara.  

Din 1964 până în 1991 a fost custode al secției de artă de la Muzeul Banatului din Timișoara. În 
această perioadă s-a remarcat alături de publicațiile: Neue Literatur, Neuer Weg, Neue Banater 
Zeitung, Volk und Kultur, Karpatenrundchau și multe altele. În 1922 înființează cenaclul literar în limba 
germană, Ștafeta, pe care îl conduce cu obiectivul de a aduce în atenție tinere talente ale literaturii 
din Banat.  

Scrieri: Stefan Jäger, Editura Kriterion, București, 1972; Franz Ferch, monografie, București, Editura 
Kriterion, 1975; Julius Podlipny, monografie, București, Editura Kriterion, 1986 etc.  

Annemarie Podlipny-Hehn este sora scriitoare de limbă germană Ilse Hehn.  
Ilse Hehn, născută la 15 septembrie 1943 în Lovrin este artistă plastică, fotografă, traducătoare, 

poetă și scriitoare de limbă germană, originară din România. Școala primară a urmat-o în localitatea 
Tomnatic, după care a urmat liceul umanist de limbă germană și apoi Secția de Arte Vizuale a 
Universității din Timișoara. Asemeni surorii ei, aceasta a urmat cariera pedagogică ca profesor de artă 
și istoria artei la liceul Axente Sever din Mediaș, unde a lucrat în perioada 1964-1991.  

În 1984 din păcate, Ilse rămâne văduvă, iar în 1992 emigrează în Germania alături de fiul ei, 
Alexandru Constantin. A fost colaborator la publicațiile: Neue Literatur, Volk und Kultur, 
Hermannstadter Zeitung, Karpatenrundschau, Allgemeine Deutsche Zeitung fur Rumanien, 
Regensburger Hezte, Das Boot, Podium.  

Scrieri: volume de poezii (So weit der Weg nach Ninive, 1973, Editura Kriterion, București, 
Flußgebet und Gräserspiel, 1976, Editura Facla, Timișoara, Das Wort ist keine Münze, 1988, Editura 
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Kriterion, București); cărți pentru copii (Du machst es besser! , 1978, Editura Ion Creangă, București, 
Ferien – bunter Schmetterling, 1987, Editura Kriterion, București); proză, traduceri și antologii.  

Walter Kindl s-a născut la 24 noiembrie 1943 în Lovrin și este dirijor, organist, muzicolog și director 
de muzică la catedrala germană.  

După școala primară la Comloșu Mare, continuă liceul la Teremia Mare, după care se transferă la 
liceul teoretic la Lippova pe care îl finalizează în 1961. Continuă cu studiile universitare la 
Conservatorul Gh. Dima în Cluj Napoca pe specializarea de pedagogie, dirijare și compoziție. Din 1966 
până în 1987 va lucra ca profesor de muzică în Jimbolia, iar în 1988 devine director de muzică catedrală 
al eparhiei Timișoara.  

După Revoluția Română din 1989, își ia doctoratul în muzicologie de la Universitatea din Leipzig în 
1992. Își continuă studiile muzicale în străinătate în Germania, Italia și Suedia. Iar în 1993 este numit 
lector la Facultatea de Muzică a Universității de Vest din Timișoara, ulterior profesor. Iar în 2008 preia 
funcția de decan al acestei facultăți.  

Lucrări: publicații (Despre istoria construcției de organe în Banat. Disertație, Universitatea din 
Leipzig 1992, Organele Banatului - Piatra de temelie istorică, Editura Pardon, Timișoara 2007, Die Orgel 
(co-editor), Verlag Bärenreiter 2001); manuale și colecții de cursuri (Colecție de arii și duete preclasice, 
Verlag West-Universität Timișoara 1996, Scriere polifonică, Editura Universității de Vest Timișoara 
1997, etc). 
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III. PROFILUL GEOGRAFIC AL COMUNEI 

LOVRIN 

 

 

3.1. Cadrul natural  

3.1.1. Localizare geografică  

Comuna Lovrin este localizată în vestul României, în partea de nord-vest a județului Timiș, în 
apropierea graniței cu Ungaria (35 km) și Serbia (30 km), la o distanță de 47 de km de municipiul 
Timișoara și 17 km de orașul Sânnicolau Mare. Lovrinul este străbătut de DN6 care face legătura între 
cele două orașe și care traversează zece țări (din Spania până în Georgia, intră în țară dinspre Serbia și 
face legătura cu sudul țării și cu capitala București). Punctul de urcare pe sectorul de autostrada 
Timișoara-Arad (A1) se află la o distanță de 47 km, prin localitatea Seceani.  

De asemenea, infrastructura feroviară a comunei Lovrin o plasează și ca nod feroviar pentru trei 
linii regionale. Legăturile din gara Lovrin sunt între Sânnicolau Mare și Timișoara, Nerău-Periam-Arad-
Lovrin-Jimbolia. Din acest motiv, grație poziție sale favorabile, comuna Lovrin este deservită de 
multiple posibilități de interconectare prin căi de comunicare terestre.   

3.1.2. Coordonatele comunei Lovrin 

Poziția geografică a Lovrinului în România stă sub coordonatele paralelei de 45o 58’ 11’’ latitudine 
nordică, cu meridianul de 20 o 45’ 58’’ longitudine estică, localizându-se în emisfera nordică (la distanțe 
aproape egale de Polul Nord și de Ecuator) și în emisfera estică, în fusul orar al Europei Centrale.  
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Figura 5. Localizare satelit comuna Lovrin (Google Maps) 

 

3.1.3.  Vecini. Distanțe. Drumuri 

Vecinii localității așa cum se prezintă și în tabelul de mai jos sunt: la nord satul Pesac (4 km pe 
drumul județean 594), la sud-est Șandra (circa 10 km pe DN6) și Bulgăruș (circa 8 km pe drumul 
comunal 20), la sud-vest Gottlob (5 km) și la nord-vest Tomnatic (10 km).  

Tabelul 2. Vecini, distanțe, drumuri (Șandru, 2015) 

Localitatea 
Orientarea 

geografică 

Distan

ță km 
Legătura 

Sânnicolau Mare Nord-Vest 18 DN 6 asfaltat 

Sânpetru Mare Nord 12 Drum de țară; asfalt ocolire 

Saravale Nord 11 Idem 

Pesac Est-Nord 5 Drum asfalt 

Șandra Sud-Est 12 DN6 

Bulgăraș Sud 7 Șosea neasfaltată 

Gottlob Sud-Vest 6 Șosea asfaltată 

Tomnatic Vest 7 DN6 și drum asfaltat 

Timișoara Sud 47 DN6 

Jimbolia Sud- Vest 24 DJ 579, asfaltat 
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3.1.4.  Suprafața administrativă 

Din punct de vedere administrativ, în componența Unității Administrativ Teritoriale Lovrin intră o 
singură localitate. Lovrinul ocupă o suprafață de 57, 63 km², cu un procent de 0,66% din suprafața 
totală a județului Timiș de 8696,7 km². 

Harta următoare oferă o imagine de ansamblu și o mapare a spațiului administrativ de care se 
bucură Lovrinul.  

Legendă: 
1. DN6 spre Timișoara 
2. Șoseaua Lovrin-Pesac 
1. Galațca 
2. Teples 
3. Pădure, Livadă S.C.A 
4. Magazii cercetare S.C.A 
5. Stația de uscare și condiționare a semințelor S.C.A Atelierul mecanic 
6. Grajduri zootermic 
7. Calea ferată 
8. Calea ferată Lovrin- Jimbolia 
9. Bălți 
10. Sonda petrolieră 
11. Sector legumicol S.C.A 
12. Sediul fermei 1 Lovrin a S.C.A 
13. Aleea cu platani seculari 
14. Groapa de nisip 
15. Capul de erupție Sonda nr. 106  
16. Lacul Wasserloch 
17. Strada CFR 
18. Strada nouă 
19. Strada principală DN6 
20. Strada nisip 
21. Strada românească 
22. Spre Sânpetru 
23. Clădirea S.C.A biserica romano-catolică; școala și sala de sport la vest peste drum 
24. Cimitirul romano-catolic; brigada de mecanizare S.C.A 
25. Drum de pământ spre Bulgăruș 
26. Balta în sola 14 
27. Fum de la arderea tulpinilor de cânepă de sămânță  
28. Baltă sola 14 S.C.A 
29. Sola 1 câmp experimental S.C.A 
30. Sola 2 
31. Sola 3 
32. Sola 4 
33. Sola 11 
34. Sola 12 
35. Sola 13 
36. Spitalul 
37. Ferma (sere) Bumbaș Ion 
38. Fosta fermă zootehnică CAP (ozi sporer) 
39. Drum spre Saravale 
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40. Cimitirul ortodox 
41. Strada Ronaț 
42. Parcul (mărginit la nord de strada coada câinelui) 
43. Șoseaua Lovrin-Gottlob 
44. Ștrandul 
45. Piața 
46. Firma O-Metal 
47. Biserica ortodoxă 
48. Peco 
49. Moara 
50. Gora și Enel (electrica) 
51. Baza de recepții a semințelor 
52. Agrosem 
53. Sonda- apa termală 
54. Stația de epurare a apelor uzate 
55. Izlaz 
56. Stația de transport marea curentului electric 
57. Locul fostelor sere de legume Lovrin 
58. DN6 Timișoara- Cenad Vamă 
59. Bifurcarea CF-Linie Lovrin-Cenad 
60. Bifurcarea CF Lovrin Gottlob-Nerău 
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3.2. Relief 

Localitatea Lovrin se află la o altitudine de 86-92 m față de nivelul Mării Adriatice. Extremitatea nordică 
se caracterizează printr-un aspect ondulat datorat de existența dunelor și nisipurilor situate pe actualul curs 
al văii Galațca. Spre sud și centru, zona este mult mai uniformă, iar solurile sunt formate pe depzite loessoide, 
depuse într-un mediu umed. Panta terenului este 
redusă, având valori între 0,2-0,5 m/km.  
  

Figura 6. Băltirea apei în primăvara anului 
(1997, Șandru, 2015) 

Nivelele cele mai ridicate ale pânzei de apă 
freatică se înregistrează în lunile aprilie-mai atunci 
când oscilează între 0,5-5 m. Acest dinamism de 
urcare sau coborâre a apei freatice depinde în 
foarte mare măsură de prezența sau absența 
precipitațiilor. După cum se observă în figura 6, 
abundența precipitațiilor duce la băltirea apei. 
Lovrinenii se confruntă cu astfel de dificultăți în gospodăriile lor, întrucât chiar și în pivnițele caselor lor nivelul 
apei freatice crește foarte mult, cauză a igrasiei întâlnită mai ales la casele vechi.    
   

3.3. Rețeaua hidrografică 

Între anii 1957-1960 în cadrul unor lucrări de hidroameliorații, au fost construite canalele de scurgere, 
care au fost concepute ca o rețea care să asigure desecarea terenurilor localității Lovrin. Aceste canale au 
făcut legătura și cu celelalte localități din sud (Bulgăruș, Șandra, Uihei și Lenauheim). Dezvoltarea acestor 
canale a fost făcută, întrucât Lovrinul nu este traversat de nici o apă curgătoare cu debit propriu. Din acest 
motiv, totul a fost prevăzut ca un sistem hidroameliorativ care în Banat să cuprindă cel puțin 150.000 ha cu 
funcțiune dublă sau reversibilă (evacuarea apelor în perioadele de exces-băltiri și de aducțiunea apei în 
perioadele secetoase).  

Canalul Galațca traversând Lovrinul a fost alimentat cu apă din Mureș, la Periam cu ajutorul unei stație de 
pompare, care din păcate din anul 1990 nu mai funcționează. Acest canal era benefic agriculturii, deoarece 
culturile erau irigate începând din Periam, apoi Pesac, Lovrin și în continuare în aval de Lovrin. După 1990, 
canalul Galațca nu s-a mai dovedit a fi un adevărat bazin legumicol, întrucât nu a mai fost întreținut, iar 
vegetația acvatică, în special trestia și papura au invadat canalul. În perioadele cu ploi și pe timpul iernii, apa 
acumulată în canal a continuat să servească irigării unor suprafețe mici. În perioadele calde și secetoase, apa 
dispare, deoarece nu mai poate fi susținută nici de apa freatică. 

Situat la intrarea în Lovrin, Lacul Wasserloch, este traversat de canalul Galațca pe care l-a alimentat cu 
apă până în anul 1990. Acest lac este considerat un spațiu prielnic legăturii omului cu natura și pe viitor ar 
putea fi cunoscut sub numele de Lacul Podului, pod pe sub care își continuă Galațca firul apei spre vest.  
 

Elemente hidrologice 

Administrația Bazinală de Apă Banat are în administrare pe raza UAT Lovrin, jud. Timiș, pârâul Galațca. 

Elemente hidrologice: 
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• Ape curgătoare: 

-corp de apă de suprafață RORW4-2-5_B1 Giucosin; 

-Afluenți puternic modificați, cu stare chimică bună și potențial ecologic moderat.  

-Lungime totală corp de apă: 49,79 km. 

• Ape subterane: 

-ROBA01 – Lovrin Vinga, corp de apă freatic; 

-ROBA18 – Banat, corp de apă de adâncime. 

Descrierea apelor subterane: 

✓ Condițiile hidrologice în zonă s-au analizat prin cercetări în teren, foraje de studiu și pentru alimentări 

cu apă;Direcția de mișcare a apei subterane este NNE-SSV; 

✓ Structura acviferă este reprezentată prin orizontul freatic (mică adâncime) și complexul agvifer de 

adâncime; 

✓ Orizonul freatic se dezvoltă la adâncimi reduse, în general în apropierea suprafeței morfologice, 5-11 

metri, alcătuit din nisipuri fine-medii, cu un potențial agvifer redus q˂0.5 L/s/m. Din punct de vedere 

calitativ, apa cantonată în stratul freatic este nepotabilă; 

✓ Pentru analiza caracteristicilor hidrogeologice a complexului agvifer este de adâncime s-au utilizat foraje 

pentru alimentări cu apă și forajul de studiu F1AD Lovrin și foraj pentru alimentare cu apă executat între 

adâncimea H=135-140 m. Puțurile au interceptat și captat cca. 4 straturi acvifere constituite 

preponderent din nisipuri fine-medii. 

✓ Apa cantonată în complexul de adâncime are un puternic caracter ascensional, nivelul piezometric fiind 

cuprins între Np=8.5-11.0 metri. Straturile acvifere au grosimi cuprinse între M=2-17 metri, fiind 

alcătuite din nisipuri fine-mijlocii pe alocuri argiloase și elemente de pietriș.  

 

Figura 7. Lacul Wasserloch (Lacul Podului) în anii normali pluviometric 2007 (Șandru, 2015) 
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3.4. Clima 

Specific zonei Lovrinului se evidențiază un climat continental de tranziție, cu influențe evidente ale 
climatului mediteranean în mod particular al Mării Adriatice; mai deschisă vânturilor vestice și aflată sub 
influența curenților mediteranieni și atlantici.   

Această configurație a climatului aduce lovrinenilor veri călduroase, ierni nu prea friguroase, uneori chiar 
călduțe, primăveri destul de timpurii și toamne mai lungi. Acest lucru este și datorită faptului că în zona 
Banatului sunt prezente mai degrabă influențele Mării Mediterane, decât influențe reci-polare. 

Fortificația creată de munții din jurul Banatului, Munții Semenicului la sud-vest, masivul Poiana Ruscăi la 
est, Dealurile Lipovei și Munții Zarandului la nord-vest, se comportă ca un obstacol în calea pătrunderii 
crivățului, însă este și permisivă spre sud-vest și nord-vest pentru pătrunderea aerului mai cald mediteranean 
și oceanic.  

Din punct de vedere climatic, Comuna Lovrin este amplasată în zona temperat-continentala cu influențe 
ciclice atât calde, mediteraneene sau deșertice cât și reci polare. Temperatura medie anuală este de 11 OC. 
Conform SR 4839, Regimul termic în comuna Lovrin 

Temperatura medie multianuală în comuna Lovrin este de 11,1°C. Luna cea mai călduroasă este iulie și 

înregistrează o valoare a temperaturii medii de 22,1 °C. Maxima absolută a fost de 40,5°C, măsurată în 6 iulie 

1950. De asemenea, luna cea mai rece este ianuarie, cu o temperatură medie multianuală de -0,6 °C. Minima 

absolută a fost înregistrată în 13 februarie 1935 de -30,0°C (vezi tabel 3 și 4).  

Numărul mediu anual de grade – zile este de 3200 iar durata convențională a perioadei de încălzire este 

de 198 de zile, pentru perioada în care temperaturile exterioare medii zilnice nu depășesc 12˚ C respectiv 

3300 iar durata convențională a perioadei de încălzire este de 218 de zile, pentru perioada în care 

temperaturile exterioare medii zilnice nu depășesc 14˚ C. Vântul, circulația generala orizontala a maselor de 

aer, este mult influențata de relieful deluros, dar se situează în jurul vitezei mediii anuale de 3,1 - 3 m/s. 

 

Tabelul 3. Temperatura medie lunară a aerului, medie multianuală, din perioada 1971-2020 

Luna Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. anuală 

Temperatura 
medie (°C) 

-0,6 1,3 6,0 11,4 16,9 20,2 22,1 21,8 16,9 11,2 5,5 1,0 11,1 

Sursa: Stația meteorologică Sânnicolau Mare 

Tabelul 4.  Temperatura aerului maximă absolută, temperatura aerului minimă absolută și data când s-a 

înregistrat 

Luna Ian. Feb. Mar. Apr. Mai. Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. anuală 

Temperatura 
maximă 
absolută(°C) 

17,2 21,2 27,6 31,8 35,5 39,5 40,5 40,1 39,9 34,1 25,5 19 40,5 

Data de 
producere 

29/ 
2002 

28/ 
2017 

31/ 
1975 

21/ 
1950 

26/ 
1950 

27/ 
1938 

6/ 
1950 

13/ 
1946 

9/ 
1946 

1/ 
1932 

14/ 
1969 

31/ 
1935 

Iulie 

Temperatura 
minimă 
absolută(°C) 

-29,7 -30,0 -20,5 -9,6 -5,0 1,0 5,4 3,5 -1,4 -7,5 -15,6 -27,0 -30,0 

Data de 
producere 

24/ 
1942 

13/ 
1935 

8/ 
1987 

7/ 
2003 

3/ 
1935 

1/ 
1934 

20/ 
1996 

29/ 
1933 

30/ 
1970 

31/ 
2006 

24/ 
1988 

23/ 
1933 

Februarie 

Sursa: Stația meteorologică Sânnicolau Mare 

În ceea ce privește numărul maxim lunar de zile de iarnă este de 20 și fost înregistrat în luna ianuarie 

a anului 1985, urmat de luna februarie cu 19 zile în anii 1985 și 2003 (vezi tabel 3). De asemenea, numărul 

maxim lunar de zile de vară a fost de 31 în luna iulie în anii 1992, 1994 și 1995, și aceeași valoare a fost 

înregistrată și pentru luna august pentru anii 1992, 2003, 2008, 2009, 2019 și 2020 (vezi tabelul 5).   
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Tabelul 5. Numărul mediu luna multianual și numărul lunar maxim de zile de iarnă (temperatura maximă a 

aerului ≤ 0°C), din perioada 1971-2020 

Luna Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie 

Număr lunar de zile de iarnă, 
mediu multianual 

0,7 5,5 8,4 3,9 0,6 

Numărul maxim de zile de 
iarnă 

5 18 20 19 8 

Anul când s-a înregistrat 1978, 1988 1988 1985 1985, 2003 1987 

Sursa: Stația meteorologică Sânnicolau Mare 

Tabelul 6. Numărul mediu luna multianual și numărul lunar maxim de zile de vară (temperatura maximă a 

aerului ≥ 25°C), din perioada 1971-2020 

Sursa: Stația meteorologică Sânnicolau Mare 

 

În perioada 1970-2020, durata intervalului fără îngheț a variat între 150 și 222 de zile. În urma analizei 

datelor se constată că data medie a primelor înghețuri este în luna octombrie, iar data medie a ultimului 

îngheț este în luna aprilie. Cel mai timpuriu îngheț a fost înregistrat în data de 28.09.1977, iar cel mai târziu 

îngheț în 13.05.1978 (vezi tabelul 5). În ceea ce privește frecvența brumelor, lunile în care se înregistrează 

numărul maxim lunar de zile cu brumă sunt decembrie, ianuarie, februarie și martie (vezi tabelul 6).  

Tabelul 7. Data primului îngheț, data ultimului îngheț și durata intervalului fără îngheț, în perioada 1970-2020 

Data primului 
îngheț (de 
toamnă) 

Data ultimului 
îngheț  

Durata intervalului 
fara îngheț (zile) 

 
1970-09-29 1971-03-27 194  

1971-10-07 1972-04-29 176  

1973-10-23 1974-04-23 187  

1974-10-27 1975-04-12 197  

1975-10-26 1976-04-30 150  

1977-09-28 1978-05-13 162  

1978-10-22 1979-04-20 188  

1979-10-25 1980-04-14 206  

1981-11-07 1982-04-24 196  

1982-11-06 1983-03-28 209  

1983-10-23 1984-04-29 178  

1985-10-25 1986-04-15 174  

1986-10-06 1987-03-24 219  

Luna Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie 

Număr lunar de zile de 
vară, mediu multianual 

0,3 2,4 12,3 19,9 26 25,8 13,7 3,3 

Numărul maxim de zile de 
vară 

3 11 27 30 31 31 25 15 

Anul când s-a înregistrat 1974 1986, 
2000 

1993 2003 1992, 
1994, 
1995 

1992, 
2003, 
2008, 
2009, 
2019, 
2020 

1982, 1987, 
1994, 2009 

2019 
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1987-10-29 1988-04-25 161  

1989-10-04 1990-03-19 217  

1990-10-22 1991-04-22 187  

1991-10-26 1992-04-22 187  

1993-10-27 1994-03-29 204  

1994-10-19 1995-04-15 191  

1995-10-23 1996-04-15 185  

1997-10-18 1998-04-15 195  

1998-10-27 1999-03-20 210  

1999-10-16 2000-04-09 200  

2001-10-27 2002-04-08 183  

2002-10-08 2003-04-10 189  

2003-10-16 2004-03-29 214  

2005-10-30 2006-03-24 207  

2006-10-17 2007-04-09 188  

2007-10-14 2008-03-27 202  

2009-10-16 2010-03-17 219  

2010-10-22 2011-03-11 218  

2011-10-15 2012-04-10 176  

2013-10-04 2014-04-16 222  

2014-11-24 2015-04-20 195  

2015-11-01 2016-03-25 219  

2017-10-31 2018-03-28 211  

2018-10-25 2019-04-16 198  

2019-10-31 2020-04-21 214  

2020-11-22  -  -  

Sursa: Stația meteorologică Sânnicolau Mare 

Tabelul 8. Numărul mediu lunar multianual și număr lunar maxim de zile cu brumă, din perioada 1971-2020 

Luna Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. 

Număr lunar de zile cu 
brumă, mediu 
multianual 

9,5 8,5 8,3 2,7 0,1 - - - 0,2 3,8 7,2 9,5 

Număr maxim lunar 
de zile cu brumă 

21 19 20 9 1 - - - 4 13 18 20 

Anul când s-a 
înregistrat 

1975 1975 1998 1979 1973 
1976 
1978 
1982 
1994 
1995 

- - - 1972 1997 1988 2003 

Sursa: Stația meteorologică Sânnicolau Mare 

Numărul mediu lunar multianual de zile cu sol acoperit cu zăpadă este înregistrat în luna ianuarie, cu 

o valoare de 8,5 zile, iar la nivel anual se înregistrează o valoare de 23 de zile (vezi tabelul 8). De asemenea, 

grosimea medie lunară-maximă a stratului de zăpadă a fost de 16 cm consemnată în anul 2012 în luna 

februarie (vezi tabelul 9).  
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Tabelul 9. Numărul mediu lunar multianual de zile cu sol acoperit cu zăpadă, din perioada 1971-2020 

Luna Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. anuală 

Numărul mediu lunar 
multianual de zile cu sol 

acoperit cu zăpadă 

8,5 6,5 1,9 0 - - - - - - 0,9 5,2 23 

Sursa: Stația meteorologică Sânnicolau Mare 

Tabelul 10. Grosimea medie lunară-maximă multianuală a stratului de zăpadă (cm), de la stația 

meteorologică, din perioada 1971-2020 

Legendă: valoarea 0 reprezintă strat de zăpadă cu grosimea ≤0,5 cm 

Sursa: Stația meteorologică Sânnicolau Mare 

 

3.4.1. Presiunea atmosferică 

Valoarea presiunii atmosferice și variațiile sale periodice și neperiodice au o însemnătate 

climatologică foarte mare. Media anuală a presiunii atmosferice în comuna Lovrin este de 1006,2 hPa. În ceea 

ce privește presiunea maximă lunară în perioada 1971-2020, aceasta a înregistrat o valoare de 1035,1 hPa în 

luna ianuarie a anului 2020. Totodată, tot în luna ianuarie a anului 2015 s-a înregistrat și valoarea minimă a 

presiunii atmosferice de 962,2 hPa (vezi tabelul 11).  

 
Tabelul 11. Presiunea atmosferică medie lunară, medie multianuală, presiunea atmosferică maximă lunară și 

presiunea atmosferică minimă lunară, din perioada 1971-2020 
Luna Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. anuală 

Presiunea 
medie 
lunară, 
medie 
multianuală 
(hPa) 

1009,7 1007,9 1005,9 1003 1003,6 1003,6 1003,7 1004,6 1006,5 1008,5 1008,3 1009,6 1006,2 

Presiunea 
maximă 
lunară 
(hPa) 

1035,1 1035,0 1031,1 1023,7 1020,2 1019,1 1018,0 1015,1 1027,3 1027,8 1030,2 1033,2 1035,1 

Data de 
producere 

21/ 
2020 

8/ 
1993 

16/ 
1990 

7/ 
2020 

13/ 
1992 

18/ 
2000 

1/ 
1997 

10/ 
1973, 
30/ 
1979 

26/ 
2018 

30/ 
1997 

1/ 
2015 

30/ 
2008 

Ian. 

Presiunea 
minimă 
lunară 
(hPa) 

962,2 964,7 974,4 979,0 980,0 986,5 987,5 988,2 980,2 975,2 975,7 962,3 962,2 

Data de 
producere 

31/ 
2015 

26/ 
1989 

14/ 
2013 

5/ 
2000 

15/ 
2010 

30/ 
1975 

20/ 
2011 

22/ 
1977 

26/ 
2020 

21/ 
1974 

28/ 
1983 

3/ 
1976 

Ian. 

Sursa: Stația meteorologică Sânnicolau Mare 

3.4.2. Vânturile 

Luna Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. anuală 

Grosimea medie lunară-
maximă multianuală a 
stratului de zăpadă 

15 16 4 0 - - - - - - 2 5 16 

 2003 2012 2005 1986       1993 2010 Feb. 
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Viteza maximă a vântului a fost înregistrată în 11 septembrie 1993 cu o valoare de 30 m/s (vezi tabelul 

12).  

 
Tabelul 12. Viteza maximă lunară multianuală a vântului, (m/s) de la stația meteorologică, din perioada 

1971/2020 
Luna Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. anuală 

Viteza maximă a 
vântului (m/s) 

18 24 20 20 24 20 18 16 30 18 18 16 30 

Data de 
producere 

4/ 
1976, 
22/ 
2000 

3/ 
1985 

28/ 
1997 

5/ 
1989 

22/ 
1997 

1/ 
1995, 
30/ 
1997, 
11/ 
1998, 
5/ 
1999 

21/ 
1980 

12/ 
1975, 
21/ 
1981, 
19/ 
1986, 
28/ 
1989, 
16/ 
2010 

11/ 
1993 

8/ 
1998 

8/ 
1997 

2/ 
1976, 
19/ 
1983 

Sept. 

Sursa: Stația meteorologică Sânnicolau Mare 

Efectul perdelei forestiere de protecție 
Vegetația este puternic sensibilă la evenimentele climatice care influențează direct procesele fiziologice 

ale plantelor. De pildă: vânturile uscate sau timpul ploios în faza de coacere incompletă a grâului, influențează 
conținutul proteic, iar vânturile uscate și fierbinți afectează fotosinteza și acumularea hidraților de carbon 
care au drept efect grăbirea tuturor proceselor biochimice.  

Microclimatul din câmpurile experimentale a fost influențat de înființarea Stațiunii de Cercetări Agricole 
și de intervenția specialiștilor agronomici cu perdelele de protecție. Efectele acestor perdele de protecție 
sunt de necontestat, întrucât: micșorează viteza vântului, reduc evaporarea directă în spațiul dintre perdele, 
opresc spulberarea zăpezii care acoperă semănăturile de toamnă, ocrotindu-le împotriva înghețului.  

Figura 8. Perdeaua de protecție în câmpul Stațiunii SCA Lovrin (Șandru, 2015) 

3.4.3. Nebulozitatea 

Nebulozitatea reprezintă gradul de acoperire a cerului cu nori. Norii sunt nu numai surse de precipitații, 

ci și cei care ecranează soarele în perioada zilei, iar noaptea rețin căldura emisă de Pământ. În perioada 

supusă analizei (1971-2020), nebulozitatea medie anuală în comuna Lovrin a variat între 57,4 zecimi și 74,5 
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zecimi. Valoarea minimă a nebulozității a fost înregistrată în anul 2000, iar valoarea maximă în anul 1980 (vezi 

tabelul 13).  

 
Tabelul 13. Nebulozitatea totală medie anual, din perioada 1971-2020 

 

An Nebulozitatea medie 
(zecimi) 

1971 66,6 

1972 68,3 

1973 64,9 

1974 71,8 

1975 62,2 

1976 68,1 

1977 69,9 

1978 74,3 

1979 68,8 

1980 74,5 

1981 66,9 

1982 65,4 

1983 60,4 

1984 70,3 

1985 66,5 

1986 65,6 

1987 67,6 

1988 66,1 

1989 71,4 

1990 60,4 

1991 64,9 

1992 58,2 

1993 63,7 

1994 64,0 

1995 69,3 

1996 72,7 

1997 66,4 

1998 65,3 

1999 70,9 

2000 57,4 

2001 66,6 

2002 69,0 

2003 62,3 

2004 70,2 

2005 69,1 

2006 69,7 

2007 65,0 

2008 65,8 

2009 // 

2010 // 

2011 // 

2012 // 
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2013 // 

2014 // 

2015 // 

2016 // 

2017 // 

2018 // 

2019 // 

2020 // 

Sursa: Stația meteorologică Sânnicolau Mare 

Legendă: //=nu s-au efectuat observații privind nebulozitatea atmosferică 

 

3.4.4. Precipitațiile atmosferice 

 
Cantitatea maximă de precipitații căzută în 24 de ore a fost înregistrată în data de 19 iulie 2015, cu o 

valoare de 83,4 l/m² (vezi tabelul 14). De asemenea, conform datelor de la Stația meteorologică Sânnicolau 

Mare cantitatea maximă anuală de precipitații a fost consemnată în anul 1999, cu o valoare de 699,2 l/m². 

 
Tabelul 14. Cantitatea maximă de precipitații căzută în 24 ore și data când s-a înregistrat, în perioada 1971-

2020 
Luna Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. anuală 

Cantitatea 
maximă de 
precipitații 
(l/m²) 

34,7 27,1 26,7 38,9 46,6 62,1 83,4 59,5 41,4 49,8 41,7 22,3 83,4 

Data 1/ 
2010 

10/ 
1985 

18/ 
2008 

18/ 
2005 

29/ 
2002 

30/ 
1974 

19/ 
2015 

17/ 
1976 

22/ 
1982 

13/ 
2020 

8/ 
1989 

10/ 
1992 

Iulie 

Sursa: Stația meteorologică Sânnicolau Mare 

 

3.4.5. Umezeala aerului 

Se știe că aerul atmosferic conține în permanență o cantitate mai mare sau mai mică de vapori de 

apă, în funcție de temperatură, presiune, dinamică, natura și forma suprafeței subiacente etc. Vaporii de apă 

dau umezeala aerului – un element meteorologic principal.  

Valoarea medie anuală în comuna Lovrin este cuprinsă între 69% și 89%. Valoarea minimă a fost 

înregistrată în anul 2000, iar valoarea maximă în 1989 (vezi tabelul 15).  

 

Tabelul 15. Umezeala relativă medie anuală, din perioada 1971-2020 

An Umezeala 
relativă 

medie (%) 

1971 81 

1972 81 

1973 76 

1974 80 

1975 81 
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1976 81 

1977 81 

1978 79 

1979 77 

1980 84 

1981 85 

1982 83 

1983 82 

1984 83 

1985 84 

1986 82 

1987 79 

1988 79 

1989 89 

1990 83 

1991 84 

1992 80 

1993 78 

1994 83 

1995 79 

1996 82 

1997 77 

1998 82 

1999 86 

2000 69 

2001 77 

2002 77 

2003 79 

2004 84 

2005 84 

2006 83 

2007 75 

2008 74 

2009 74 

2010 83 

2011 77 

2012 73 

2013 76 

2014 78 

2015 75 

2016 86 

2017 76 

2018 76 

2019 78 

2020 79 

Sursa: Stația meteorologică Sânnicolau Mare 
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3.4.6. Durata de strălucire a soarelui 

 
În ceea ce privește durata de strălucire a soarelui, în luna iunie a anului 2000 s-a înregistrat cea mai 

mare valoare de 392 ore, iar cea mai mică valoare a fost consemnată în luna decembrie a anului 1992 de 

23,1 ore și zecimi de oră (vezi tabelul 16). 

 

Tabelul 16. Durata de strălucire a soarelui (ore și zecimi de oră) din perioada 1987-2020 

 
Sursa: Stația meteorologică Sânnicolau Mare 

 
 

3.5. Solul  

3.5.1. Aspecte paleografice 

 

În urma schimbărilor provenite de la retragerea Mării Panonice acum mii de ani, a rămas un fund de mare 
pe care apele curgătoare l-au transformat în mlaștină cu unele grinduri, pe care s-a dezvoltat o vegetație 
abundentă. Depunerile aluvionare din Bazinul Panonic au condiționat diversitatea straturilor și formarea 
solurilor. Mai mult decât atât, aspectul mlăștinos a conturat o  bună perioadă de timp peisajul bănățean (până 
în secolul XVIII), însă o dată cu colonizările făcute de Austria, au fost secate mlaștinile, cursurile năvalnice de 
apă au fost readuse între maluri, au fost săpate canale lungi și adânci, iar mediul general în care se afla și 
Lovrinul începe să prindă contur.  

Radiografia unei comune sau în mod general al unui spațiu geografic, nu înseamnă doar istorie, înseamnă 
chiar și soiul de pământ care a fost bătătorit de atâtea generații în parte, care a fost părtaș atât la războaie, 
cât și la vremuri pașnice. Pentru a înțelege mai bine trecutul, mai mult sau mai puțin îndepărtat, sub raportul 
evoluției paleogeografice a subsolului Banatului, trebuie să avem convingere asupra necesității aprofundării 
a elementelor ce țin de orografie, cursul pâraielor, apele geotermale, toate prezente pe aceste plaiuri.  

 

3.5.2. Evoluția paleogeografice a solului și subsolului 

 
Unitățile montane din zona Banatului au început să se formeze acum cca. 120 milioane de ani. Înălțarea 

munților Alpi și Carpați au determinat încheierea culoarelor de legătură dintre Marea Thetys și Oceanul 
Planetar, care a dus la despărțirea acesteia în două bazine: la sud de Marea Mediterană și la nord de Marea 

Luna Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. 

Valoarea maximă a 
duratei de strălucire a 
soarelui (ore și zecimi 
de oră) 

106,5 184,8 230,7 323,1 349,8 392 365,7 356,3 282,3 218,3 132,4 112,9 

Data de producere 1993 1990 2012 2007 2000 2000 1987 2008 2011 2019 1990 2003 

Valoarea minimă a 
duratei de strălucire a 
soarelui (ore și zecimi 
de oră) 

30,7 31,4 68,5 147,3 149,8 186 225,7 215 114,1 97 54,7 23,1 

Data de producere 1989 2013 2018 1989 2019 2020 2011 1989, 
2005 

1996 2016 2006 1992 
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Sarmatică. Ulterior, domeniul marin sarmatic se divizează în mai multe bazine și anume: Panonic, Dacic, 
Euxinic și Caspic.  

În depozitele pontice, la adâncimi de 200-400 m, au fost identificate straturi de lignit, ceea ce însemnă că 
unele porțiuni ale Lacului Panonic aveau ape relativ puțin adânci sau, la periferia lui, existau zone mlăștinoase. 
Formarea Defileului Dunării de la Porțile de Fier au dus la drenarea aproape integrală a Lacului Panonic. În 
urma scăderii nivelului de bază prin secarea Lacului Panonic, s-a accentuat eroziunea care a fost un factor 
favorabil ștergerii urmelor de țărm, delte și depozite mai vechi, care au fost erodate, înlăturare și redepuse 
în formele depresionare din vest.  

Multe dintre evenimentele tectonice au 
influențat cursul marilor râuri, îndeosebi a 
Mureșului, râu important pentru locuitorii 
Lovrinului. Mureșul, după ieșirea din defileu, la 
Lipova, își modifica periodic cursul care ajungea 
spre vest pe măsură ce Lacul Panonic se retrăgea. 
În timp ce scoarța terestră cobora treptat în 
bazinele sedimentare (subsidență), cursul râului 
Mureș era atras în diferite alte direcții. Subsidența 
din sudul Banatului a captat o serie de brațe ale 
râului pe care le-a îndreptat spre sud-vest; astfel un 
braț urmărea traseul Valea Variașului- Bega, altul 
cobora spre sud, spre Periam, pe actualul curs al 
pârâului Galațca, mutându-se tot mai spre vest pe 
măsură ce albiile se îndiguiau, stabilizându-se 
pentru un interval de timp redus, aproximativ pe 
direcția actuală a râului Aranca. 

Această incursiune în trecut a fost menită unei 
introduceri pentru ceea ce astăzi lovrinenii numesc 
Galațca - un fost braț al Mureșului, care și-a 
schimbat de-a lungul vremii structura, de la a fi 
considerat un canal, la fir de baltă stătută, cu apă 
verde și malurile acoperite de stuf.  

             
      Figura 9. Valea Galațca. (Șandru, 2015) 

Un alt aspect important pe care îl vom dezbate în acest capitol se referă la prezența pânzelor de ape 
freatice. În această zonă, existând oscilații climatice cuaternare în care se include și perioada glaciară a cărei 
retragere a eliberat imense cantități de apă (acumulate în munți), au făcut ca odată cu apa să fie transportate  
mari cantități de material detritic (bolovani, mâl, pietriș, nisip), acoperind în părți dealurile și în totalitate 
câmpiile cu cuverturi sedimentare a căror grosime crește de la est la vest (3000 m la Sânnicolau Mare). 
Formarea de pânze freatice captive, aflate sub presiune, a fost determinată de constituția variată a 
sedimentelor și alternanța fracțiunilor grosiere cu cele fine (argile și marne).  

3.5.3. Configurația câmpiei la care aparține Lovrinul 

 

Calitatea pământului de la Lovrin a fost întotdeauna recunoscut din punct de vedere agricol. De cele mai 
multe ori, se face o confuzie cum că această câmpie de care aparține Lovrinul este o câmpie întinsă cu sol 
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uniform, bogat și fertil cât poate cuprinde privirea. Totuși, realitatea este alta, întrucât pe această câmpie 
întinsă există mai multe tipuri pedogenetice de sol. În următoarele paragrafe, vom analiza apartenența zonei 
Lovrin la câmpia joasă cu depozite aluvio- proluviale ale Mureșului. 

Sectorul de câmpie nisipoasă Teremia-Pesac începe în partea nordică de la contactul cu lunca Mureșului, 
după care se lărgește spre sud-vest, având un aspect de microdeltă ce se continuă peste graniță, în Serbia. În 
partea estică, câmpia urmărește aliniamentul Perim-Pesac-Lovrin-Gottlob-Comloșu Mare-Lunga care o 
desparte de Câmpia Jimboliei. Formarea acestui câmp este datorată râului Mureș care a fost atras de aria de 
subsidență din partea sud-vestică, a alunecat spre sud urmărind actualul traseu al văii Galațca. 

Punctul de divagare al Mureșului spre sud este evidențiat de răsfrângerea cursul său sub un unghi de 100 
de grade, la nord de Periam. Apele râului au străpuns câmpul loessic al Torontalului și au continuat traiectul 
pe un canal îngust, desfășurat pe direcția Mureș-Periam-Pesac. Primele depozite mai groase de nisipuri au 
fost depuse în amonte de Pesac, după care cursul râului se curbează spre nord-vest, erodând malul drept și 
depunând pe cel stâng.  

Peleomureșul a avut mai multe trasee de curgere. În primă fază, curgea de la Lovrin spre sud, pe la vest 
de Gottlob, eroda rocile friabile și depunea în zonele depresionare lentile de nisipuri. După care, se 
stabilizează pe un traseu ce urmărea linia localităților Lovrin – nord -vest Gottlob - est Vizejdia - axial pe 
Comloșul Mare – Lunga - Kikinda. Cursul Paleomureșului spre nord este din nou atras de subsidența central 
vestică, acesta părăsind albia la nord-vest de Lovrin și deviază pe un nou traseu (actualul curs al pârâului 
Giucoșin), ocolește la nord localitatea Tomnatic, după care este prins de influența subsidenței din sud-vest și 
atras spre sud, spre Teremia Mare - Mokrin.  

Configurația inițială a reliefului a fost caracterizată de materialele aluvionare grosiere care erau în mare 
măsură depuse pe partea stângă sau acolo unde râul întâlnea obstacole. Din acest motiv, în partea de sud-
vest a sectorului de câmpie s-a format un relief neuniform, grinduri alungite, crovuri cu aceeași configurație 
și direcție, grinduri nisipoase circulare intercalate cu platouri leossice de dimensiuni reduse.  

De-a lungul vremii, cercetătorii au încercat să fixeze în timp devierea Mureșului pe acest traseu și 
depunerea nisipurilor și au ajuns la concluzia, că acest lucru s-a întâmplat la sfârșitul holocenului mijlociu, 
fapt care este și confirmat de stadiul puțin avansat al solificării și dezvoltarea redusă a orizonturilor de sol.  

În vremurile prezente, cultivarea intensă a terenurilor a dus la atenuarea diferențelor de nivel dintre dune 
și interdune și chiar în unele locuri este absentă ca urmare a unor acțiuni izolate de nivelare (perimetre 
amenajate pentru cultura legumelor). Totuși, în perioadele în care terenurile sunt descoperite, deflația 
afectează încă vârfurile dunelor și colmatează în interdune. În primul caz, procesul pedogenetic este dominat 
de eroziunea eoliană, solificarea rămânând în stadii incipiente (psamosoluri), iar în al doilea caz, în zonele de 
acumulare, orizonturile de sol se îngroașă, primind caractere cumulice.  

 
 

3.5.4. Caracterizare generală a solului 

Studiul evoluției și distribuției solurilor în localitatea Lovrin a adus la iveală o structură biologică foarte 
variată. Lovrinul fiind situat în zona de silvostepă cu un nivel hidrostatic al apei freatice ridicat și roci parentale 
diferențiate, au determinat un fond pedologic divers. Au fost recunoscute ca și dominante: cernoziomul și 
cernoziomul cambic, care ocupă mai bine de 95% din suprafață, diferența revenind solului brun eumezobazic, 
lăcoviștilor, solurilor salinizate și nisipurilor.  

Cernoziomurile fiind caracterizare de un nivel hidrostatic ridicat al apei freatice au fost denumite, la nivel 
de varietate, freatic umede, gleizate, salinizate, alcalizate în adâncime. Datorită acestor caracteristici au avut 
loc anumite fenomene care au determinat formarea unei game largi de tipuri și subtipuri de soluri 
individualizate în 54 de unități de sol.  
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Fig. 10. 

Cernoziom cambic tipic freatic umed            
Fig. 11. Cernoziom gleizat, alcalizat, salinizat umed (zona de est a Lovrinului)   
  în adâncime (zona de vest)                                                                                                                                   

3.5.5. Litologia și rocile parentale 

Existența Lacului Panonic a favorizat formarea rocilor sedimentare, întrucât prin retragere, a creat o zonă 
de acumulare a materialelor grosiere care au parcurs albia instabilă a Mureșului. Majoritatea rocilor parentale 
pe care s-au dezvoltat solurile de la Lovrin sunt formate din nisipuri cuarțoase bogate, cu conținut chimic 
diferit de carbonat de calciu, însă și din materiale loessoide cu textura mijlocie. De asemenea, există și câteva 
microzone depresionare în care s-au format soluri salinizate sau alcalinizate, datorită pânzei freatice care a 
sărăturat rocile.  

3.6. Vegetație și floră 

Așa cum menționam și în capitolele anterioare, pământul Lovrinului este recunoscut pentru calitatea sa 
agricolă. Din acest motiv, bogăția vegetală a acestei așezări este reprezentată de plantele de cultură, în special 
grâul și porumbul care beneficiază de cele mai bune condiții de mediu. Atât clima, cât și solul sunt deosebit 
de corespunzătoare pentru cultivarea: orzului, ovăzului, lucernei, sfeclei de zahăr și a celei furajere, floarea 
soarelui, soia, mazărea, rapița, tutunului, borceaguri etc. Pe lângă cultivarea acestor specii de plante într-un 
mediu controlat de inginerii agricoli, gospodarii lovrineni se bucură de aceleași calități ale pământului și dau 
dovadă de îndeletnicire prin cultivarea cartofului, tomatelor, ardeilor, vinetelor, cepei, castraveților, verzei, 
conopidei, usturoiului, pepenelui verde și galben. Pomii fructiferi, în special mărul și prunul, sunt cultivați în 
gospodăriile oamenilor și pe marginea străzilor. În livada S.C.A Lovrin s-au cultivat speciile: măr, păr, prun, 
cais, piersic, cireș, vișin, gutui, migdal, afin, având rezultate foarte bune și de lungă durată de viață.  

3.6.1. Prezentare fitotaxonomică  
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Acest subcapitol se concentrează pe clasificarea diversității categoriilor de plante atât din punct de vedere 

al florei, cât și din punct de vedere al speciilor arborescente.  
Vegetația Lovrinului este caracterizată de flora ierboasă, în limbaj natural, buruienile, care sunt 

recunoscute atât ca stuful și papura care mărginesc canalul Galațca, cât și ca buruienile din lanurile și grădinile 
de lângă casă, care aparțin numeroaselor genuri și specii dintre cele mai diverse. De asemenea, în comună 
este prezentă și flora lemnoasă, arborii și arbuștii care oferă lovrinenilor o simțire aparte a naturii. Speciile 
arborescente care găsesc condiții de creștere în aceste locuri sunt: salcâmul (Robinia pseudoacacia), dudul 
alb și negru (Morus alba și M. Nigra), plopul (Populus alba), arțar (Acer platanoides), teiul (Tilia cordata, Tilia 
tomentosa), ulmul (Ulmus foliacea), platan (Platanus orientalis), salcâm japonez (Sophora Japonica), plop 
piramidal (Populus piramidali-italica), castanul (Aesculus hyppocastanum), maclura etc.  

Castanul sălbatic este unul din titanii pădurilor cu o durată lungă de viață, cu vârste cuprinse între 80-90 
de ani, însă care din păcate a fost puternic infestat de molia minieră a frunzelor – Cameraria ohridella 
(descrisă pentru prima dată în România de Dr. I. Șandru-1966 la Lovrin). De asemenea, speciile de confiere 
(molidul și pinul) fiind mai puțin solitare, cresc cel mai bine în umbrele clădirilor sau ale altor obstacole care 
stau în calea razelor directe ale soarelui. Până și vânturile calde sau fierbinți dăunează coniferelor care sunt 
predispuse degarnisirii ramurilor și frunzelor. În aceste locuri, bradul este mai rar întâlnit, însă Tuya și mai 
ales T. Piramidalis cresc viguros și au o viață lungă.  

Terenul Stațiunii de Cercetare Agricole Lovrin este casă pentru platani (Platanus acerifolia), unii dintre 
arborii cei mai impresionanți din flora locală. Unul din aceste exemplare are o circumferință a trunchiului de 
6.02 m, însă grosimea medie este cuprinsă între 5,17-5,47 m (vezi figura 12). 

 
Această imensitate a arborilor platani este recunoscută ca fiind unică pentru vegetația locală și mai mult 

decât atât, specialiști i-au estimat ca având o vârstă de 100 de ani, ceea ce îi încadrează ca monumente 
seculare ale naturii. Acești arbori, în amintirea unui localnic septuagenar, își găsesc originea în Viena, fiind 
aduși și sădiți în anul 1902 de către nepotul lui Frazen Iosif, administrator al familiei Lypthay în perioada 1880-
1912.  

De asemenea, mai sunt prezente și alte specii forestier ornamentale cu vârste și circumferințe venerabile 
în spațiul lovrinean, printre care: Sophora japonica cu grosimea tulpinii de 2,98-3,98 m; stejarul (numit șapte 
frați) cu o circumferință de 5,18; tei (Tilia platiphylus) cu o grosime de 3,24 m; Celtis (3,23 m ); plop piramidal 
(3,77 m). Cei menționați mai sus sunt aflați în parcul S.C.A., însă printre duzii aflați pe marginea șoselei din 
afara localității, au fost surprinse exemplare cu grosimea tulpinii de 3,13 m și cu vârstă seculară.  

 
Figura 12. Platanus sp. Care măsura 5,40 m grosime la 3 august 2007 (Șandru, 2015) 

3.6.2. Elemente floristice 

 Elementele floristice completează vegetația naturală a spațiului lovrinean și sunt reprezentate de 
pâlcuri de porumbat (Prunus spinosa), păducel (Crataegus caesius), coada 
calului (Equisetum arvensis) în zona Telbis, părul porcului (Festuca 
rupicola), jaleș (Salvia nemorosa), pir gros (Cynodon dactylon), firuță (Poa 
pratensis), spp (Angustifolia).  Speciile hidrofile înfrumusețează lungul 
pârâului Galațca printre care se remarcă: trestia (Phragmites australis), 
papura (Typha latifolia, T. Angustifolia), pipirig (Juncus inflexus), țipirig 
(Scirpus radicans), rogozuri (Carex riparia), măceș (Rosa canina), rugi 
(Rubus Caesius) etc. 

 În special în culturile agricole ale cerealelor de toamnă sunt 
întâlnite o diversitate de buruieni care aduc un pigment colorat rândurilor 
agricole: cocoșei de câmp (Adonis aestivalis), nemțișor (Dephinium 
consolida), turița (Galium aparine), mac (Papaver rhoeas), rapița (Sinapis 
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arvensis), tămâița de câmp (Ajuga chamaepitys), troscat (Poligonum convolvus), șopârliță (Veronica 
hederifolia), rocoină (Stellaria media) etc. În zonele izolate cu vegetație abundentă în care cresc arborii: gorun 
(Quercus robur), frasin (Fraxinus excelsior), jugastru (Acer campestre), carpen (Carpinus betulus) etc.  

 Lumea științifică nu 
încetează să evolueze la Lovrin, 
întrucât doctorul I. Șandru a 
identificat în ani 1970-1975 o 
bacterie patogenă nouă pentru 
știința biologică de până atunci. 
Acesta a studiat-o îndelung în 
laboratoarele și câmpurile 
experimentale ale Stațiunii de 
Cercetări Agricole Lovrin și apoi 
confirmată de British Museum- 
Anglia. Bacteria, sub denumirea 
ei de Xanthomonas campetris – 
parhovar – cannabis Șandru, ea 
provoacă bacterioză la cânepă, 
fasole, cauzând veștejirea 
plantelor (fig nr 13.).  

 
Figura 13. Veștejirea frunzelor 

la cânepă produsă de bacteria X 

 

 

 

 

3.7. Fauna 

3.7.1. Caracterizare generală  

           Fauna Lovrinului este 
asemănătoare zonei Banatului și este 
considerată ca fiind diversă în specii. Lipsa 
pădurilor și activitățile agricole din zonă 
influențează puternic înmulțirea speciilor. 
Totuși, chiar și în aceste condiții, clima 
acestor ecosistemele potențează 
capacitatea de înmulțire a faunei.  

Figura 14. Familie de vulpi (Șandru, 2015) 

3.7.2. Repartizarea speciilor din faună după biotop și după frecvență 
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Lanțul trofic lovrinean are o puternică importanță atât din punct de vedere economic, cât și agremental. 
Deși este dificilă o posibilă înșiruire a tuturor viețuitoarelor putem aminti din punct de vedere al biotopului 
terestru mamifere precum: iepurele (Lepus timidus) cu o populație numeroasă, vulpea (Canis vulpes), 
căprioara (Capreolus capreolus), hârciogul (Cricetus cricetus) care dăunează culturile agricole în anumiți ani, 
șobolani și șoareci, ariciul (Erinaceus sp.), cârtița (Talpa europaea). În aceeași categorie de biotop sunt 
prezente în zonă reptile în speță: șopârla (Lacerta sp.), șarpele (Natrix sp.) care provoacă teamă locuitorilor. 
Amfibienii (broaște) sunt prezente pretutindeni, mai cu seamă în perioadele cu ploi abundente.  

De asemenea, în cadrul biotopului aerian se fac remarcate păsări precum: fazanul (Phasianus colchicus), 
vrabia (Passer domesticus), coțofana (Pica pica), cioara (Corvus frugilegus), rândunica, cucul, pupăza, mierla 
(Turdus merula), turturica (Streptopelia turtur), bufnița (Bubo bubo), graurul dăunează strugurilor și fructelor, 
guguștiucul (Streptopelia decaocto), iar atunci când se creează băltiri de ape, se pot observa specii din 
rezervația Satchinez (Ardea sp.).  

Evenimentele religioase sunt deseori în legătură strânsă cu sosirea și plecarea păsărilor migratoare, astfel 
rândunelele sosesc în jurul datei de 16-18 aprilie și pleacă la Sfânta Maria Mică (naștere – 8 septembrie); 
berzele, sosesc în preajma Bunei Vestiri – 25 martie și pleacă la Sfânta Maria – 15 august.  

Culturile agricole sunt des afectate de o serie de insecte care produc pagube și necesită totdeauna un 
mijloc de combatere: 

✓ Cereale (grâu, orz, ovăz): viermele sârmă (Agriotes sp.), gândacul ghebos (Zabrus 
tenebrioides), gândacul albastru (Oulema melanopa), ploșnița (Eurygaster sp.), musca de Hessa 
(Mayetiola destructor); 
✓ Porumbul: rățișoara (Tanymecus dilaticollis), sfredelitorul (Ostrinia nubilalis și o specie nouă 

pentru România- Diabrotica virgifera), viermele vestic al rădăcinilor de porumb.  
✓ Mazăre: gărgărița (Bruchus pisorum) și la fasole (Acanthoscelides obsoletus); 
✓ Sfeclă: gărgărițele (Bothynoderes punctiventris și Tanymecus palliatus); etc.  

Lovrinul a devenit cunoscut în lume pentru intrarea în literatura științifică a unor dăunători care au ca loc 
de identificare: România, Lovrin. Pentru prima dată la Lovrin a fost descoperită molia cânepii (Grypholitha 
delineana) de către doctorul I. Șandru în anul 1962 și care nu exista la acea dată în Europa. Mai târziu, în urma 
cercetărilor s-a descoperit omida minieră la măr (Leucoptera scitella), iar apoi în 1966, un alt dăunător la 
castan (Cameraria ohridella).  

 

Figura 15. Molia Cânepii- descoperită la Lovrin în anul 1962 (Șandru, 2015)  
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3.8. Resurse naturale  

3.8.1. Petrolul 

Bogăția petrolului a stat mult timp sub semnul tăcerii, întrucât locuitorii Lovrinului nu s-au gândit vreodată 
că sub casele și ogoarele lor zace prețiosul „aur negru”. Mențiunile legate de aspectele paleogeografice ale 
solului plasa Lovrinul pe aria Lacului Panonic, unde petrolul a început să se formeze încă din acele timpuri ale 
erei geologice îndepărtate. Acesta s-a format din acumulările de organisme animale și vegetale, care intrate 
sub acțiunea directă a condițiilor de presiune, temperatură și timp îndelungat s-au transformat în 
hidrocarburi solide, lichide și gazoase. Din punct de vedere științific, petrolul este o rocă sedimentară, 
uleioasă, de culoare brun-negricioasă, cu reflexie albastră-verzuie, cu un miros specific, și formată dintr-un 
amestec natural de hidrocarburi și de alți compuși organici.  

3.8.2. Apa geotermală 

Pământurile Lovrinului sunt recunoscute atât din prisma calităților sale naturale, însă și datorită 
specialiștilor agronomi care investesc resurse tehnologice remarcabile pentru a avea recolte pe măsură. 
Explorarea subsolului pentru descoperirea petrolului a adus cu sine dezvăluirea unui bogat zăcământ de ape 
geotermale. Hidrocarburile aduse din adâncurile pământului lovrinean își continuă izvorârea altundeva, pe 
când apa geotermală nu părăsește localitatea și depinde de iscusința lovrinenilor de a valorifica folosința 
acesteia. Straturile de ape geotermale încep de la Teremia, continuând cu Sânnicolau Mare, Jimbolia, Lovrin 
și se extind până la Curtici (Arad) având o probabilă comunicare între ele.  

3.8.3. Arii naturale protejate, de interes comunitar 

La nivelul Județului Timiș au fost desemnate un număr de 45 arii naturale protejate, arii care sunt 
considerate de interes atât național, cât și local. Unele dintre aceste arii naturale se găsesc localizate și în 
Lovrin, influențând direct diversitatea și echilibrul biologic. Natura 2000 este o rețea de zone de protecție a 
naturii pe teritoriul Uniunii Europene, alcătuit din zone speciale de conservare și zone de protecție specială 
desemnate în conformitate cu Directiva Habitate.  

Tipurile de habitate naturale, speciile de floră și faună de interes comunitar lovrinean sunt descrise în 
formularele standard ale siturilor Natura 2000 și redate în tabelele următoare:  

Tabelul 17. Habitate de interes comunitar (A.P.M Timiș, 2016) 

Cod 
habitat 

Habitate de interes comunitar Arii naturale protejate 

1530 Pajiști și mlaștini halofile panonice și ponto-
sarmatice 

ROSCI0414 Lovrin 

Tabelul 18. Specii de floră și faună de interes comunitar (A.P.M Timiș, 2016) 

Cod 
specie 

Specii de mamifere  Arii naturale protejate 

2633 Mustela eversmanni ROSCI0414 Lovrin 

 De asemenea, pe teritoriul județului Timiș prin HCJ nr. 19/1995 și HCL Lovrin 30/2010 au fost 
desemnate patru arii naturale protejate de interes județean/local, redate în tabelul 5. : 

Tabelul 19. Ariile naturale protejate de interes județean și local, județul Timiș (A.P.M Timiș, 2016) 
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Nr. 
crt. 

Denumire arie Localizare Suprafață 
(ha) 

Tip arie 

1. Pădure-Parc-Buziaș Buziaș 25,16 Mixtă 

2. Pădure Dumbrava Buziaș 310,00 Forestieră 

3. Parcul Banloc Banloc 8,00 Mixtă 

4. Stejarii seculari din Lovrin LOVRIN 6,00 Forestieră 

 

3.9. Riscuri naturale 

3.9.1. Risc seismic 

La nivel național, România este considerată o țară cu risc seismic ridicat, cu prima zonă de maxim interes 
Vrancea, iar următoarea fiind Banatul din punct de vedere al numărului de evenimente și energia eliberată. 
Din perspectiva distribuției în spațiu a epicentrelor acestor cutremure este evidențiat un număr relativ mare 
de zone cu risc seismic ridicat cu intensitate de 7º Mercalli: Periam, Sânnicolau Mare, Sânmihaiu Român, 
Jimbolia și la granița cu Serbia-Muntenegru. Observăm că majoritatea dintre aceste zone seismice se află în 
apropierea Lovrinului, iar avariile și caracterul distructiv al unui eventual cutremur pot să producă efecte și la 
nivelul comunei.  

Din multitudinea zonelor seismice din Banat, județul Timiș amintim în tabelul următor câteva dintre cele 
mai importante din punct de vedere al intensității, perioadelor și al numărului de evenimente produse: 

Tabelul 20. Zonele epicentrale seismice (ISU Timiș, 2013) 

Nr. 
crt. 

 

Zona epicentrală 

Intensitate 
maximă 
observată 

 

Anul 

Număr 
evenimente 

1. Sânnicolau Mare VII 1879 7 

2. Periam-Variaș VII 1859 4 

3. Jimbolia-Bulgăruș VII 1941 3 

4. Jimbolia III 2008 1 

 

3.9.2. Risc de inundabilitate 

Așa cum prezentam în capitolele relief și rețeaua hidrografică, Lovrinul este predispus fenomenului de 
băltire a apei mai ales în perioadele cu precipitații abundente. Mai multe localități ale județului Timiș se află 
în pericol de inundabilitate, iar perioadele și cauzele sunt diverse. În tabelul următor sunt prezentate 
perioadele și descrierea sumară a cauzelor inundațiilor produse în anul 2016 a localității Lovrin și a celor din 
apropiere.  

Tabelul 21. Perioadele și descrierea sumară a cauzelor inundațiilor produse în anul 2016 și localitățile 
afectate (A.P.M Timiș, 2016) 

Localități afectate Perioada (fenomenul produs) 

LOVRIN, Lenauheim, Periam, Sânpetru Mare 
Pesac, Teremia Mare, Teremia Mică, Tomnatic, 
Jimbolia, Gottlob etc. 

14-16.06.2016 

-ploi torențiale 
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-băltiri 
-grindină 

26-30.06.2016 

-ploi torențiale și băltiri 

 

3.10. Concluzii 

Trecut print-un proces îndelungat de colonizare și supunere, Lovrinul  ajunge într-un final să își creioneze 

propria identitate culturală și mai mult decât atât reușește să creeze o conștiință colectivă puternică. Din 

perspectivă simbolică, aflându-se sub ocrotirea Sfântului Petru, lovrinenii au trecut printr-o serie de 

transformări sociale și individuale, care le-au determinat dorința de trecere de la primitivismul războinic, la 

spiritualitatea și voința de a trăi în veci pe acest pământ. De asemenea, Lovrinul a lansat foarte multe 

personalități care și în prezent fac cinste comunei prin activitatea lor culturală. 

Din punct de vedere geografic, radiografia unui spațiu nu înseamnă doar istorie, ci se extinde chiar și la 

soiul de pământ care a fost bătătorit de atâtea generații în parte, care a fost părtaș atât la războaie, cât și la 

vremuri pașnice. Evoluția paleogeografică a Lovrinului, începe odată cu retragerea Mării Panonice, care 

rămâne pentru o buna perioadă de timp un fund de mare cu aspect mlăștinos. Chiar dacă istoria ne vorbește 

despre multe cohorte de coloniști veniți pe aceste meleaguri, acest lucru a fost favorabil construcției unui 

spațiu locuibil și astfel Lovrinul începe să prindă contur. 

 Calitățile pământului împreună cu condițiile de mediu, au făcut ca din punct de vedere agricol, Lovrinul 

să exceleze. Pe lângă plantele de cultură, speciile arborescente, în special arborii seculari au oferit unicitate 

comunei și au fost încadrați în ariile naturale protejate de interes județean și local. De asemenea, localitatea 

Lovrin s-a dovedit a fi o prețioasă resursă de petrol și ape geotermale. Astfel că după descoperire, aceste 

bogății subterane, au fost exploatate cu iscusință de către comunitatea locală.  

Lovrinul va rămâne atât la nivel local, cât și național un spațiu cu un bogat bagaj de istorie. 

3.11. Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

✓ Localizare geografică favorabilă la o 
distanță de 47 de km de municipiul 
Timișoara 

✓ Lovrinul este străbătut de DN6, cu acces 
pe sectorul de autostradă Timișoara - 
Arad (A1) 

✓ Nod feroviar pentru trei linii regionale 
✓ Climat permisiv atât pentru bunăstarea 

localnicilor, bogăția culturilor și 
înmulțirea faunei 

✓ Sol fertil, benefic culturilor agricole 
✓ Vegetație bogată, în special plantele de 

cultură 
✓ Specii de floră și faună de interes 

comunitar înscrise în formularele 
standard ale siturilor Natura 2000 

✓ Existența ariilor naturale protejate de 
interes județean și local 

✓ Abundența precipitațiilor produce 
băltirea apei și creșterea nivelului apei 
freatice 

✓ Bacterie patogenă care provoacă 
veștejirea frunzelor 

✓ Existența dăunătorilor pentru plantele 
de cultură, arbori și pomi fructiferi 
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✓ Prezența resurselor naturale: petrol și 
ape geotermale 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

✓ Exploatarea resurselor de apă 
geotermală 

✓ Durata de strălucire a soarelui oportună 
pentru captarea energiei solare 

✓ Existența resurselor necesare 
cercetărilor explorative și 
experimentale în agricultură 

✓ Risc de inundabilitate 
✓ Exploatare durabilă deficitară a 

resurselor de apă geotermală 
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IV. STRUCTURA DEMOGRAFICĂ A POPULAȚIEI 

DIN COMUNA LOVRIN 

4.1. 4.Demografie 

Analiza datelor demografice constituie un pilon esențial pentru construcția unei strategii de dezvoltare 

locală, întrucât este necesară cunoașterea populației ca element particular al schimbărilor sociale. Micro-

particularitățile unei populații oferă o imagine de ansamblu asupra nevoilor de îmbunătățire a calității vieții, 

pentru care autoritățile locale au responsabilitatea de a interveni cât mai eficient.   Din acest motiv, capitolul 

următor este dedicat analizelor demografice, ce vor fi structurate pe mai multe dimensiuni și anume: 

populație, mișcarea naturală, mișcarea migratorie, forța de muncă, educație și sănătate.   

4.2. Populație și structura populației  

4.2.1. Populația totală după domiciliu  

Evoluția populației după domiciliu din județul Timiș, localitatea Lovrin în perioada 2016-2020 este 

prezentată în tabelul nr. 8. Se observă că la nivelul județului, trendul pe parcursul anilor este crescător, 

valoarea cea mai mare fiind înregistrată în anul 2020 cu un număr de 758.842 persoane.   

Tabelul nr. 22. Populația totală după domiciliu, județul Timiș, localitatea Lovrin în perioada 2016-2020  

Județ  Localitate  Populație după domiciliu (număr persoane) 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Anul 

2020 

TIMIȘ Total 743844 746986 750648 754853 758842 

 LOVRIN 4232 4232 4252 4261 4252 

Sursa: INSSE Tempo online  

De asemenea, la nivelul localității Lovrin, așa cum se poate observa în graficul nr. 1, datele ne arată o 

creștere a numărului de locuitori în anul 2019 de 4261 persoane față de anii anteriori, urmată de o scădere 

la 4252 persoane în anul 2020.   
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Graficul nr. 1 Populația totală după domiciliu, județul Timiș, localitatea Lovrin  perioada 2016-2020  

 

 

 

 

 

4.2.2. Populația pe grupe de vârstă și sexe  

Distribuția populației pe grupe de vârstă și sexe conform datelor Institutului Național de Statistică este 

prezentată în tabelul 9. Populația predominantă din localitatea Lovrin intră în categoriile de vârstă de la 20-

34 ani, 35-49 ani și 50-64 de ani, având procente apropiate semnificativ. Procentul cu valoarea cea mai mare 

este de 22,97% reprezentativ categoriei de vârstă 35-49 de ani. Populația de peste 80 ani înregistrează cel 

mai mic procent din totalitatea populației stabile pe categorii de vârstă, respectiv 3,73%, urmată de populația 

sub 5 ani de 4,72%.   

Tabelul nr. 23.  Populația pe grupe de vârstă și sexe, localitatea Lovrin anul 2020  

Localitatea 

LOVRIN 

Populație 

stabilă 

(număr 

persoane) 

    Vârsta  

sub 5 

ani 

5-9 

ani 

10-14 

ani 

15-19 

ani 

20-34 

ani 

35-49 

ani 

50-64 

ani 

65-79 

ani 

Peste 

80 ani 

P (%) 

Ambele 

sexe 

4252 201 215 213 303 915 977 824 445 159 100 

% 

Masculin 2104 102 110 112 161 459 495 426 177 62 49 

% 

Feminin 2148 99 105 101 142 456 482 398 268 97 51 

% 

Procent 

(%) 

100% 4,72 

% 

5,0 

5% 

5,0 

0% 

    7,1 

% 

21, 51 

% 

22,9 

7% 

19,3 

7% 

10,46 

% 

3,73 

% 

 

Sursa: INSSE Tempo online 2020  

Din aceste puncte de vedere, piramida vârstelor prezentată în graficul 2 este de tip amorfă, întrucât se 

observă o tendință demografică regresivă. Baza îngustă a piramidei semnifică o pondere redusă a grupei 

tinere de vârstă comparativ cu celelalte grupe. Acest tip de piramidă este specific populațiilor cu grad ridicat 

de îmbătrânire demografică.   

  

4232 4232 

4252 

4261 

4252 

4215 
4220 
4225 
4230 
4235 
4240 
4245 
4250 
4255 
4260 
4265 
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Graficul 2. Piramida vârstelor pe sexe, județul Timiș, localitatea Lovrin 

 

4.3. Componenta etnică și confesională 

4.3.1. Componenta etnică 

 

Componenta etnică a unei comunități este esențială pentru a înțelege gradul de diversitate culturală 

și modul în care la nivel local se pot adopta măsuri care să ofere tuturor șanse egale de trai. Comunitatea 

trebuie îndemnată să contureze o imagine pozitivă asupra minorităților, iar acest lucru este posibil doar prin 

înțelegerea aprofundată a modelelor culturale care se întrepătrund într-un spațiu comun.  

Conform recensământului populației și locuințelor din 2011, în comuna Lovrin majoritari sunt etnicii 

români, înregistrând o valoare de 2849 locuitori din totalul populației. Până la totalul de 3223 de locuitori, 

sunt înregistrate minoritățile de rromi, germani, sârbi, maghiari, bulgari, ucraineni, alte etnii și cei care nu au 

declarat. 

 
Tabel nr. 24. Populație după etnie în comuna Lovrin, anul 2011 

POPULAȚIE DUPĂ ETNIE 

Români 2849 

Maghiari 41 

Romi 110 

Germani 76 

Ucraineni 9 

Sârbi 7 

Slovaci / 

Bulgari 13 

Italieni / 

Alte etnii 4 

Nedeclarat 110 

TOTAL 3223 

+/-sub 3 persoane   Sursa: INS Timiș 
 

4.3.2. Componenta confesională 
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Religia este cu atât mai importantă în zonele rurale, întrucât creează o conștiință comună și o direcție 

valorică acceptată de toată comunitatea. Totuși, fiecare comunitate este caracterizată de diversitate și astfel 
și din punct de vedere religios, oamenii exercită diferite credințe, rituri, ritualuri, tradiții etc.  

Comunitatea lovrineană se caracterizează printr-o majoritate a credincioșilor ortodocși, româno-
catolici și penticostali, însă mai sunt prezente și confesiunile greco-catolică, reformată, baptistă, ortodoxă 
sârbă etc.   
 
Tabel nr. 25. Populație după confesiune în comuna Lovrin, anul 2011 
 

POPULAȚIE DUPĂ CONFESIUNE 

Ortodoxă 2557 

Ortodoxă sârbă / 

Romano-catolică 266 

Greco-catolică (Biserica romana unită cu 
Roma 

4 

Reformată 4 

Baptistă 6 

Penticostală (biserica lui Dumnezeu 
apostolică) 

254 

Creștină după Evanghelie / 

Martorii lui Iehova / 

Alte religii / 

Fără religie 11 

Ateu / 

Nedeclarată 115 

TOTAL 3223 

/-sub 3 persoane 
Sursa: INS Timiș 

4.4. Densitatea populației 

Densitatea populației se calculează împărțind numărul de persoane la unitatea de suprafață a unei zone. 

Astfel că, aceasta se măsoară de regulă în locuitori/ kilometru pătrat, reprezentând și utilitatea acestei 

măsurători, de a raporta cât de aglomerată sau rarefiată este o arie anume. 

La nivelul localității Lovrin, se observă în tabelul nr. 10 că densitatea populației în perioada 2010-2020 se 

află în continuă scădere. Acest lucru este datorat în mare măsură de scăderea numărului de locuitori, de la o 

densitate de 75,62 loc/km² înregistrată în 2010, la 73,78 loc/km² în 2020.  

ANUL POPULAȚIE (nr. 
locuitori) 

DENSITATE (loc/km²) 

2010 4358 75,62 

2011 4311 74,80 

2012 4298 74,58 

2013 4273 74,14 

2014 4247 73,69 

2015 4218 73,19 

2016 4232 73,43 

2017 4232 73,43 

2018 4252 73,78 

2019 4261 73,94 

2020 4252 73,78 

Tabel nr. 26.  Evoluția densității populației la nivelul localității Lovrin, jud. Timiș, 
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în perioada 2010-2020 

4.5. Mișcarea naturală a populației  

Mișcarea naturală a populației din județul Timiș, localitatea Lovrin în perioada 20162019 este caracterizată 

în tabelul 11, cu următoarele repere demografice: natalitatea, mortalitatea și sporul natural.   

 

Tabelul nr. 27. Mișcarea naturală a populației în județul Timiș, localitatea Lovrin în perioada 2016-2019  

An  Născuți vii  Decedați  Spor natural  

Jud.  

TIMIȘ  

Localitatea  

LOVRIN  

Jud.  

TIMIȘ  

Localitatea  

LOVRIN  

Jud.  

TIMIȘ  

Localitatea  

LOVRIN  

2016  7598  40  7686  41  -88  -1  

2017  7762  42  7983  34  -221  8  

2018  7699  43  7609  32  90  11  

2019  7545  33  7726  34  -181  -1  

Sursa: INSSE Tempo online  

În anul 2019, numărul nou născuților-vii înregistrați în comuna Lovrin a fost de 33, mai mic cu 10 față de 

anul 2018. Tendința dinamicii natalității până în anul 2018 a fost progresivă, urmată de o scădere abruptă în 

anul următor. Aceeași tendință se observă și la nivelul județului Timiș, unde în perioada 2016-2019 se 

constată o scădere a numărului născuților-vii.   

În perioada 2016-2019 se constată o scădere a numărului decedaților în localitatea  Lovrin, plecând de la 

o valoare de 41 decedați în anul 2016 și ajungând la valoarea de 34 în anul 2019.   

De asemenea, sporul natural al unei populații implică diferența dintre numărul născuților-vii și numărul 

decedaților în perioada de referință. Se remarcă că în perioada 20172018 sporul natural are valori pozitive 

ceea ce reprezintă o natalitate progresivă, în special în anul 2018 sporul natural având o valoare de 11. 

Urmând ca în anul 2019, sporul natural să ia valori negative, de –1, ca urmare a creșterii numărului 

decedaților.   

4.6. Mișcarea migratorie  

În ceea ce privește mișcarea migratorie în județul Timiș, localitatea Lovrin, vom analiza două fenomene 

reprezentând: emigrarea definitivă și imigrarea definitivă, cu valorile prezentate în tabelul nr. 12.  
Tabelul nr. 28.  Mișcarea migratorie în județul Timiș, localitatea Lovrin în perioada 2016-2019 

An  Emigranți definitivi  Imigranți definitivi  

Jud.  

TIMIȘ  

Localitatea  

LOVRIN  

Jud.  

TIMIȘ  

Localitatea  

LOVRIN  

2016  1323  4  497  -  

2017  1285  10  503  -  

2018  1407  6  586  1  

2019  1427  7  567  3  

Sursa: INSSE Tempo online  

Emigranții definitivi (schimbarea domiciliului permanent) sunt persoanele de cetățenie română care 

emigrează în străinătate. Din acest punct de vedere, în anul 2017, în localitatea Lovrin s-a înregistrat cea mai 

mare valoare numerică a emigranților definitivi, respectiv 10 persoane. Tendința emigrării în următorii ani s-

a constatat a fi descrescătoare, conform graficului nr. 3, în anul 2019 au fost înregistrați 7 emigranți în 
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localitatea Lovrin. Totuși, la nivelul județului Timiș, în perioada de referință 2016-2019, evoluția numărului 

emigranților este în creștere.   

  Imigranții definitivi sunt persoanele de cetățenie română care imigrează în România. În perioada 2016-

2019 se distinge o creștere a numărului imigranților care aleg drept  destinație, localitatea Lovrin.  

Graficul nr. 3. Mișcarea migratorie în județul Timiș, localitatea Lovrin în perioada 2016-2019 

 

4.7. Forța de muncă  

4.7.1. Șomeri înregistrați pe sexe, județ și localitate  

Forța de muncă reprezintă unul dintre cele mai importante elemente în ceea ce privește definirea 

obiectivelor strategice, întrucât reprezintă un factor de producție ce influențează direct economia locală.  

Tabelul nr. 29. Șomeri înregistrați pe sexe, județul Timiș, localitatea Lovrin în perioada 2018-ianuarie 2021  

An  Șomeri înregistrați- localitatea LOVRIN   

TOTAL  Masculin  Feminin   

2018  15  7   8  

2019  16  7   9  

2020  14  7   7  

Ianuarie 2021  14  7   7  

Sursa: INSSE Tempo online  

Din analiza datelor privind numărul șomerilor înregistrați în total în perioada 2018-ianuarie 2021 Agenția 

Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș, se constată o scădere a numărului persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă.   

De asemenea, în ceea ce privește numărul șomerilor de sex masculin, se observă o constantă a datelor, 

valoarea fiind de 7 persoane pe parcursul perioadei de analiză. În anul 2019 se poate remarca o diferență 

semnificativă în rândul șomerilor de sex feminin, unde se înregistrează un număr de 9 persoane, care ulterior 

va scădea la 7.  
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4.7.2. Numărul mediu al salariaților pe județ și localitate  

Tabelul nr. 30.  Numărul mediu al salariaților în județul Timiș, localitatea Lovrin în perioada 2016-2019  

An  Numărul mediu al salariaților  

Jud. TIMIȘ  Localitatea LOVRIN  

2016  225063  779  

2017  234615  822  

2018  238168  813  

2019  240673  824  

Sursa: INSSE Tempo online  

Numărul mediu al salariaților cuprinde persoanele angajate cu contract de muncă pe durată determinată 

sau nedeterminată, al căror contract nu a fost suspendat în anul de referință. În perioada 2016-2019, se 

constată o fluctuație a  numărului mediu al salariaților din localitatea Lovrin. Cu toate acestea, includerea pe 

piața forței de muncă se remediază întrucât, în anul 2019 se înregistrează valoarea numerică cea mai mare, 

respectiv 824 de salariați.  

4.7.3. Populație activă și inactivă  

 

Tabel nr. 31.  Populație activă în comuna Lovrin, anul 2011 

Localitate Populație 
stabilă 

POPULAȚIE ACTIVĂ 

 
 
 

TOTAL 

 
 
 

Total 

Din care: Șomeri 

 
 

Ocupat 

 
 

Total 

Din care: 

Șomer în 
căutarea 

unui alt loc 
de muncă 

Șomer în 
căutarea 
primului 

loc de 
muncă 

LOVRIN 3223 1530 1459 71 42 29 

Sursa: INS Timiș 

 

 

Tabel nr. 32. Populație inactivă în comuna Lovrin, anul 2011 

POPULAȚIE INACTIVĂ 

Localitate TOTAL Din care 

Elev/ă/student/ă Pensionar/ă Casnic/ă Întreținut/ă 
de altă 

persoană 

Întreținut/ă 
de stat sau 

de o 

Întreținut/ă 
din alte 

surse 

Altă 
situație 

economică 
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organizație 
privată 

LOVRIN 1693 511 457 253 270 29 45 128 

Sursa: INS Timiș 

Din totalul populației stabile, comuna Lovrin înregistrează o valoare de 1530 de locuitori ca fiind 

populație activă. Dintre aceștia, 71 de locuitori sunt șomeri, fie în căutarea unui alt loc de muncă, fie în 

căutarea primului loc de muncă.  

De asemenea, se observă că populația inactivă numără 1693 de persoane din totalul populației stabile, 

iar cei mai mulți dintre aceștia sunt elevi/studenți sau pensionari. 

4.8. Educație  

Dimensiunea educației la nivel local este esențială pentru direcțiile viitoare de îmbunătățire a procesului 

educațional al elevilor și în aceeași măsură pentru crearea unui mediu benefic dezvoltării economice a 

comunității. Subcapitolul următor prezintă o analiză la nivelul localității Lovrin a unităților școlare, a 

populației școlare, personalului didactic și a dotărilor învățământului.  

4.8.1. Unități școlare pe niveluri de educație, județe și localități  

În localitatea Lovrin, există o singură unitate școlară pentru nivelul de educație liceal, dintr-un total de 56 

aflate în județul Timiș.  

Tabelul nr. 33. Unități școlare pe niveluri de educație, județul Timiș, localitatea Lovrin, anul 2019  

Niveluri de educație  Jud. TIMIȘ  Localitatea LOVRIN  

Unități școlare 

Liceal  56 1  

Sursa: INSSE Tempo online  

 

4.8.2. Populația școlară pe niveluri de educație, județe și localități  

Tabelul următor prezintă populația școlară pe niveluri de educație în localitatea Lovrin pentru perioada 

2014-2019. În ceea ce privește situația copiilor înscriși la grădiniță, datele demografice ne arată o fluctuație 

a numărului de înscrieri, valoarea cea mai mare fiind înregistrată în anul 2014 de 88 de copii.  

 Se observă o rată de scădere abruptă a numărului de elevi înscriși în învățământul primar, valoarea 

înregistrată în anul 2019 fiind de 144 de elevi. Aceeași tendință de regresie se constată și în cazul elevilor 

înscriși la nivelurile gimnazial și liceal.  

O diferență semnificativă este observabilă în cazul elevilor înscriși în învățământul profesional, unde se 

distinge că în intervalul 2017-2019 numărul elevilor aproape se dublează.   

Tabelul nr. 34.  Populația școlară pe niveluri de educație, județul Timiș, 

 localitatea Lovrin în perioada 2014-2019 

Populația școlară-Localitatea LOVRIN 
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Niveluri de educație  

Anul 2014  Anul 2015  Anul 2016  Anul 2017  Anul 2018  Anul 2019  

Copii înscriși la 

grădinițe  

88  74  79  67  69  72  

Elevi înscriși în 

învățământul primar   

163  162  173  178  164  144  

Elevi înscriși în 

învățământul 

gimnazial  

126  146  130  113  117  113  

Elevi înscriși în 

învățământul liceal  

339  279  227  216  215  213  

Elevi înscriși în 

învățământul 

profesional  

-  -  -  28  56  106  

TOTAL  716  661  609  602  621  648  

Sursa: INSSE Tempo online  

4.8.3. Absolvenți pe niveluri de educație  

În ceea ce privește situația absolvenților pe niveluri de educație în localitatea Lovrin în perioada 2016-

2018 se remarcă o rată de scădere a numărului celor care au promovat ultimul an de studiu al unei școli.   

Tabelul nr. 35.  Absolvenți pe niveluri de educație, județul Timiș, localitatea Lovrin în perioada 2016-

2018 

Niveluri de educație  Absolvenți -localitatea LOVRIN  

Anul 2016  Anul 2017  Anul 2018  

Primar și gimnazial  31  33  32  

Liceal  49  55  52  

TOTAL  80  88  84  

Sursa: INSSE Tempo online  

De asemenea, în graficul 4 , se poate observa că dintr-un total de 339 de elevi înscriși în învățământul 

liceal în 2014, doar 52 de elevi au absolvit în anul 2018.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Graficul nr. 4. Promovabilitatea unei generații în învățământul liceal, perioada 2014-2018  
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4.8.4. Populația de peste 15 ani și peste, după nivelul de educație absolvit, anul 2021 

Tabel nr. 36 – Populația de peste 15 ani și peste, după nivelul de educație absolvit, anul 2011 

 
 
 

Localitate 

POPULAȚIE 
STABILĂ 

 
 

TOTAL 

NIVELUL DE EDUCAȚIE AL INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ABSOLVITE 
Superior Post-

liceal și 
de 

maiștri 

Secundar  
 

Primar 

Fără școală absolvită 

 
Total 

Din care:  
Total 

Superior  
Inferior 

(gimnazial) 

 
Total 

Din care: 

Universitar 
de licență 

 
Liceal 

Profesional 
și de 

ucenici 

Persoane 
analfabete 

LOVRIN 3223 206  27 2101 597 443 1061 457 82 38 

Sursa: INS Timiș 

Majoritatea locuitorilor din comuna Lovrin sunt absolvenți ai ciclului secundar de studii (liceu, 

profesional și de ucenici, inferior-gimnazial), cu o valoare înregistrată de 2101 cetățeni din totalul populației 

stabile. De asemenea, 82 de locuitori nu au niciun ciclu de învățământ absolvit, iar 38 dintre aceștia sunt 

persoane analfabete. 

4.8.5. Infrastructură învățământ pe niveluri de educație  

Tabelul nr. 37.  Infrastructură învățământ, județul Timiș, localitatea Lovrin- 2019  

Dotări 

învățământ școlar  

Localitatea LOVRIN  

Învățământ 

preșcolar  

Învățământ 

liceal  

TOTAL  

Săli de clasă  4  24  28  

Laboratoare școlare  -  3  3  

Săli de gimnastică  -  1  1  

PC-uri  -  40  40  

Terenuri de sport  -  -  -  

Sursa: INSSE Tempo online  

 

 

 

4.8.6. Personal didactic pe niveluri de educație  

Tabelul nr. 38.  Personal didactic pe niveluri de educație, județul Timiș, localitatea Lovrin  
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Nivel de educație  Localitatea LOVRIN  

Anul 

2017  

Anul 

2018  

Anul 2019  

Învățământ preșcolar  6  6  6  

Învățământ primar  9  9  8  

Învățământ gimnazial  11  8  12  

Învățământ liceal  20  18  18  

TOTAL  46  41  44  

Sursa: INSSE Tempo online  

 

4.9. Analiza SWOT  

  

  

  

 Puncte TARI   Puncte SLABE  

1.  

2. 

3.  

4.  

Repartiție echilibrată a populației pe 
sexe (49% masculin, 51% feminin)  

Scăderea ratei mortalității  

Creșterea nivelului mediu al salariaților  
Grad ridicat de interes pentru 

învățământul profesional  

1.  

2. 

3.  

4.  

5.  

Populație aflată în risc de  

îmbătrânire  

Pondere scăzută a populației tinere  

Tendință de scădere a natalității Spor 
natural negativ  
Rată de scădere a înscrierilor în 

învățământ  

  6.  Promovabilitate scăzută în învățământ  

  7.  

  

Tendință de scădere a numărului 

personalului didactic   

 Oportunități  Amenințări  

1.  

2. 

3.  

4.  

5.  

Facilitarea și favorizarea programelor 
de formare profesională în funcție de 
domeniile de activitate în curs de 
dezvoltare  

Încurajarea politicilor pronataliste 
Potențial turistic balnear benefic 
reconversiei profesionale pentru acest 
sector economic  
Îmbunătățirea infrastructurii de 
învățământ pentru a crește gradul de 
atractivitate față de educație  
Integrarea tinerilor pe piața forței de  

muncă  

1. Abandon școlar  

2. Îmbătrânirea populației  
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V. ACTIVITĂȚI ECONOMICE ȘI INDUSTRIALE 

 

5.1. Activități economice 

 

5.2. Agricultura 

 

5.2.1. Situația terenurilor pe categorii de folosință 

Suprafața totală a exploatației agricole în comuna Lovrin înregistrează o valoare de 2515,01 hectare. Cea 

mai mare parte din această valoare este reprezentată de terenul arabil care măsoară 2452,32 hectare.  

Tabel nr. 41. Suprafața agricolă utilizată, suprafața agricolă neutilizată și alte suprafețe (hectare), pe 

categorii de folosință în anul 2022 

Localitate Suprafața agricolă utilizată Suprafața 
agricolă 
neutilizată 

Suprafața 
împădurită 

Din care: Heleșteie, 
iazuri, 
bălți, 

Suprafața 
totală a 
exploatației 
agricole Teren 

arabil 
Grădini 
familiale 

Pășuni 
și 
fânețe 

Culturi 
Permanente 

Total  Suprafețe 
ocupate 
cu clădiri, 
curți, 
drumuri, 
cariere 
etc. 

LOVRIN 2452,5
2 

30,6 - - 2483,
12 

17,89 - 14,0 - 2515,01 

         Sursă: Registrul agricol 

Numărul total al exploatațiilor agricole: 1550, din care utilizează teren arabil: 986,  din care (în funcție de 

mărimea terenului arabil): 

• Între 5-10 ha: 48, 

• Între 10-20 ha: 5, 

• Între 20-30 ha: 0, 

• Între 50-100ha: 4, 

• Peste 100 ha: 4. 
 

5.2.2. Cultura plantelor 
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În ceea ce privește agricultura, porumbul este cea mai cultivată plantă în comuna Lovrin, respectiv 1258 

hectare. De asemenea, atât grâul, cât și plantele oleaginoase sunt cultivate preponderent de către localnici. 

Totodată, culturile de pomi fructiferi predominante în comună sunt de meri și caiși.  

Tabel nr. 42. Suprafețe cultivate și producția principalelor culturi în Lovrin 

Culturi (cereale, leguminoase, 
oleaginoase) 

                Localitatea LOVRIN 

Suprafața cultivată (hectare) 

1. Grâu 926 

2. Porumb 1258 

3. Leguminoase 45 

4. Oleaginoase 688 

5. Orz 105 

6. Ovăz 83 

Sursă: Registrul agricol 

 

Culturi (vii pe rod, plantații de pomi 
fructiferi) 

                Localitatea LOVRIN 

Suprafața cultivată (hectare) 

1. Meri 3,51 

2. Peri 0,15 

3. Pruni 1,1 

4. Struguri de masă 0,10 

5. Caiși 1,15 

6. Cireși 0,80 

Sursă: Registrul agricol 

5.2.3. Productivitatea sectorului agricol 

Culturile cu productivitatea cea mai ridicată în comuna Lovrin sunt pepenii verzi și galbeni (80000 Kg/ha) 

și cartofi (25000 Kg/ha). 

Tabel nr. 43. Situația producțiilor medii la principalele culturi în localitatea Lovrin 

Denumire cultură (cereale, 
leguminoase, vii pe rod, plantații 

de pomi fructiferi) 

U.M. (kg, ha, kg/pom, 
tone) 

Producția totală din anul 2021 

1. Grâu Kg/ha 6000 

2. Porumb Kg/ha 8000 

3. Pepeni verzi și galbeni Kg/ha 80000 

4. Cartofi Kg/ha 25000 

5. Prune Kg/pom 50 

6. Peri Kg/pom 100 

7. Meri Kg/pom 100 

8. Caiși Kg/pom 200 

9. Cireși Kg/pom 150 

Sursă: Registrul agricol 

5.2.4. Creșterea animalelor 
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Tabel nr. 44. Efectivele de animale din localitatea Lovrin 

Efectivele de animale (capete) Localitatea LOVRIN 

1. Bovine 181 

2. Ovine 1307 

3. Caprine 119 

4. Porcine 314 

5. Păsări 5603 

6. Cabaline 7 

         Sursă: Registrul agricol 

5.3. Piața Lovrin 

Piața din Lovrin sau Târgul duminical, are o mare însemnătate atât pentru Comuna Lovrin dar și pentru arealul 

localităților învecinate. Puncte sau piețe pentru vânzare-cumpărare a mărfurilor au existat din totdeauna în 

Lovrin și în special pentru legume, fructe și produse lactate. Locul acestor piețe a fost de multe ori schimbat. 

De exemplu, înainte de anul 1960, piața se afla la intrarea în parc, iar apoi a fost mutată în spatele parcului 

central, apoi în fața Bisericii Ortodoxe. 

După anul 1989, ca urmare a economiei de piață dezvoltate, circulația mărfurilor a început să aibă un ritm 

mai accelerat, ajungând ca pe spațiul comercial al pieței din Lovrin să apară comercianți numeroși cu o vastă 

ofertă de produse, atât alimentare și non-alimentare. Astfel, printr-o continuă dezvoltare a numărului de 

comercianți și cumpărători, în anul 2007, piața ajunge să aibă loc de la strada Principală, până la Biserica 

Ortodoxă, făcând legătura cu DN6 spre Sânnicolau Mare, invadând chiar și spațiul până la Ștrand. 

Așadar, acest spațiu comercial întrece cu mult ceea ce definește o piață, ajungând să aibă atributul de târg. 

Modernizarea târgului duminical a fost finalizată în anul 2010. Suprafața comercială are 15000 mp și 

împrejmuită cu gard de sârmă. Pentru comercializarea produselor din carne și lactate a fost amenajată o hală. 

Spațiile care sunt destinate comercianților sunt în număr de 538 locuri, astfel că vânzătorii au loc stabil care 

este închiriat lunar, plătind o taxă stabilită la nivelul Consiliului Local Lovrin. Conform biletelor vândute la 

intrarea în piață, în fiecare duminică, putem menționa că sunt aproximat 2000 de vizitatori.   

În prezent, Primăria Lovrin are în vedere elaborarea unui proiect de modernizare mult mai amplu a acestei 

piețe, existând un studiu de fezabilitate deja finalizat, urmând a se obține o finanțare în valoare de 

aproximativ 12 milioane lei prin Compania Națională de Investiții. 
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5.4. Agenți economici 

5.4.1. Structura agenților economici 

Principalii agenți economici care își desfășoară activitatea în Comuna Lovrin sunt prezentați în tabelul de 

mai jos, în funcție de cifra de afaceri efectuată în anul 2020. 

Se observă că principalele activități în comună sunt cele din domeniul agricol și al depozitării, cele două 

având ca cifra de faceri 10.352.014 lei, respectiv 3.529.587 lei. 

 

Tabel nr.56 - Lista cu principalii agenți economici de pe raza comunei Lovrin 

Nr. 
Crt. 

Denumire societate Localitate Nr. 
aprox. 
angajați 

Cifra de 
afaceri 
2020 (lei) 

Domeniu de activitate 

1 AGROMARINCUS SRL LOVRIN 17 10.352.014 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), 
plantelor leguminoase si a plantelor 
producatoare de seminte 
oleaginoase 

2 RAIL OPERATOR CEREAL SRL LOVRIN 16 3.529.587 Depozitari 

3 MOLAGRO SRL LOVRIN 13 2.461.738 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), 
plantelor leguminoase si a plantelor 
producatoare de seminte 
oleaginoase 

4 TUSI & CRIS SRL LOVRIN 9 2.276.853 Comert cu amanuntul in magazine 
nespecializate, cu vanzare 
predominanta de produse 
alimentare, bauturi si tutun 

5 SPRINTSEED AGRO SRL LOVRIN 2 2.005.970 Comert cu ridicata al cerealelor, 
semintelor, furajelor si tutunului 
neprelucrat 

6 SILOMET CONF SRL LOVRIN 15 1.467.260 Lucrari de constructii a cladirilor 
rezidentiale si nerezidentiale 

7 DAMAYOS SRL LOVRIN 4 1.256.387 Comert cu ridicata al materialului 
lemnos si a materialelor de 
constructie si echipamentelor 
sanitare 

8 FARMACIA ACORUSFARM SRL LOVRIN 3 964.750 Comert cu amanuntul al produselor 
farmaceutice, in magazine 
specializate 

9 BIG PROD SUNFLOWER SRL LOVRIN 7 894.057 Activitati de ambalare 

10 AGROMLADIN SRL LOVRIN 2 733.859 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), 
plantelor leguminoase si a plantelor 
producatoare de seminte 
oleaginoase 

Sursa: listafirme.ro 

 

Tabel nr.57 - Număr comercianți existenți pe tipuri de societăți 
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64% din numărul total de comercianți existenți în localitate este reprezentat de societăți cu răspundere 

limitată. 

Nr. 
Crt. 

Tip societate Abreviere 
Total 

societăți 
% 

1 Societate cu răspundere limitată SRL 108 64% 

2 Societate cu răspundere limitată debutante SRL-D 3 2% 

3 Persoana Fizică Autorizată PFA 32 19% 

4 Întreprinderea Individuală II 22 12,5% 

5 Intreprinderea familiala IF 3 2% 

6 Cooperativă  1 0,5% 

TOTAL 169 100% 

Sursa: interpretare proprie pe baza informațiilor de pe listafirme.ro 

Se observă că principalele activități în comună sunt cele din domeniul agricol și al comerțului, cele 

doua având o cifră de afaceri de 13.912.194 lei, respectiv 9.570.859 lei. 

Tabel nr. 58 – Tipuri de activități desfășurate de comercianți în funcție de cifra de afaceri din anul 2020 

Nr. 
Crt. 

Tip Activitate 
Nr. 

societăți 

Suma cifrelor de 
afaceri pentru 
anul 2020 (lei) 

1 Agricultură, silvicultură și pescuit 

• Cultivarea plantelor nepermanente 

25 13.912.194 

2 Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor și motocicletelor 

46 9.570.859 

3 Depozitări 
 

1 3.529.587 

4 Construcții 
 

16 2.084.993 

5 Transport și curierat 

• Transport rutier de mărfuri 

• Alte activitati postale si de curier 

15 1.214.954 

6 Alte activități de servicii 

• Coafura si alte activitati de infrumusetare 

• Activitati de intretinere corporala 

• Activitati de pompe funebre si similare 
Repararea aparatelor electronice de uz casnic 

12 1.032.290 

7 Restaurante și alte activități de servicii de alimentație 15 970.902 

8 Activități profesionale, științifice și tehnice 

• Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate 
de acestea 

• Activitati veterinare 

• Activitati de consultanta pentru afaceri si 
management 

10 944.827 

https://caen.ro/sectiuni/agricultura-silvicultura-si-pescuit
https://caen.ro/grupa/011-cultivarea-plantelor-nepermanente
https://caen.ro/sectiuni/comert-cu-ridicata-si-cu-amanuntul-repararea-autovehiculelor-si-motocicletelor
https://caen.ro/sectiuni/comert-cu-ridicata-si-cu-amanuntul-repararea-autovehiculelor-si-motocicletelor
https://caen.ro/sectiuni/constructii
https://caen.ro/sectiuni/alte-activitati-de-servicii
https://caen.ro/diviziune/56-restaurante-si-alte-activitati-de-servicii-de-alimentatie
https://caen.ro/sectiuni/activitati-profesionale-stiintifice-si-tehnice
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9 Activități profesionale 

• Activități de curatenie 

• Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri 

• Activitati de asistenta medicala generala 

4 894.057 

10 Industria prelucrătoare 

• Industria alimentară 

10 528.839 

11 Industria prelucrătoare 

• Taierea si rindeluirea lemnului 

• Fabricarea altor articole textile n.c.a. 

• Fabricarea altor produse din lemn; 

5 282.648 

13 Intermedieri financiare (asigurări) și tranzacții imobiliare 3 242.452 

14 Alte activități industriale 3 1130 

15 Industria prelucrătoare 
Fabricarea substanțelor și a produselor chimice 

3 Nu apar declarații 

Sursa: interpretare proprie pe baza informațiilor de pe listafirme. 

ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE 

5.5. Analiza SWOT 

Puncte TARI Puncte SLABE 

• O bună parte din suprafața 
exploatației agricole este 
reprezentată de terenul agricol; 

• Culturile predominante sunt: 
porumb, grâu, oleaginoase, meri și 
caiși.  

• Productivitatea sectorului agricol 
înregistrează valori mari atât pentru 
culturile de cereale, cât și 
leguminoase și fructifere.  

• Suprafețe restrânse de culturi de 
leguminoase; 

• Suprafețe restrânse de culturi de 
plantații de pomi fructiferi și vii pe 
rod; 

Oportunități Amenințări 

• Sector agricol bine dezvoltat cu 
posibilități de creștere a 
productivității.  

 

 

 

  

https://caen.ro/grupa/812-activitati-de-curatenie
https://caen.ro/diviziune/82-activitati-de-peisagistica-si-servicii-pentru-cladiri
https://caen.ro/sectiuni/industria-prelucratoare
https://caen.ro/diviziune/10-industria-alimentara
https://caen.ro/sectiuni/industria-prelucratoare
https://caen.ro/sectiuni/industria-prelucratoare
https://caen.ro/diviziune/20-fabricarea-substantelor-si-a-produselor-chimice
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VI. INFRASTRUCTURĂ ȘI ECHIPAREA EDILITARĂ 

 

6.1. Infrastructura și echiparea edilitară 

6.1.1. Alimentare cu apă și apă uzată 

Rețeaua de alimentare cu apă 

 

Sursa de apă – pentru sisteme de alimentare cu apă centralizată 

În comuna Lovrin, pentru alimentarea cu apă sunt în prezent în proces de exploatare cinci foraje (F1, 

F2, F3, F5 și F6), cu adâncimea între 180 și 220m, care extrag apa subterană, aducând-o la sol pentru a fi 

tratată. 

Sistemul de colectare, depozitare, tratare și distribuție a apei  

După procesul de extragere a apei subterane, aceasta trebuie să treacă printr-o serie de procese prin 

care să devină potabilă și bună de consumat de către locuitori. Comuna a dezvoltat sisteme de colectare și 

depozitare a apei, care ulterior trece în procesul de tratare, apa fiind adusă la parametrii igienico-sanitari 

impuși de lege, iar în final aceasta este distribuită în comună.  

Sistemele existente în comună pentru procesarea apei sunt menționate mai jos după cum urmează, 

pentru anul 2021:  

• o stație de tratare a apei; 

• două rezervoare de înmagazinare a apei, a câte 250 mc; 

• o rețea de distribuție a apei, în lungime de 27 km.  

• rețeaua de apă acoperă total x% din lungimea străzilor comunei și parțial încă x% 

• rețeaua de canalizare acoperă total x% din lungimea totală a străzilor comunei și parțial încă x% 

 

Tabel nr. 45. Tipuri de utilizatori ai serviciilor de alimentare cu apă, anul 2020 

TIPURI DE UTILIZATORI Nr. racordate la rețeaua de 
alimentare cu apă 

POPULAȚIE CASE PARTICULARE  
(nr. contracte) 

745 

UNITĂȚI AGENȚI ECONOMICI 27 

INSTITUȚII PUBLICE 7 

TOTAL 779 
Sursa: Aquatim Timiș 

Consumul de apă potabilă 

Tabel nr. 46. Consumul de apă potabilă în comuna Lovrin în perioada 2016-2020 



 77 

COMUNA LOVRIN 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 2022-2027  

 

 

ANUL CONSUM (m³/zi) 

2016 567,84 

2017 564,84 

2018 395,65 

2019 472,04 

2020 370,36 

  Sursa: Aquatim Timiș 

La nivelul comunei Lovrin, se poate observa că în perioada 2016-2020, consumul de apă potabilă s-a 

aflat într-o continuă fluctuație. Totuși, tendința este regresivă, locuitorii consumând din ce în ce mai puțină 

apă. În decurs de 5 ani de zile, consumul de apă a scăzut cu aproximativ 200 de m³/zi, anul 2020 înregistrând 

o valoare de 370,36 m³/zi.  

Prețurile și tarifele practicate 

Potrivit AQUATIM Timiș, pentru comuna Lovrin se aplică următorul preț pentru serviciile de alimentare 

cu apă: 4,35 lei/m³. 

Rețeaua de ape uzate. Parametri tehnici ai sistemului de canalizare-epurare/evacuare 

Pentru sistemul de canalizare – epurare/evacuare sunt prevăzute, prin Proiectul Regional de Dezvoltare 

a infrastructurii de apă și de apă uzată, din județul Timiș, următoarele lucrări: extindere rețea de canalizare 

și reabilitare rețea existentă și stație de epurare nouă.  

În momentul de față sunt 2,5 km de rețea de canalizare existentă (DN 400), cu deversarea apei uzate, în 

canalul Galațca.  

 

6.2. Infrastructura energetică 

Numărul locuințelor din comuna Lovrin care folosesc sisteme locale de încălzire: 

• Termală:100; 

• Centrale:300; 

• Sobe: 800. 

       

➢ Infrastructură exploatare resursa de petrol 

Prin anul 1966, la Valcani se descoperă primul zăcământ de petrol din 

Banat, iar la scurt timp se începe și exploatarea acestuia. Descoperirea 

acestor zăcăminte a început mai devreme cu câțiva ani (1962-1963), 

atunci când maistrului tehnician Șandru Ștefan, un profesionist petrolist 

din zona petroliferă a Munteniei și Moldovei, i s-a încredințat misiunea 

de mapare a acestor meleaguri pentru detectarea prezenței petrolului.  

Cu ajutorul iscusinței intelectuale și a echipamentelor necesare 
extragerii petrolului, adâncurile pământului Lovrinului au intrat în istoria 
petrolului bănățean. După anul 2000, domeniul petrolier dobândește noi 
principii tehnice, moderne și rapide pentru procesul de forare. Figura 16. 
Sonda pentru forarea petrolului 
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La Lovrin, adâncimea la care se forează pentru a ajunge la straturile colectoare de hidrocarburi este 
cuprinsă între 3400-3800 de m. De asemenea, petrolul de la Lovrin are o compoziție chimică diferită față de 
cel din zonă, având o rație mare de gaze. Sondele petrolifere de la Lovrin, sunt poziționate la SE, E și NE de 
localitate, fiind într-un număr de 9: sondele 3951, 2, 6, 5, 100, 101, 102, 105, 106.   
    

➢ Infrastructură exploatare energie geotermală 

La fel ca și în cazul petrolului, s-au construit sonde care și-au început forarea în perioada anilor 1978-1979 
în partea vestică a Lovrinului astfel: 

✓ Sonda nr. 4607, aflată pe marginea vestică a satului și începerea izlazului care a rămas funcționabilă 
și azi; 
✓ Sondele 4632, 4636, 1536 și 1540 aflate la ieșirea șoselei Lovrin-Gottlob, acestea au asigurat apă caldă 

pentru serele Lovrin existente în perioada dinaintea anului 1989; 
✓ Sonda 1538, aflată în stânga șoselei Lovrin-Gottlob; 
✓ Sonda 1543, în apropierea perdelei de protecție ce se așază perpendicular pe șoseaua Lovrin-Gottlob 

în fața Bazei de recepție;    
✓ Sonda 1544, din fața Bazei de recepție; 
✓ Sonda 1535, aflată în spatele cimitirului romano-catolic. 

Unele dintre sonde au fost concepute cu scopul exploatării pentru posibilitatea unui circuit de 
reintroducere de la beneficiar a apei termale prin instalațiile de încălzire, în aceste sonde pentru a ajunge din 
nou în straturile subterane. Din păcate metoda nu a avut succes, întrucât chiar și după câteva luni de pompare 
cu presiune în coloana sondei, straturile din profunzime nu au continuat să preia apa.  

Figura 17. Sonda 4607 de pe Izlaz din care se obține apa termală încă din anul 1979 

 

Verificare și întreținerea sondelor este necesară, întrucât foarte multe dintre substanțele solide aflate în 
suspensie sau dizolvare în apa termală își încep procesul de pietrificare și se depun pe conducte, robinete, iar 
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diametrul interior se îngustează progresiv până la obturare. Pentru a reduce acest efect, se introduce în 
coloana sondei (la cca 60 m adâncime) un produs chimic (tripolifosfat de sodiu, fosfat condensat) care face 
ca apa termală să iasă la suprafață datorită presiunii interne a sondei.  

Casele lovrinenilor sunt încălzite în urma unui proces complex. După ce apa geotermală ajunge în sonde, 
din rezervorul degazor este pompată la Centrala termică, unde cu ajutorul unor instalații adecvate căldura 
apei termice este cedată apei normale, care într-un final va circula în caloriferele locuințelor. În acest mod se 
realizează un „tur” de 2,4 km (sondă-centrală termică) și „retur”, lung de 0,8 km (centrala termică-ștrand), 
iar la ieșirea din ștrand se deversează în Galațca.  

Încălzirea clădirilor în Comuna Lovrin este realizata mixt, într-un sistem centralizat, dar și descentralizat, 

fiecărui consumator revenindu-i responsabilitatea asigurării energiei termice pe timp de iarna. Aceștia 

utilizează combustibili disponibili local sau chiar asigurându-se prin transporturi de la mare distanță, fapt ce 

creează un disconfort populației.  

Sistemul de încălzire centralizat a fost implementat în Comuna Lovrin în anul 1980. Acesta este compus din:  

• Sursa pentru producerea energiei termice, respectiv foraj de mare adâncime, aflat în proprietatea 

unei societăți comerciale, de la care se achiziționează apa geotermală; 

• Rețele de transport al apei geotermale  

• Punct termic  

• Rețele de distribuție a agentului termic  

• Consumatori  

Pierderile în sistemul existent sunt însemnate, în mare parte datorita vechimii și stării precare a 

echipamentelor și utilajelor tehnologice, dar și a conductelor de transport și distribuție a agentului termic.  

Conductele de transport a apei geotermale de la forajul de exploatare către centrala termică sunt amplasate 

suprateran, sau în canal termic, fără termoizolație, fiind montate în anul 1980. Conductele de distribuție a 

energiei termice sunt amplasate în canale termice, inundate și fără a fi termoizolate corespunzător, fiind 

parțial realizată din conducte de oțel, montate în anul 1980 și parțial din conducte de polietilena pentru apă 

potabilă, montate în anul 2014. Utilajele și echipamentele tehnologice amplasate în centrala termică sunt 

uzate și depășite din punct de vedere tehnologic, fiind in mare parte nefuncționale, agentul termic primar 

fiind transportat direct în rețeaua de distribuție a energiei termice.  

Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică (exceptând sursa de apă geotermală) este 

proprietatea Comunei Lovrin. Operarea sistemului este realizată de către Serviciul Public de alimentare cu 

energie termică, parte a Primăriei Comunei Lovrin. 

Pierderile în sistemul existent sunt însemnate, în mare parte datorită vechimii și stării precare a 

echipamentelor și utilajelor tehnologice, dar și a conductelor de transport și distribuție a agentului termic.  

Conductele de transport a apei geotermale de la forajul de exploatare către centrală termică sunt 

amplasate suprateran, sau în canal termic, fără termoizolație, fiind montate în anul 1980. Conductele de 

distribuție a energiei termice sunt amplasate în canale termice, inundate și fără a fi termoizolate 

corespunzător, fiind parțial realizată din conducte de oțel, montate în anul 1980 și parțial din conducte de 

polietilenă pentru apă potabilă, montate în anul 2014. Utilajele și echipamentele tehnologice amplasate în 

centrala termică sunt uzate și depășite din punct de vedere tehnologic, fiind în mare parte nefuncționale, 

agentul termic primar fiind transportat direct în rețeaua de distribuție a energiei termice.  

Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică (exceptând sursa de apă geotermală) este 

proprietatea Comunei Lovrin. Operarea sistemului este realizată de către Serviciul Public de alimentare cu 

energie termică, parte a Primăriei Comunei Lovrin.  

Astfel, au fost identificate următoarele deficiențe:  

• Furnizarea energiei termice la nivelul Comunei Lovrin este realizată parțial în sistem descentralizat și 

utilizând combustibili diferiți, uneori chiar și pentru clădiri aferente aceluiași obiectiv  
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• Furnizarea energiei termice la nivelul Comunei Lovrin este realizată parțial în sistem centralizat, 

utilizând energie geotermală, dar printr-un sistem depășit din punct de vedere tehnic și la un cost 

foarte ridicat  

• Rețeaua de transport a apei geotermale este amplasată parțial suprateran, nefiind termoizolată 

corespunzător, având pierderi de căldură semnificative  

• Centrala termică actuală este nefuncționala, agentul termic pentru încălzire fiind apa geotermală, 

distribuită direct către consumatori 

• Rețeaua de distribuție a energiei termice nu este realizată din conducte preizolate pe toată lungimea 

ei, sau realizată parțial din conducte PEHD, având astfel pierderi de căldură semnificative  

• Furnizarea energiei termice pe raza localității este realizată și utilizând surse convenționale de 

energie, respectiv combustibili fosili costisitori și poluanți, ce nu îndeplinesc criteriile de 

sustenabilitate  

• Furnizarea energiei termice raza localității este realizată și utilizând combustibili ce nu sunt disponibili 

local, asigurarea acestora necesită uneori transporturi de la mare distanță  

• Gradul de confort este scăzut datorită costurilor ridicate pentru asigurarea energiei termice pe timp 

de iarnă  

• Gradul de confort este scăzut datorită imposibilității automatizării sistemelor de încălzire ce utilizează 

lemn brut  

• În marea majoritate a cazurilor, furnizarea energiei termice este realizată utilizând tehnologii 

depășite din punct de vedere tehnic  

 În județul Timiș, în vestul României, există în jur de 20 de puțuri adânci, din care se poate extrage 

apă termală caldă de 70-90˚C. Deși utilizarea resurselor geotermice adânci oferă un potențial mare pentru o 

alimentare termică durabilă și ecologică, doar unul dintre aceste puțuri este utilizat în prezent.  

 Comuna Lovrin extrage apă caldă de 84˚C în scop de încălzire, unde apa termală este pompată 

direct în rețeaua de căldură a comunei. Din cauza compoziției chimice a apei termale se formează depuneri 

și coroziunea în conducte și calorifere, ceea ce conduce la costuri mari de întreținere. Pe lângă utilizarea 

căldurii locale, apa termală este folosită în plus balneologic, în baia termală locală. Dat fiind faptul că 

localitatea nu dispune de nicio canalizare de apă reziduală și apă termală nu poate fi condusă din nou, printr-

un al doilea puț în rezervor, astfel are loc înlăturarea și depozitarea deșeurilor în prezent în șanțurile de 

drenaj. 

 Din cauza situației descrise în Lovrin există un interes major în optimizarea uzinei de termoficare. 

În acest sens există premisele unui proiect dedicat acestui obiectiv - Valorificarea energie geotermale pentru 

producerea agentului termic de încălzire și apă caldă de consum , cu sursă de finanțare prin Programul 

Operațional Infrastructură Mare, aproximat la o valoare de peste 12 milioane lei.  

Obiectivele prevăzute prin acest proiect de termoficare sunt următoarele: 

• Optimizarea uzinei de termoficare existente în comuna Lovrin 

• Elaborarea bazelor pentru o uzină de termoficare comună a UAT Lovrin și UAT Gottlob, din resurse 

geotermice prin dezvoltarea unui concept de utilizare a termoficării cu recomandări de acționare; 

• Derivarea unui ghid de acționare, care sprijină și alte comune în implementarea unui sistem de 

alimentare cu energie termică locală de termoficare; 

• Elaborarea studiilor de fezabilitate pentru ca aceste UAT să poată depune cererile corespunzătoare 

de finanțare din fonduri UE de subvenții pentru implementarea ulterioară pe scară largă. 

Posibilități de optimizare a utilizării apei termale în Lovrin 

Pentru a evita precipitațiile minerale în sistemul de conducte al comunei Lovrin și o minimizare a costurilor 

de întreținere, au fost testate diverse abordări de rezolvare de ordin tehnic și economic. Pe lângă acestea, au 

fost examinate variante pentru optimizarea echilibrului ecologic general al sistemului. În prezent, aceasta 
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prezintă deficite prin evacuarea apei termale în cea mai apropiată deversare, deoarece comuna nu dispune 

până acum de nicio canalizare de apă reziduală. 

Ca si posibilități de optimizare a utilizării apei existente în Lovrin, au fost dezvoltate patru scenarii de evacuare 

a apei termale, după utilizarea ei termică: 

1. Reinjectare (plus inhibarea) 

2. Instalarea unei stații de epurare a apei 

3. Construirea unei canalizări 

4. Diluarea cu apă freatică. 

După analizarea acestor scenarii, concluzia a fost ca doar construcția unui sistem de canalizare poate 

reprezenta soluția de evacuare a apei termale îndeplinind și indicatorii limită. 

➢ Infrastructura rețelei de gaz 

În comuna Lovrin nu există o rețea de alimentare cu gaze naturale. Pentru o dezvoltare a comunei cu această 

resursă naturală s-au efectuat câțiva pași administrativ, astfel că UAT Lovrin face parte din ADI Distribuție Gaz 

Timiș Vest, împreună cu Consiliul Județean Timiș și încă alte 22 de unități administrativ-teritoriale. 

6.3. Infrastructură pentru mobilitate 

6.3.1. Infrastructură rutieră 

 Dezvoltarea economică și socială durabilă a zonelor rurale depinde în mod esențial de 
îmbunătățirea infrastructurii rutiere. În zonele rurale, drumurile locale au un rol cheie în asigurarea accesului 
la rutele de comunicare județene și naționale. 
 

➢ Alcătuirea rețelei rutiere principale (artere principale de circulație ce traversează teritoriul 

administrativ al comunei, legături rutiere etc.) 

Rețeaua rutieră principală este formată din drumul național DN6 și drumurile județene DJ594 și 

DJ692. 

➢ Alcătuirea rețelei rutiere secundare (artere de circulație locale) 

Rețeaua rutieră secundară este formată din drumurile comunale de pe raza UAT Lovrin. 

Rețeaua de străzi mici, parcări și trotuare este în prezent în lungime de aproximativ 26 km, din care 26 km 

drumuri și 39.000 mp trotuare. 

Categorie 
drum 

Număr Total km 
drumuri 

Total km 
trotuare 

Total km alei 
pietonale 

Număr locuri 
de parcare 

Străzi comuna 
Lovrin 

37 26 39.000 mp  150 

➢ Descrierea sumară a stării tehnice a drumurilor din comuna Lovrin 

-starea părții carosabile/ pietonale – bună în cea mai mare parte; 

-caracterizarea structurii rutiere (prezența/absența denivelărilor, gropilor, făgașelor etc.) – bună în 

cea mai mare parte; 

-siguranța circulației rutiere în comună - bună; 

-existența/inexistența șanțurilor de colectare și evacuare a apelor pluviale – există; 

➢ Procentul drumurilor asfaltate 85%. 

➢ Detalierea structurii rețelei de drumuri din U.A.T. Lovrin 
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Categorie 
drum 

Lungime drumuri (km) 

Total (km) 
din care: 

Drumuri 
asfaltate 

Drumuri de 
pământ 

Drumuri 
reabilitate/modernizate 

recent  

Străzi comuna 
Lovrin 

26 22 4 2 (2020) 

Pe raza UAT Lovrin, dintr-un total de 26 km de drumuri comunale, au fost modernizate/asfaltate până 

în prezent 22 km, iar restul sunt drumuri pietruite (3 km) si de pământ (1 km). Per ansamblu, starea tehnică 

a drumurilor comunale este bună și foarte bună, doar 5 km de drum aflându-se într-o stare proastă. 

În viziunea europeană, mersul pe jos și transportul pietonal constituie elemente cheie care 

modelează viitorul mobilității. 

Acesta include planificarea eficientă a spațiului urban, astfel încât să poată fi încurajate modurile de 

transport nemotorizate. Infrastructura referitoare la transportul nemotorizat se referă la pistele de biciclete 

și infrastructură pietonală – trotuare. 

Lucrările de modernizare sau/și reabilitare a infrastructurii vor ține cont de considerente cum ar fi: 

• folosirea unor tehnologii și materiale cu durabilitate sporită și mentenanță redusă și nepoluantă, 

• accesibilitate pentru cărucioare și persoane cu handicap, 

• siguranța circulației, 

• limitarea posibilităților de acces și parcare neregulamentară a autovehiculelor pe trotuare, 

• posibilitatea instalării de piste de biciclete, zone verzi, borduri și rigole corespunzătoare, 

• integrarea trotuarelor existente în coridoare pietonale, pe alte aliniamente decât ale străzilor 

principale, care să conecteze între ele cartierele comunei. 

În ceea ce privește infrastructura pietonală, pe raza UAT Lovrin sunt aproximativ 39.000 mp de 

trotuare, din care au fost modernizate trotuarele de pe Str. Principală, pe o suprafață aproximativă de 6.500 

mp, iar restul trotuarelor din comună au o stare tehnică proastă sau chiar nu există, pe anumite străzi. 

6.4. Infrastructura de comunicații 

6.4.1. Ghișeu poștal Lovrin 

Poșta este o instituție publică prin intermediul căreia se poate livra la o destinație națională (interna) 

sau internaționala, scrisori, documente scrise(de obicei închise în plicuri), pachete și sume de bani. Poșta 

asigură primirea, transportul și distribuirea corespunzătoare a trimiterilor. Ghișeul poștal Lovrin are sediul în 

comuna Lovrin și asigură serviciile poștale pentru populația din această comună, respectiv pentru 1170 

gospodării cu o populație de 4248 locuitori și cu 236 agenți economici. 

Ghișeul poștal este situat pe str. Principală, numărul 259, aparține Oficiului Zonal Poștal Timișoara și se 

subordonează Oficiului Județean de Poștă Timiș.  Localitatea Lovrin fiind una dintre cele mari comune din 

județul Timiș cu funcții agro-industriale și cu o evoluție urbană,  serviciile poștale au un rol important pentru 

asigurare dezvoltării  economico-sociale  a localități. Pentru o deservire corespunzătoare cerințelor actuale, 

la ghișeul poștal își desfășoară activitatea un număr 3 salariați, un oficiant și doi factori poștali. 

Ghișeul poștal răspunde la nevoile locuitorilor din această comună prin  multitudinea de servicii pe care le 

execută pentru populație, astfel: 

• prezentare corespondență internă și internațională, 

• prezentare și distribuire colete poștale interne și externe comunitare, 

• prezentare și achitare mandate poștale și electronice, 

• servicii de curierat, 

• transferuri electronice de bani, 
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• încasări facturi utilități, 

• abonamente presă, 

• vânzări produse comerciale, 

• comercializarea timbrelor și a efectelor poștale, 

• achitări pensii și asigurări sociale. 

Ghișeul poștal Lovrin pune la dispoziție o gama larga de servicii pentru a facilita accesul tuturor persoanelor 

la soluții poștale de calitate si  are o importanță esențială pentru dezvoltarea economico-socială a comunei. 

În ghișeul poștal, echipa este la dispoziția clienților pentru a-i  ajuta sa beneficieze de serviciile poștale de 

care au nevoie. 

 

6.4.2. Servicii de comunicații electronice mobile 

Pe raza comunei Lovrin, serviciile de comunicații electronice mobile sunt furnizate de către operatorii 
mobili activi pe piața din România: Digi (RCS & RDS) SA,Orange România SA, Telekom România Mobile 
Communications SA, Vodafone SA. Gradul de acoperire cu semnal mobil pentru fiecare dintre furnizori se 
poate determina prin aplicația de pe platforma ANCOM, www.aisemnal.ro . Această platformă pune la 
dispoziție date privind acoperirea cu semnal mobil a localităților și drumurilor naționale și județene din 
România, pentru anii 2019-2020. Platforma reflectă acoperirea cu semnal mobil pentru toate tehnologiile 
disponibile la momentul efectuării măsurătorilor (2G/3G/4G), pentru toți operatorii mobili activi pe piața din 
România. Conform platformei ANCOM, calitatea semnalul la nivelul anului 2020 era bună și foarte bună pe 
toată suprafața comunei, pentru toate tehnologiile (2G/3G/4G) și toți furnizorii (Digi, Orange, Telekom și 
Vodafone).  

 

 

6.5. Siguranța cetățeanului 

Siguranța cetățenilor este un element indispensabil al dezvoltării durabile, deoarece generează contextul 
favorabil exercițiului nestingherit al drepturilor și facilitează evoluția celorlalte domenii strategice. De aceea, 
siguranța publică reprezintă un domeniu care necesită o abordare atentă în cadrul acestui document. Printre 
cele 17 Obiective definite de Agenda ONU 2030, ODD 16 se referă la Promovarea unor societăți pașnice și 
incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, 
responsabile și incluzive la toate nivelurile. În cadrul grupului de lucru, pornind de la această abordare 
generală, s-a contextualizat și s-au adaptat principiile pe care le conține la realitățile specifice localității. 
Așadar, pentru o putea aborda domeniul de siguranță a cetățeanului, trebuie sa avem în vedere 
componentele care construiesc acest domeniu, realizată o analiză din care să rezulte măsurile de intervenție 
acolo unde este cazul. 
1. Sistem public de supraveghere video 
În prezent, nu există niciun sistem public de supraveghere pe raza comunei Lovrin. Așadar, este necesar ca, 
în perioada 2022- 2027, să se realizeze un sistem video de supraveghere, care să dezvolte o comună mai 
frumoasă, cu un grad sporit de siguranță și confort, în care prosperitatea și calitatea vieții vor determina 
generațiile următoare să rămână și să dezvolte mai departe ceea ce astăzi construim împreună. 
Un astfel de sistem vizează orice abatere contravențională sau penală, cum ar fi: 

• Furturile 

• Tâlhăriile 

• Depozitarea ilegală de deșeuri 

• Consumul de băuturi alcoolice sau substanțe interzise pe domeniul public 

• Acte de violență stradală 
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• Nereguli din trafic 
Un sistem video de supraveghere poate fi amplasat în intersecțiile importante, în parcuri, locuri de 

joacă, în zona platformelor de gunoi, în apropierea unităților de învățământ și a instituțiilor de interes public. 
Dispunerea lor pe raza comunei se va face strategic – astfel încât să se poate realiza parcursul unui individ în 
localitate, în caz de urmărire. 
Sistemul va permite monitorizarea în timp real a unor suprafețe mari din domeniul public, iar autoritatea 
locală, în aceste condiții noi de supraveghere a comunei, va fi în măsură să rezolve mai ușor problemele de 
mediu (prin identificarea celor care aruncă necontrolat deșeuri), să monitorizeze 
mai atent zonele limitrofe și zonele vulnerabile ale orașului, să-i identifice rapid pe cei care vandalizează 
bunuri de interes public sau privat, să combată consumul de alcool și/sau stupefiante în 
spațiul public, să prevină faptele de furt și tâlhărie săvârșite asupra persoanelor vulnerabile, să dezvolte un 
climat de încredere și colaborare cu cetățenii, să protejeze și mai mult perimetrele școlilor 
și, nu în ultimul rând, să depisteze nereguli produse în trafic sau nereguli privind parcările ilegale de 
autovehicule. Camerele video vor fi amplasate numai în locurile publice respectându-se legislația în vigoare 
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 
2. Iluminat public 

În vederea organizării serviciului public în conformitate cu prevederile Legii 230/2006 a 

serviciului de iluminat public, la data întocmirii Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune 

a Serviciului de Iluminat Public în Comuna Lovrin, județul Timis, Comuna Lovrin are contract nr. 

1/08.01.2019 privind folosința sistemului de iluminat public cu S.C.E-distributie Banat S.A. 

Sistemul de iluminat public în U.A.T. constă în existența unui ansamblu tehnologic și funcțional, alcătuit din:  

• Puncte de aprindere  

• Cutii de distribuție  

• Cutii de trecere  

• Linii electrice de joasă tensiune (subterane și aeriene)  

• Fundații  

• Stâlpi  

• Instalații de legare la pământ  

• Console  

• Corpuri de iluminat  
Starea generală a sistemului de iluminat public din Comuna Lovrin este relativ corespunzătoare ca urmare a 

faptului rețeaua de iluminat public existentă a fost întreținută de către Primăria Comunei Lovrin prin investiții 

constante asupra rețelei, investiții determinate de dezvoltarea localității. 

3. Ordine și siguranță 
În cadrul Comunei Lovrin există Serviciul Voluntari pentru Situații de Urgență (SVSU), care funcționează sub 

administrația publică locală. Dotarea acestui serviciu este destul de precară, astfel că pentru intervențiile 

acestei echipe sunt necesare măsuri de dezvoltare a spațiului de lucru, a dotărilor cu echipamente 

performante de intervenție. Totodată, pentru a avea rezultate cât mai bune a personalului acesta trebuie să 

fie periodic instruit, să participe diverse competiții locale sau zonale și alte activități. 

Comuna Lovrin nu are Serviciul de Poliție Locală, drept urmare, conform datelor de la Inspectoratul de Poliție 

Județean Timiș, în cadrul Poliției Rurale de la Periam apare în lista de localități arondate.  

 

6.6. Colectarea deșeurilor 
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Conform datelor primite de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID Timiș), din care 

face parte și Comuna Lovrin, cantitatea de deșeuri de ambalaje colectate/sortate pentru anul 2020 precum 

și deșeuri gestionate prin serviciul de salubrizare se prezintă în următorul tabel. 

Tabelul  Cantitatea de deșeuri de ambalaje colectate/sortate 

Material Cantitatea de deșeuri de 
ambalaje colectate 
separat/sortate din 
deșeurile localității (kg) 

Cantitatea de deșeuri de ambalaje încredințată (kg) 

Total Din care 
periculoase 

Către 
reciclatori 

Către 
valorificatori 

Către 
comercianți 

La 
eliminarea 
finală 

0 1 2 3 4 5 6 

Sticlă 51,83  51,83   0 

Pet 4.033,36  4.033,36   0 

Alte 
plastice 

220,20  220,20   0 

Hârtie 
carton 

987,78  749,79  237,98 0 

Aluminiu 241,62  241,62   0 

Oțel 302,60    302,60 0 

Lemn 0,00     0 

Altele 3.966,47  3.966,47   0 

Total 9.803,85     0 

 

Tabelul Deșeuri de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare 

Modul de gestionare a 
deșeurilor de ambalaje 

Denumirea operatorului economic Cantitatea (kg) 

0 1 2 

Colectate 

Sortate RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 9.752,02 

Colectate BRAI-CATA S.R.L. 51,83 

TOTAL Colectat/Sortat  9.803,85 

TOTAL Încredințat pentru 
reciclare 

 5.837,38 

TOTAL Încredințat pentru 
valorificare energetică 

 3.966,74 

TOTAL  9.803,85 

 

Tabel Raportul cantităților de deșeuri menajere colectate în perioada 01.01.2020-30.11.2020 

Operator Localitatea Deșeuri reziduale 
(tone) 

Deșeuri reciclabile 
(tone) 

Pej Company Lovrin 617,24 17,70 
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Alte tipuri de deșeuri, cum ar fi cel al dejecțiilor sau cadavrelor de origine animală, nu sunt gestionate. Din 

raportarea operatorului de deșeuri, nici deșeurile de origine vegetală nu sunt gestionate la nivelul comunei 

Lovrin.  

U.A.T. Lovrin este membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș delegând astfel serviciul 
public de colectare - transport deșeuri. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș s-a constituit 
în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de 
salubrizare a localităţilor pe raza de competenţă a unităţilor administrative teritoriale membre, precum și 
realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, 
modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului. Membrii 
acesteia sunt Consiliul Judeţean Timiș și toate Consiliile Locale din judeţ (2 municipii, 8 orașe și 89 de comune). 
Fiecare asociat prin reprezentantul său, are un vot egal în Adunarea generală a Asociaţiei.  
Cele mai importante obiective ale Asociaţiei sunt:  

• reprezintă interfaţa în discuţiile cu autorităţile administraţiei publice  

• este un partener activ în aceste discuţii pentru a coordona politicile și acţiunile de interes general  

• încheie contractul/contractele de delegare cu operatorii, în numele și pe seama unităţilor 
administrativ-teritoriale membre implicate  

• monitorizează execuţia contractului/contractelor de delegare și informează membrii săi despre 
acestea  

• urmărește îndeplinirea obligaţiilor asumate de operatori  

• aplică penalităţile contractuale conform mandatului primit și cu prevederile contractuale  

 

Curăţenia orașului nu este doar în sarcina Primăriei și a ADID. Este în sarcina fiecărui cetăţean sau 

vizitator. Pentru ca aceștia să păstreze curăţenia, este necesar să existe spaţiile de depozitare potrivite, 

coșuri de gunoi, elemente de signalectică specifice.  

6.7. Transport public 

 
În Comuna Lovrin există doar un autobuz școlar care transportă elevi din comunele învecinate la școala 

din Lovrin. Având în vedere faptul că pentru arealul de 30km, în Lovrin exista singura posibilitate de a studia 
și pentru ciclul liceal, acest transport școlar reprezintă o mare necesitate.  

Un alt tip de transport public local nu există.  
În deplasarea cetățenilor către alte localități este realizată de către operatori privați care fac curse 

regulate.  
 

6.8. Analiză SWOT 

Puncte TARI Puncte SLABE 

• Existența stațiilor de forare pentru 
exploatare apei subterane; 

• Existența sistemelor de colectare și 
tratare a apei; 

• Consumul de apă potabilă a scăzut cu 
aproximativ 200 m³/zi; 

• Rata de conectare la Internet este 
relative ridicată iar viteza este în 
general acceptabilă. 

• În general există mai multe variante de 
abonament cu diverși operatori. 
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Oportunități Amenințări 

• Datorită Proiectului Regional de 
Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 
uzată sunt prevăzute o serie de lucrări; 
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VII. INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE ȘI 

ASISTENȚĂ SOCIAL 

 

7.1. Infrastructură de sănătate  

 

Strategia de dezvoltare locală în comuna Lovrin propune și o analiză asupra infrastructurii medicale, 

pentru a putea interveni eficient în îmbunătățirea sistemului sanitar.  

7.1.1. Unități sanitare pe categorii și forme de proprietate  

Pentru o populație de 4252 de locuitori înregistrați în anul 2020 sunt puse la dispoziție 2 cabinete 

medicale de familie, un cabinet stomatologic și o farmacie.  

Tabelul nr. 39.  Unități sanitare pe categorii și forme de proprietate, județul Timiș, localitatea Lovrin2019  

Categorii de unități 

sanitare  

Forme de proprietate  Localitatea LOVRIN  

Anul 2017  Anul 2018  Anul 

2019  

Cabinete medicale de 

familie  

Proprietate privată  2  2  2  

Cabinete 

stomatologice  

Proprietate privată  

  

1  1  1  

Farmacii  Proprietate privată  

  

1  1  1  

Sursa: INSSE Tempo online  

 

 

7.1.2. Personalul medico-sanitar pe categorii   

Tabelul nr. 40.  Personalul medico-sanitar pe categorii, județul Timiș, localitatea Lovrin-2019  

Cadre medico-sanitare  

(proprietate privată)  

  

Localitatea  

LOVRIN  

Medici de familie  3  

Stomatologi  1  

Farmaciști  2  

Personal sanitar mediu  5  
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TOTAL  11  

Sursa: INSSE Tempo online  

 

7.1.3. Furnizori de servicii sănătate în comuna Lovrin 

 
Tabel nr. 47. Furnizori de sănătate în comuna Lovrin 

Furnizori de servici de sănătate 

Nr. crt. Unitate De stat/Privată Serviciu 

1 DECEDAT Cabinet Medicină 
Generală – Cotoșman Gheorghe 

Stat Medicină de Familie 

2 Cabinet Medicină Generală 
Pediatrică Adîncu Mirela 

Stat Medicină de Familie 

3 Cabinet Medical Individual – 
Grozescu Maria Daniela 

Privat Stomatologie 

4 Cabinet Medical Individual – 
Dăneți Cristina 

Privat Stomatologie 

        Sursa: Primăria Lovrin 

7.1.4. Indicatori servicii de sănătate 

Tabel nr. 48. Indicatori servicii de sănătate 

Indicatori servicii de sănătate 

Indicatori Spitale Cabinete Medicale 
Stomatologice 

Individuale 

Cabinete Medici de 
Familie 

Farmacii 

De stat Particulare De 
stat 

Particulare De 
stat 

Particulare De 
stat 

Particulare 

Numărul unităților - - - 2 2 - - 1 

Numărul de paturi - - - - - - - - 

Numărul de medici 
specialiști 

- - - 2 2 - - - 

Numărul personalului 
medical secundar 

(asistenți) 

- - - 1 1 - - - 

         Sursa: Primăria Lovrin 

7.1.5. Indicatori servicii de sănătate pe ani 

Tabelul nr. 49. Indicatori servicii de sănătate pe ani 

Indicatori de sănătate pe ani 

Nr. crt. Indicatori 2020 2019 2018 2017 2016 

1 Număr medici de 
familie 

2 2 2 2 2 

2 Număr medici 
specialiști 

4 4 4 4 4 

7.2. Servicii de asistență socială 
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7.2.1. Elemente legislative cu privire la egalitatea de șanse 

• Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, completată cu 

legea 178/2018; 

• Legea nr. 448/2006, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap; 

• ORDONANȚA nr. 137 din 31 august 2000 (republicată) privind prevenirea și sancționarea tuturor 

formelor de discriminare; 

• LEGE nr. 167 din 7 august 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 

137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, precum și pentru 

completarea art. 6 din Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și 

bărbați. 

7.2.2. Descrierea serviciilor de asistență socială din comuna Lovrin 

➢ Descrierea grupului vulnerabil reprezentat de vârstnici, pe care îl susțin serviciile sociale din comună: 

Principalul grup vulnerabil prezent în comuna Lovrin este reprezentat de vârstnicii care necesită îngrijire 

permanentă, îngrijire care nu poate fi asigurată de aparținătorii legali, întrucât ori nu beneficiază de 

aparținători, ori aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile față de persoana vârstnică.  

➢ Numărul persoanelor considerate ca aparținând grupurilor vulnerabile aflate în evidența serviciilor 

publice de asistență socială a comunei Lovrin în perioada 2016-2020 
 

Tabel nr. 50. Evoluția numărului persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile în perioada 2016-2020 

An Număr persoane-grupuri 
vulnerabile 

2016 35 

2017 28 

2018 25 

2019 24 

2020 20 
   Sursa: Primăria Lovrin 

7.2.3. Oferta de servicii de îngrijire privată/publică pentru grupurile vulnerabile 

Asociația pentru persoanele vârstnice: Asociația Umanitară “Ajutor pentru Viață”, aparținând 

sistemului privat. 

7.2.4. Politici locale considerate ajutor social în comuna Lovrin 

Legea 416/2001 privind acordarea ajutorului social pentru încălzirea locuinței beneficiarilor. 

7.2.5. Bugetul comunei Lovrin pentru serviciul de asistență socială 

Tabel nr. 51. Bugetul comunei Lovrin pentru serviciul de asistență socială în perioada 2016-2020 

Anul Bugetul pentru serviciul de asistență socială (RON) 
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2016 170.812 + 390.515 

2017 188.760 + 516.490 

2018 192.510 + 662.000 

2019 242.417 + 901.598 

2020 263.102 + 918.600 + 3696 

Sursa: Primăria Lovrin 

7.3. Analiză SWOT 

Puncte TARI Puncte SLABE 

• Existența furnizorilor de sănătate în 
comuna Lovrin atât de stat, cât și 
particulare; 

• Scăderea numărului de persoane 
considerate grupuri vulnerabile; 

• Existența unei Asociații Umanitare în 
comună; 

• Politici locale privind acordarea de 
ajutor social; 

• Buget considerabil pentru serviciul de 
asistență socială; 

 

• Număr limitat de medici de familie și 
medici specialiști; 
 

Oportunități Amenințări 

• Dezvoltarea serviciului de ajutor social; 

 

• Servicii limitate de sănătate (medicină 
de familie și stomatologie); 

• Politici limitate pentru ajutorul social; 
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VIII. INFRASTRUCTURA EDUCAȚIONALĂ  

 

Infrastructura educațională 

Infrastructura educațională joacă un rol esențial în asigurarea unui mediu benefic dezvoltării elevilor. 

Totalitatea resurselor educaționale oferă șansa elevilor de a participa în cadrul procesului educativ 

beneficiind de toate facilitățile pe care comunitatea le poate oferi. Datele privind infrastructura educațională 

oferă o perspectivă atât a măsurilor de îmbunătățire ce se pot lua la nivel local, cât și a eforturilor ce au fost 

implicate pentru crearea unui sistem educațional propice generațiilor locale.  

8.1.  Unități de învățământ și cadre didactice 

Tabelul nr. 52. Infrastructura de învățământ din comuna Lovrin în anul 2021 

Nr. 
Crt.  

Unitate de învățământ Adresa 
Personalitate 

juridică/Arondată 
Acreditată / 
Autorizată 

Învățământ 
public / privat 

ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR 

1  GRADINITA PP LOVRIN 
LOVRIN 

137 ARONDATA ACREDITATA PUBLIC 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL 

1 
LICEUL TEHNOLOGIC ROMULUS 
PARASCHIVOIU LOVRIN 

LOVRIN 
207 PJ ACREDITATA PUBLIC 

INVĂȚĂMÂNT LICEAL 

1 
LICEUL TEHNOLOGIC ROMULUS 
PARASCHIVOIU LOVRIN 

LOVRIN 
202 PJ ACREDITATA PUBLIC 

INVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 

1 
LICEUL TEHNOLOGIC ROMULUS 
PARASCHIVOIU LOVRIN 

LOVRIN 
202 PJ ACREDITATA PUBLIC 

Sursa: Inspectoratul școlar al Județului Timiș 

La nivelul comunei Lovrin, Liceul Tehnologic Romulus Paraschivoiu găzduiește  patru stadii educaționale: 

primar, gimnazial, liceal și profesional, toate sub edificiul învățământului public, acreditate. De asemenea, 

există și grădiniță pentru învățământul preșcolar.  

Tabelul nr. 53. Încadrarea personalului didactic în anul școlar 2020-2021, pentru învățământul preuniversitar, 

în comuna Lovrin 

Nr. 
crt. 

Specialitatea catedrei 
(postului) 

Norme / posturi 
didactice(număr) 

Norme / posturi didactice acoperite cu: 

Titulari Suplinitori 

1 Educatoare 6 6 0 

2 Învățători 7 5 2 

3 Profesori 26.70 16.81 9.89 

4 Discipline tehnice 14.52 5.75 8.77 

 Total 54.22 33.56 20.66 
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Sursa: Inspectoratul școlar al Județului Timiș 

Tabelul următor prezintă evoluția populației școlare pe niveluri de educație în localitatea Lovrin 

pentru perioada 2016-2021. În ceea ce privește situația elevilor înscriși la grădiniță, datele demografice ne 

arată o fluctuație a numărului de înscrieri, valoare cea mai mare fiind înregistrată în anul 2016 de 79 de copii.  

Se observă o rată de scădere a numărului de elevi înscriși în învățământul primar și gimnazial, anul 

școlar 2020-2021 înregistrând o valoare de 254 de elevi, față de 303 în anul școlar 2016-2017. Aceeași 

tendință se observă în cazul înscrierilor la nivel liceal. 

O diferență semnificativă este observabilă în cazul elevilor înscriși în învățământul profesional, unde 

se distinge o creștere de la 28 înscriși în anul 2017, la 134 înscriși în perioada 2020-2021.  

Tabelul nr. 54. Evoluția numărului de elevi, pe ani școlari 

Tip instituție / Nr. înscriși 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Grădinițe 79 67 69 72 71 

Școli generale 303 291 282 257 254 

Licee 227 216 216 213 212 

Profesionala 0 28 56 106 134 

Total 609 602 623 648 671 

Sursa: Inspectoratul școlar al Județului Timiș 

 

Tabelul de mai jos oferă perspectiva situației școlare a elevilor înscriși în perioada 2020-2021 pentru 

toate nivelurile de educație. Se poate observa că pentru fiecare nivel de educație rata promovabilității este 

peste 90%, ceea ce înseamnă că majoritatea elevilor înscriși la începutul anului, au reușit să promoveze cu 

succes anul școlar. 

 
Tabelul nr. 55. Situația elevilor înscriși în anul 2020-2021 

Unitatea de 
învățământ* 

Clasa 

Nr. înscriși 
la început 

de an 
școlar 

Nr. 
promovați 

Repetenți 
Abandon 

școlar 
Rata 

promovabilității 

Școala primară 

0 24/25 25 - - 100 % 

I 21 21 - - 100 % 

II 20 19 1 - 95 % 

III 32/31 30 1 - 96.77 % 

IV 27 27 - - 100 % 

Școala gimnazială 

V 36/35 35 - - 100 % 

VI 33 32 1 - 96.87 % 

VII 36/35 32 3 - 91/42 % 

VIII 25/24 23 1 - 95.83 % 

Liceu 

IX 55 55 - - 100 % 

X 56 55 1 - 98.21 % 

XI 55 52 - 1 94.54 % 

XII 46 45 - - 97.82 % 
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 I 56/55 53 2 - 96.36 % 

Profesionala II 55/56 53 3 - 94.64 % 

 III 23/19 19 - - 100 % 

      Sursa: Inspectoratul școlar al Județului Timiș 

 

8.2. Rezultate școlare 

• Procentaj de promovare la bacalaureat (2021): 78%. 

• Procentaj de promovare a examenului de evaluare națională 65% cât și a obținerii atestatului de 

calificare nivel 4 obținut de elevii din clasele de liceu - tehnician în activități economice. 

• Procentaj de admitere în învățământul superior (2020): 60%. 

• Participări la diferite faze ale olimpiadelor pe discipline; 

• Continuarea activității firmelor de exercițiu concretizată în participări la concursuri specifice; 

• Performanțe deosebite ale echipelor de handbal fete și băieți; 

• Participări la simpozioane, concursuri. 

• Rezultate remarcabile obținute: locul II național la olimpiada de matematică prin Vacariu Andrei 2014 

și Ciceu Ancuța 2019, la olimpiada de limba germană - Tudorache Alexandra locul I pe țară 2007. 

 

8.3.  Liceul Tehnologic “Romulus Paraschivescu” Lovrin 

8.3.1. Misiunea școlii 

Misiunea școlii este aceea de a asigura un proces educațional de calitate care sa vină în întâmpinarea 

tuturor celor care au nevoie de educație (copii, tineri și adulți), indiferent de originea socio-culturală și 

lingvistică, etnie,  asigurând perfecționarea aptitudinilor fiecărui educabil, crearea de cunoștințe și abilități 

care sa permită integrarea socio-profesionala într-un mediu în continua schimbare, care tinde continu să se 

adapteze nevoilor europene. Școala comunei Lovrin oferă șanse egale, creând un mediu propice apropierii 

între oameni, promovând acceptarea reciprocă și susținerea tuturor celor implicați în procesul de învățare, 

indiferent de nevoi și  de rolul pe care îl au în susținerea cauzei (elevi, părinți, profesori, personal auxiliar, 

membri ai comunității locale). 

8.3.2. Prezentare istorică 

După cum reiese din ,,Monografia Lovrinului”, editată de Dr. Koch și din lucrarea lui Petru Radu și D. 

Onciulescu „Contribuții la istoria învățământului din Banat până la 1800”, Editura Litera, București, 1977, în 

Lovrin școala a luat ființă în anul 1777, deci cu doi ani înainte de venirea primului german (Nikolaus Gesesser) 

în Lovrin. La acea vreme, școala avea doar învățământ primar, clasele I-IV. În 1779 existau 21 de elevi și 2 

dascăli.  

➢ În anul 1784 este menționat dascălul Stephan Boos, iar în 1792 sunt consemnați dascălii Ignatie 

Krumenacher, Nicolae Bratiscov și Sebastian Eitzer care școlarizau 198 de elevi. 

➢ În 1852 existau două săli de clasă, iar în anul următor, trei săli de clasă. 

➢ În 1906 elevii de atunci își desfășurau activitatea în 5 săli de clasă. 

➢ Până în anul 1867 limba de predare a fost limba germană, iar din 1867 până în 1926 limba de predare 

a fost maghiara. 

➢ În anul 1926 învățătorul Savu Ureche  a deschis calea învățării în limba română, alături de cea 

germană. Din acest an și până în 1991 predarea s-a realizat în limba română și în limba germană. Din 
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1991 se predă numai în limba română deoarece plecarea masivă a etnicilor germani după revoluția 

din 1989 a determinat reducerea populației de etnie germană. 

Făcând referire la nivelele de predare de-a lungul timpului în școala din Lovrin, prezentăm următoarea 

situație: 

• Între anii 1777-1906: cls I-IV; 

• Între anii 1907-1965: cls.I-VII; 

• Între anii 1966-1968: cls. I-VIII; 

• Între anii 1968-1991: cls.I-X; 

• Între anii 1991-1994: cls.I-VIII 

 

➢ În anul 1995 ia ființă Grupul Școlar Agricol Lovrin, cu clasele liceale profilate pe protecția plantelor, 

iar din 1996 și pe profil economic(contabil, planificator, statistician). 

➢ Începând cu anul școlar 2000-2001, clasele liceale au numai profil economic. 

➢ Din 1995 am devenit Grup Școlar Agricol cu clasele I-XII, în clasele de liceu elevii pregătindu-se în 

meseria de „agent pentru protecția plantelor”, iar din 1996 în meseria „contabil, planificator, 

statistician”. În anul școlar 1999-2000 pentru clasa a IX-a Inspectoratul Școlar ne-a repartizat 

specializarea „Resurse naturale și protecția mediului”. 

➢ Pentru anul școlar 2000-2001,  în urma unui memoriu, Ministerul Educației Naționale, ne-a aprobat 

în cadrul filierei tehnologice, profilul „Servicii”, prin adresa 33420 din 26.05.2000, iar prin decizia 

nr.3186 din 27.05.2000 a Inspectoratului Școlar al Județului Timiș a specificat pregătirea în domeniul 

economic. 

Datorită numeroaselor solicitări ale părinților, prin adresa nr.4734 din 26.07.2000, Inspectoratul Școlar 

Timiș ne-a aprobat clasa a IX-a cu taxă. Pentru același an școlar prin adresa nr.3186 din 26.05.2000, dosar C, 

Inspectoratul Școlar Timiș aprobă înființarea unei clase cu 25 de locuri de Școală Profesională în profilul 

„Chimie Industrială”, în meseria „operator, fabricarea și prelucrarea fibrelor chimice”.  

Pentru anul școlar 2001-2002 prin adresa Inspectoratului Școlar al Județului Timiș nr.3339 din 20.05.2001 

și adresa Ministerului Educației și Cercetării nr. 31101 din 28.05.2001, s-a aprobat clasa a IX-a profil Servicii 

cu specializarea „Economic”. 

Dezvoltarea Școlii Profesionale a continuat și în următorii ani școlari când, prin diferite adrese ale 

Inspectoratului Școlar Timiș a fost aprobată și o clasă în profil „Comerț și servicii” cu meseria „comerciant-

vânzător mărfuri alimentare.”  

O altă etapă importantă în dezvoltarea școlii noastre a fost aprobarea unei clase a XI-a F.R. frecvență) cu 

25 de locuri. 

În următorii ani școlari s-a aprobat înființarea unor noi clase de F.R., iar în anul școlar 2005/2006 una din 

clasele de F.R a susținut examenul de Bacalaureat chiar la Lovrin. Datorită unui management extrem de 

eficient școala s-a dezvoltat continuu. 

În anul scolar 2021-2022 Liceul Tehnologic ,,Romulus Paraschivoiu” are 730 elevi școlarizați de la 

gradiniță, ciclul primar, gimnaziu, liceul, scoală profesională și seral 32 de formațiuni de studiu, la liceu sunt 

două clase aprobate pe an de tehnician in activități economic și doua clase profesionale cate două pe fiecare 

an( timp de trei ani) cu profil mixt: 1.agricultură si mecanică agricolă și 2. comerț și alimentație și turism. 

8.3.3. Bază materială 

În prezent Liceul Tehnologic ,,Romulus Paraschivoiu” Lovrin are 4 corpuri de clădire: liceu, primar+ 

gimnaziu, grădință și primar(SDS). 

Cu sprijinul Primăriei Lovrin, în anul 2015 s-a realizat reabilitarea corpului de clădire al Școlii mici prin 

refacerea acoperișului (tâmplărie și țigle). Există transport școlar încă din anul 2013. 
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De asemenea, cu sprijinul ONG-ului „Asociația pentru mediu și educație” s-a finanțat apariția revistei 

școlii- ,,Pași prin școală”, s-a achiziționat echipament sportiv în vederea participării echipelor de fotbal și 

handbal la competițiile școlare și, aceeași asociație a sponsorizat excursia premianților de la finele anului 

școlar și a sponsorizat achiziționarea de material în vederea susținerii programului „Școala după școală”, s-a 

reamenajat laboratorul de informatică. 

În prezent pin PNDL 2 s-a finanțat reabilitarea corpului de clădire pentru ciclul primar și gimnaziu- finalizat 

în proporție de peste 90%. Pentru corpul de clădire al liceului s-au depus proiecte pentru reabilitare clădire 

+ acoperiș și extindere cu un etaj pentru viitori ani. 

  În ultimii ani școala noastră a fost implicată în proiectul ROSE, PNDL 2 extinderea corpului de clădire al 
ciclului primar și gimnaziu, proiectul ministerului agriculturii și dezvoltării rurale-MADR de 375 000 lei în doi 
ani (trei ani desfășurare), proiectul POCU SMART COMMUNITY -  Program de prevenire a fenomenului de 
părăsire timpurie a școlii pentru copiii cu părinți plecați la munca în străinătate Cod proiect 139568 și 
Erasmus. 

8.3.4. Prezentare vizuală 

Figura 18.  Liceul Tehnologic „Romulus Paraschivoiu” Lovrin  

 
Sursa: Inspectoratul Școlar Județean Timiș 

Figura nr. 19. Prezentare interioară a liceului, Sursa: Inspectoratul Școlar Județean Timiș 

Figura nr. 20. Terenul de sport al liceului 

 

Sursa: Inspectoratul Școlar Județean Timiș 

8.4. Analiză SWOT 
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Puncte TARI Puncte SLABE 

• Infrastructura educațională atât pentru 
stadiul primar, gimnazial, liceal și 
profesional, cât și preșcolar; 

• Promovabilitate de peste 90%; 

• Promovabilitate la bacalaureat și la 
examenul de evaluare națională de 
peste 50%; 

• 60% procentaj admitere la 
învățământul superior; 

• Rezultate remarcabile la olimpiade; 
 

• Tendință de scădere a numărului de 
înscrieri pentru toate ciclurile de 
învățământ; 

Oportunități Amenintări 

• Dezvoltarea educațională a generațiilor 
prin tendința acestora de a se înscrie la 
învățământul  
 

 

• Interes scăzut pentru educație, 
remarcat prin scăderea numărului de 
înscrieri; 
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IX. PATRIMONIUL CULTURAL ȘI ISTORIC 

 

 

9.1. Lăcașul de cult 

 

9.1.1. Istoricul comunității parohiale 

Începuturile existenței Bisericii Ortodoxe din Lovrin nu sunt situate în date exacte. Din arhiva parohiei, 

de pe coperta unei Evanghelii aflăm: ” Prea Sfinția Sa , părintele dr. Grigorie Comșa al Aradului, prin ordinul 

de sub nr. 5323 din 11 octombrie 1927, a instituit pe parohul Valeriu Ionescu din Bocșa Română, ca 

administrator parohial la Biserica Ortodoxă Română, nou înființată din comuna Lovrin.  

În scopul administrării acestei parohii, preotul Valeriu Ionescu a obținut de la Venerabilul Consiliu 

Eparhial din Caransebeș, un concediu de doi ani de zile, în urma cărui fapt,la stăruințele și strădaniile sale, 

parohia Lovrin a fost împroprietărită prin legea reformei agrare  cu 48 de iugăre de pământ din moșia grofului 

Zichy din hotarul comunei Pesac; și după ce s-a câștigat de la prefectura județului Timiș- Torontal un ajutor 

pecuniar de 400000 lei în scopul edificării unei biserici… prin ordinul nr. 45391/ 1929, începând cu 1 

decembrie 1929 s-a recunoscut parohia Lovrin ca bugetară.  

Apoi, în calitate de paroh al acestei parohii, preotul Ionescu, după ce a instituit prin intervențiile sale pe 

Filip Roșu ca primul primar român al Lovrinului, care la stăruințele sale s-a votat din fondurile comunale suma 

de 200000 lei ca ajutor Parohiei Ortodoxe Române din Lovrin pentru zidirea bisericii. Preotul Valeriu Ionescu 

a funcționat până la 1 decembrie 1938, după care a plecat ca administrator parohial în noua parohie a 

comunei Satu- Mare, județul Timiș. Din cele expuse, ar fi trebuit ca din acele vremuri, Lovrinul să aibă o 

biserică construită pe un loc de sine stătător. Realitatea este alta, dacă luăm în considerare numai perioada 

de după anii 1944, Biserica Ortodoxă a fost găzduită în mai multe locuri: sala de sport de la Casa Tineretului 

German, apoi în apropiere de gară, până la construirea bisericii 

9.1.2. Istoricul Bisericii parohiale 

Ideea construirii unei biserici ortodoxe în Lovrin s-a oprit la alegerea locului pe terenul din fața parcului 
comunal, când, datorită regimului de atunci, a mutat locul construcției pe terenul actual, pe locul de la 
intrarea în parc construindu-se un complex comercial. Proiectul clădirii a fost asigurat de arh.Vodă și ing. 
Răzvan din Timișoara. Construcția a fost începută în 1972 de către preotul Ioan Craia. La plecarea acestuia 
din Lovrin fundația era realizată pe jumătate din suprafața prevăzută. În 1974 preot paroh în Lovrin este 
numit preotul Ioan Brânzei. Lipsind posibilitatea contractării unei firme de profil, preotul Brânzei a alcătuit o 
echipă de lucru pe plan local, cu zidar, dulgheri, cărora li s-au adăugat credincioșii otodocși din Lovrin cu 
sprijinul lor financiar și muncă liber- consimțită. 

Biserica, în formă de cruce greacă, are următoarele dimensiuni: lungimea 35 m, lățimea 20 m, înălțimea 
până în vârful turlei centrale 33 m. Are 5 turle, țigla de pe acestea și de pe acoperiș, în formă de solzi, colorată 
și glazurată a fost obținută de la fabrica din Jimbolia. Pictura a fost realizată de pictorul buzoian Oprea Pioară 
în tehnica frescă între anii 1987- 1993. Sculptura interioară a fost realizată în lemn de stejar de sculptorul 
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Octavian Maxim și arh. Ștefan Iojică din Timișoara. Clopotele  sunt turnate la mânăstirea Plumbuita. Biserica 
a fost târnosită la data de 8 septembrie 1985, de către Înalt Prea Sfințitul dr. Nicolae Corneanu, mitropolitul 
Banatului și are hramul Sfântul Ierarh Nicolae. Construcția bisericii a constituit o reușită, de parcă ar 
compensa peregrinările de altă dată, de o frumusețe arhitecturală aparte,care amintește de Catedrala 
Mitropolitană din Timișoara (păstrând proporțiile), în ciuda faptului că a fost construită în perioada socialistă. 
În ultimii 80 de ani, preoții care au slujit aici au fost următorii: 

• Valeriu Ionescu 1927- 1939; 

• Grigorie Vernescu 1939- 1946; 

• Eftimie Șoșdeanu 1946- 1955; 

• Mircea Marinescu 1956- 1962; 

• Grigorie Păcescu 1962- 1966; 

• Ioan Craia 1966- 1974; 

• Ioan Brânzei 1974- 1990; 

• Gheorghe Pop 1990- 2002; 

• Paul Iosivuț 2002-prezent 
 

9.1.3. Profilul actual al parohiei 

Parohia are, începând cu data de 29 iunie 2010, o foaie parohială, ”Lovrinul Ortodox”, care apare 
trimestrial și un grup de cateheză format odată cu implementarea proiectului Patriarhiei Române, ” Hristos 
Împărtășit Copiilor”. 

9.1.4. Date contact 

Parohia Ortodoxă Română ” Sf. Nicolae”, str. Principală nr. 227/A, comuna Lovrin, jud. Timiș. 
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X. Turism, sport, cultură si agrement 

 

10.1. Turism - context național  

Conform Institutului Național de Statistică, sosirile turiștilor în România anului 2020 au fost de 6,3 milioane, 
în scădere cu 52,3% faţă de anul 2019. Aproape 93% dintre turiști au fost români și doar 7% străini. Înnoptările 
în anul 2020 au însumat 14,4 milioane, în scădere cu 51,6% faţă de cele din anul 2019. Sosirea unui turist se 
înregistrează când o persoană este înscrisă în registrul hotelului pentru a fi găzduită una sau mai multe nopţi. 
Înnoptarea este intervalul de 24 ore, începând cu ora hotelieră, pentru care persoana cazată este înregistrată 
în evidenţă.  
Din numărul total de înnoptări, în anul 2020 înnoptările turiștilor români în structurile de primire turistică cu 
funcţiuni de cazare au reprezentat 93,1%, în timp ce înnoptările turiștilor străini au reprezentat 6,9%. În ceea 
ce privește înnoptările turiștilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o 
cei din Europa (77,2% din total turiști străini), iar dintre aceștia 73,0% au fost din ţările Uniunii Europene.  
Durata medie a șederii în anul 2020 a fost 2,3 zile la turiștii români și de 2,2 zile la turiștii străini.  
Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în anul 2020 a fost de 22,9% pe total structuri de cazare 
turistică, în scădere cu 11,3 puncte procentuale faţă de anul 2019. Indici mai mari de utilizare a locurilor de 
cazare în anul 2020 s-au înregistrat la spații de cazare pe nave (29,3%), bungalouri (28,9%), hoteluri (26,7%), 
campinguri (24,3%), căsuțe turistice (22,1%), vile turistice (21,4%), popasuri turistice (19,4%) și pensiuni 
agroturistice (16,7%).  

Pe judeţe, în anul 2020, numărul de sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni 

de cazare turistică a înregistrat valori mai mari în Constanța (1004,5 mii), Brașov (715,4 mii), Municipiul 

București (559,8 mii), Prahova (310,5 mii), Bihor (264,4 mii), Sibiu (260,6 mii), Cluj (253,7 mii), Suceava (244,8 

mii), Mureș (243,3 mii) și Vâlcea (241,4 mii) și iar înnoptările turiștilor au înregistrat valori mai mari în: 

Constanța (3497,4 mii), Brașov (1413,3 mii), Municipiul București (970,6 mii), Bihor (728,1 mii), Vâlcea (722,6 

mii), Prahova (662,7 mii), Suceava (515,5 mii), Mureș (491,0 mii), Cluj (450,0 mii), Sibiu (443,2 mii), Caraș 

Severin (436,8 mii) și Timiș (361,0 mii). 

 

10.2. Turismul și agrementul în Comuna Lovrin 

Principalele obiective turistice din zona Lovrin sunt: Ștrandul Termal, Piața Agroalimentară, SCDA 

Lovrin, Căminul Cultural și Parcul ”1 Mai”. 

Printre principalele activități turistice se numără care pot fi desfășurate în Comuna Lovrin pot fi 

amintite băile și tratamentele cu apă termală în incinta Ștrandului Termal, vizitare și comerț cu amănuntul în 

Piața Agroalimentară. O altă activitate turistică care ar fi pentru interesul cetățenilor s-ar putea menționa și 

vizitarea Castelul Liptay și suprafețele agricole ale SCDA Lovrin. Participare la spectacolele din incinta 

Căminului Cultural precum și activități sportive și de recreere în Parcul ”1 Mai” sunt și ele pe lista activităților 

preferate de cetățenii Comunei Lovrin.  

Pentru cetățenii comunei Lovrin este amenajat un parc și un loc de joaca. Locul de joacă este 

inaugurat în anul 2022, dotat cu mobilier și echipamente de joacă achiziționate la cele mai înalte standarde 

de calitate și siguranță. 

10.2.1. Ștrandul Termal 
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Gândul și dorința de a realiza un ștrand la Lovrin au apărut cu munt înaintea altor obiective, însă 

momentul realizării lui a sosit în anii 1968-1969. Astfel, construcția Băii populare pe locul nr. 752 este 

finalizată în anul 1968, în componența căreia se aflau două mari grupe cu duș și cinci camere cu câte o vană 

fiecare. În anul următor, 1969, la 23 august, se inaugurează Ștrandul lângă Baia populară, cu bazin mare și 

mic pentru copii.  

Bazinul a fost dimensionat la 50m lungime, în partea nordică mai adânc, accesibil pentru campionat 

de înot. Scurgerea apei se realiza prin pompare sau scurgere liberă gravitațională în Galațca, la podul de sub 

șoseaua DN6. 

Ștrandul termal este un ștrand cu apă geotermală, având următoarele dotări:  

• bazin acoperit cu suprafața de 750 m², cu adâncimi de 1,5 m și 2,0 m 

• bazin pentru copii cu suprafața de 140 m² și adâncime fixă de 0,6 m 

• bazin acoperit, cu apă geotermală, cu adâncimea de 1,3 m și o suprafață de 115 m² 

• două cabine pentru baie în cadă 

• două cabine pentru dușuri 

• două grupuri sanitare 

• 8 camere/motel cu câte 2 paturi 

• Restaurant cu bucătărie și 60 de locuri 

Compoziția apei geotermale de la Ștrandul Lovrin: 

• sulfuroasă (19,8 mg/l) 

• bicarbonată (1098 mg/l) 

• clorurată (737,5 mg/l) 

• bromurată (5,5 mg/l) 

• sodică (1037 mg/l) 

• hipotonică (3460 mg/l) 

• mineralizată total 

• Indicații terapeutice: 

• Reumatism degenerativ în afara puseelor de acutizare 

• Reumatism articular 

• Sechele: neurologice periferice, post traumatice ale membrelor 

Măsurătorile efectuate în data de 18 a lunii mai au indicat următoarele cote, la suprafața solului în 

plin soare (ora 9) temperatura de 18˚C, cu temperatura minimă înregistrată de 10˚C: 

- Temperatura apei la ieșirea ei din conducta de aducțiune și intrarea ei în cuva de omogenizare și 

liniștire de pe hidrotopogan a avut valori de 63˚-65˚C; 

- Temperatura în partea opusă a bazinului, în colțul în care se află gura de evacuare a apei spre canalul 

Galațca a măsurat 35˚-37˚C. 

10.2.2. Oferta de agrement 

Pentru îmbunătățirea potențialului turistic local, administrația locală are în vedere proiecte precum 

reabilitarea Parcului ”1 Mai” și amenajarea unei zone sportive și de agrement lângă pădurea de la intrarea în 

localitate. 
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În acest moment, cel mai frecventat obiectiv turistic este Ștrandul Termal pe timpul verii și piscina 
acoperită pe timpul iernii. 

 

• Detalierea locațiilor de agrement locale (de exemplu: ștrand termal, parcuri, echitație etc.): 

Ștrandul Termal și Parcul ”1 Mai”;  

• Oferta de activități propusă de astfel de locații: recreere, tratament cu apă termală și activități 

sportive; 

• Proiecte de dezvoltare și modernizare a locurilor ce pot prezenta un potențial de infrastructură de 

agrement – nu este cazul;  

• Serviciile disponibile în astfel de locații (restaurante, divertisment, tratamente): tratamente cu apă 

termală, restaurant, locuri de joacă pentru copii, locuri de cazare și terenuri pentru activități 

sportive; 

• Modalitățile de promovare pentru spațiile de petrecere a timpului liber: online prin site-ul primăriei 

și postări pe conturile personale de Facebook; 

• Oportunități de exploatare a anumitor resurse pentru a crea spații de agrement: exploatarea apei 

geotermale, a spațiilor verzi și reutilizarea apei uzate tratată din stația de epurare; 

 

 

 

10.3. Tendințe cu privire la alegerea comunei Lovrin ca potențial turistic, de tip turism 

medical 

Pe lângă cele enumerate mai sus, pe viitor, o atracție importantă care va utiliza apele geotermale în 

diferite tratamente, va fi ”Secția Externă de Recuperare Medicală Ortopedie și Traumatologie 

(balneofiziokinetoterapie)” care va fi construită de Consiliul Județean Timiș în colaborare cu Spitalul Județean 

Timiș. 

Această secție va avea dimensiunea unui centru de recuperare, aflat acum la stadiu de implementare a 

proiectului. Proiectul se numește ”Construire Centru de Recuperare Medicală în comuna Lovrin, județul 

Timiș”, beneficiarul investiției este Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brinzeu” Timișoara. Suprafața 

terenului propus pentru realizarea acestui centru de recuperare are o suprafața de 3660 mp, teren aflat în 

proprietatea Consiliului Județean Timiș. 

Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus, din punct de vedere tehnic și funcțional: 

a) destinație și funcțiuni; 

Centrul de recuperare medicală va oferi pacienților săi tratamente de recuperare medicală pentru 

afecțiunile reumatologice, posttraumatice, ortopedice, neurologice și cardiovasculare. Consultațiile și 

evaluările vor fi realizate de medici specialiști de recuperare, iar tratamentele vor fi efectuate în condiții de 

ambulatoriu sau de cazare în regim hotelier. 

Centrul de recuperare medicală se va dotată cu echipamente de ultimă generație de electroterapie 

(curenți galvanici, curenți de joasă și medie frecvență), sonoterapie, magnetoterapie, laser, termoterapie, 

masaj terapeutic și drenaj veno-limfatic, piscină cu apă încălzită și sală de kinetoterapie cu toate facilitățile 

necesare. 

b) caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate; 

Obiectul lucrărilor îl constituie construirea unui centru de recuperare ce va funcționa în regim de 

centru de zi. Se intenționează realizarea unei construcții monovolum sau pavilionar cu regim de înălțime 
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P+1E. Capacitatea centrului va fi de 40 paturi cu dependințele necesare programului propus prin tema de 

proiectare, care se vor împărți în aproximativ 20 saloane (capacitatea unui salon fiind de max 2 paturi).  

Din punct de vedere al personalului previzionat se propune: 2 medici, 2 asistenți, 6 

fiziokinetoterapeuți. 

Având în vedere realizarea centrului în cadrul UAT Lovrin, se vor prevedea și servicii conexe funcțiunii 

de bază constând în 2 cabinete pentru stomatologie și 2 cabinete pentru medicina familiei. 

c) durata minimă de funcționare apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse 

Centrul de recuperare va fi un centru de zi. Conform Ordinului 914/2006 pentru aprobarea normelor 

privind condițiile pe care trebuie sa le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de 

funcționare art. 39 - spitalizarea de zi este o formă de internare prin care se asigură asistența medicală de 

specialitate, curativă și de recuperare, concentrând într-un număr maxim de 12 ore, în timpul zilei, efectuarea 

de examinări, investigații, acte terapeutice realizate sub supraveghere medicală. La nivelul acestor structuri 

se pot furniza servicii programabile de diagnostic, tratament și monitorizare pentru pacienții care nu necesită 

internare în regim continuu și care nu se pot rezolva în ambulatoriu. 

d) nevoi/solicitări funcționale specifice. 

Serviciul de fizioterapie și recuperare medicală poate cuprinde în structura sa următoarele 

compartimente: 

a) cultură fizică medicală (kinetoterapie); 

b) electrofototerapie; 

c) hidrotermoterapie; 

d) masoterapie; 

e) pneumoterapie; 

f) psihoterapie și terapie ocupaţională 

Pentru compartimentul de kinetoterapie (cultură fizică medicală) sunt necesare următoarele spaţii: 

a) sală de gimnastică în grup (dimensionată pentru 10-12 persoane); 

b) sală de gimnastică analitică (pentru 2-3 persoane); 

c) sală de elongații; 

d) sală de terapie pe aparate; 

e) anexe: camere pentru instructori, depozit de materiale, vestiare pentru pacienţi, separate pe 

sexe, grupuri sanitare 

Compartimentul de pneumoterapie poate avea în componență o unitate de aerosoli, o unitate de 

inhalații, barocameră, o unitate de gimnastică respiratorie la aparate. 

Dotările propuse compartimentului de pneumoterapie sunt constituite din dispozitive pentru 

antrenamentul musculaturii respiratorii,  detectarea presiunii muscularii respiratorii, concentratoare de 

oxigen portabile, spirometre, aparat de testare cardio-pulmonara la efort, EKG, aparate pentru aerosoli, 

tehnica de calcul. 

Unitatea de aerosoli se organizează fie într-o încăpere compartimentată în boxe pentru proceduri 

individuale, fie într-o sală comună pentru mai mulți pacienți, dacă se fac tratamente cu ultrasonoaerosoli. 

Unitatea de inhalații se poate organiza similar celei pentru aerosoli. 

Barocamera va fi dimensionată corespunzător pentru un grup de 18-20 de pacienți, așezați pe 

scaune.  

În cadrul compartimentului de hidroterapie se mai prevăd stații de lucru și de odihnă pentru 

personalul medical, grupuri sanitare, boxe pentru lenjerie curată și murdară, eventuale anexe tehnice pentru 

echipamente.  
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10.4. Sport 

 
Sală de sport 

• tipul de sport desfășurat: fotbal, handbal, tenis și baschet; 

• echipe locale: Clubul Sportiv ”Știința” Lovrin; 

• infrastructură: 

o forma juridică sub care se desfășoară tipul de sport (ONG, serviciu al primăriei, privat, 

etc.) – ONG Știința Lovrin și ore de sport Liceu Tehnologic ”Romulus Paraschivoiu”; 

o forma juridică a bazei sportive: proprietatea Primăriei; 

o capacitatea tribunelor (numărul aproximativ de locuri): 50; 

o suprafața construită: aprox 1.100 mp; 

o descrierea funcțională a suprafeței: vestiare, grup sanitar, spațiu tehnic, depozit etc.; 

o specificații amenajare teren (dimensiunea terenului, împrejmuirea suprafeței de joc, 

dotări etc.): suprafața terenelui de joc este de aprox 850 mp, iar suprafața construită 

cu anexe de aprox 250 mp; 

o lucrări de modernizare efectuate/sunt necesare: sunt necesare lucrări de renovare 

în zona vestiarelor și a grupurilor sanitare, precum și la instalația de încălzire a sălii; 

 

Teren de mini fotbal 

• tipul de sport desfășurat: mini-fotbal pe iarbă artificială; 

• echipe locale: locuitorii comunei Lovrin; 

• infrastructură: 

o forma juridică sub care se desfășoară tipul de sport (ONG, serviciu al primăriei, privat, 

etc.) – serviciu al primăriei; 

o forma juridică a bazei sportive: proprietatea primăriei; 

o capacitatea tribunelor (numărul aproximativ de locuri): nu este cazul; 

o suprafața construită: aprox 800 mp; 

o descrierea funcțională a suprafeței: suprafață de joc cu covor sintetic; 

o specificații amenajare teren (dimensiunea terenului, împrejmuirea suprafeței de joc, 

dotări etc.): suprafața terenelui de joc este de aprox 800 mp (40x20m) 

o lucrări de modernizare efectuate/sunt necesare: sunt necesare lucrări de 

modernizare precum instalarea unei tribune cu aprox 70 locuri. 

 

Teren de fotbal 

• tipul de sport desfășurat: fotbal pe iarbă naturală; 

• echipe locale: locuitorii comunei Lovrin; 

• infrastructură: 

o forma juridică sub care se desfășoară tipul de sport (ONG, serviciu al primăriei, privat, 

etc.) – nu este cazul; 

o forma juridică a bazei sportive: proprietatea primăriei; 

o capacitatea tribunelor (numărul aproximativ de locuri): nu este cazul; 

o suprafața construită: aprox 10.800 mp; 

o descrierea funcțională a suprafeței: suprafață de joc cu iarbă naturală; 

o specificații amenajare teren (dimensiunea terenului, împrejmuirea suprafeței de joc, 

dotări etc.): suprafața terenelui de joc este de aprox 10.800 mp (120x90m) 
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o lucrări de modernizare efectuate/sunt necesare: sunt necesare lucrări de 

modernizare precum întreținerea suprafeței de joc, împrejmuirea cu gard, 

amenajarea unor vestiare cu grupuri sanitare și instalarea unor tribune cu aprox 150 

locuri. 

 

Teren de tenis de câmp 

• tipul de sport desfășurat: tenis de câmp; 

• echipe locale: locuitorii comunei Lovrin; 

• infrastructură: 

o forma juridică sub care se desfășoară tipul de sport (ONG, serviciu al primăriei, privat, 

etc.) – serviciu al primăriei; 

o forma juridică a bazei sportive: proprietatea primăriei; 

o capacitatea tribunelor (numărul aproximativ de locuri): nu este cazul; 

o suprafața construită: aprox 650 mp; 

o descrierea funcțională a suprafeței: suprafață de joc cu covor special; 

o specificații amenajare teren (dimensiunea terenului, împrejmuirea suprafeței de joc, 

dotări etc.): suprafața terenelui de joc este de aprox 650 mp; 

o lucrări de modernizare efectuate/sunt necesare: sunt necesare lucrări de 

modernizare precum curățarea și repararea suprafeței de joc acolo unde este cazul 

și instalarea unei instalații de nocturnă. 

 

1. Activități sportive 

 

➢ Descrierea activităților sportive desfășurate în comună (fotbal, baschet, handbal, ciclism, box, karate, 

judo, șah, motocros etc.); 

Locuitorii comunei Lovrin practică în general activități sportive precum: handbalul, fotbalul, tenisul 

de câmp, tenisul de masă și baschetul. 

➢ Descrierea echipelor locale și a asociațiilor sportive în care activează; 

Pe raza UAT Lovrin activează o singură asociație sportivă și anume Clubul Sportiv ”Știința” Lovrin. Pe 

lângă aceasta, o oarecare formă de organizare în domeniul sportiv o are Liceul Tehnologic ”Romulus 

Paraschivoiu”; 

➢ Competiții/concursuri desfășurate sau la care au participat echipele locale; 

Clubul Sportiv ”Știința” Lovrin este înscris în Campionatul Județean de Handbal masculin, dar a mai 

participat și la alte competiții sportive precum: Cupa Pipatsch, Beach Handball Șagu, Beach Handball 

Zalău etc. Echipele de elevi din cadrul Liceului Tehnologic ”Romulus Paraschivoiu” participă în fiecare 

an la fazele locale sau județene ale competițiilor școlare. 

 

 

10.5. Agenda culturală anuală a comunei Lovrin 

Agenda cultural-sportivă și de tineret pentru anul 2022 

Comuna LOVRIN 

Nr. Denumirea acţiunii Perioada Locul  desfăşurării Organizator 
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crt. desfăşurării 

1 170 de ani de la nasterea lui 

Mihai Eminescu si Ziua Culturi 

Nationale 

15 ianuarie Căminul Cultural 

Lovrin 

Consiliul Local Lovrin 

2 ”Triumful primăverii asupra 

iernii” - Ziua martisorului 

01 martie Căminul Cultural 

Lovrin 

Consiliul Local Lovrin 

Alte surse de finanțare 

3 ”La multi ani Mama!”   ziua  

internationala a femeii 
08 martie 

Căminul Cultural 

Lovri 

Consiliul Local Lovrin 

4 

”Cupa satelor” (competitie de 

minifotbal,si tenis )  

Zilele sportului pentru toti 

01 Mai Terenul de sport 

Consiliul Local 

Lovrin 

Alte surse de 

finanțare 

5 

 
”Cupa PIPATCH” la Handbal 01 Iunie Terenul de handbal 

Consiliul Local 

Lovrin 

6 
ZIILELE LOVRINULUI editia a IX-a, 

Hramul Biserici Ortodoxe 

Romane  

29-30 Iunie 

Căminul  

Cultural,Piata 

Lovrin 

Consiliul Local 

Lovrin 

Consiliul Județean Timiș 

7 

”Timisoara 2021” - promoveaza 

Capitala Europeana Culturala 
Iulie 

Căminul  

Cultural 

Lovrin 

Consiliul Local 

Lovrin 

8 

Monografia ilustrata a comunei  

Lovrin 
August 

Căminul  

Cultural 

Lovrin 

Consiliul Local 

Lovrin 

9  

Balul Bobocilor 

 

 

Octombrie 

Căminul  

Cultural 

Lovrin 

Consiliul Local 

Lovrin 

10 Carnavalul toamnei  

Toamna, anotimpul roadelor si a 

intelepciunilor de la sat 

(exponate roade, spectacol 

folcloric si arta mestesiugeasca) 

 
 

Octombrie 

 

Căminul  

Cultural 

si Piata Lovrin 

Consiliul Local 

Lovrin 

11 Balul seniorilor editia a I-a Septembrie Căminul  

Cultural 

Lovrin 

Consiliul Local 

Lovrin 
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12 
1 Decembrie–Ziua Nationala a 

Romaniei Decembrie 

Căminul  

Cultural 

Lovrin 

Consiliul Local 

Lovrin 

13 

Sa povestim despre Revolutia din 

decembrie 1989 
Decembrie 

Căminul  

Cultural 

Lovrin 

Consiliul Local 

Lovrin 

14 

Primiti cu colindul” - serbare 

scolara Spectacol de colinde si 

obiceiuri de Craciun 

Decembrie 

Căminul  

Cultural 

Lovrin 

Consiliul Local 

Lovrin 

Alte surse de 

finanțare 

15 Revelion 2022-2023 editia I Decembrie Căminul  

Cultural 

Lovrin 

Consiliul Local 

Lovrin 

Alte surse de 

finanțare 
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XI. Administrația publică locală 

 

11.1. Primăria și Consiliul Local 

Administrația publică  în comuna Lovrin este organizată și funcționează potrivit  prevederilor:  

• Legii administrației publice  locale  nr. 215/2001,  

• Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 

• în conformitate cu hotărârile Consiliului Local.  
Administrația  publică  din  comună  se  organizează  și funcționează  în temeiul  principiilor  

autonomiei locale,   descentralizării  serviciilor  publice,  eligibilității  autorităților  administrației  publice   
locale,  legalității  și al consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale  de interes deosebit. 

Autonomia locală este numai administrativă și financiară, fiind exercitată pe baza și în limitele 
prevăzute de lege. Autonomia locală privește organizarea, funcționarea, competențele și atribuțiile, precum 
și gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparțin comunei, orașului, municipiului sau județului, după caz. 

Unitățile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică 
deplină și patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de înregistrare 
fiscală și ale conturilor deschise la unitățile teritoriale de trezorerie, precum și la unitățile bancare. Unitățile 
administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind 
administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat în care acestea sunt parte, precum și din 
raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condițiile legii. 

Administrația publică locală a Unității Administrativ-Teritoriale Lovrin este formată din Consiliul Local, ca 
autoritate  deliberativă și  Primarul  Comunei,  ca  autoritate  executivă.   

Primarul,   viceprimarul   și   secretarul,   împreună   cu   aparatul   de   specialitate   al   primarului, 
constituie  o  structură funcțională  cu  activitate  permanentă, denumită  Primăria,  care   duce   la îndeplinire 
hotărârile Consiliului  Local și dispozițiile  Primarului,  soluționând  problemele  curente ale  colectivității  
locale.  Misiunea  sau  scopul  Primăriei  rezidă  deci  în soluționarea  și gestionarea, în numele și în interesul 
colectivității locale  pe care o reprezintă, a treburilor publice, în condițiile  legii. 

În administrația publică  locală  primarul îndeplinește o funcție de  autoritate publică. El este șeful 
administrației  publice  locale  și al  aparatului  de  specialitate  al  autorității  administrației  publice  locale,    
pe   care    îl  conduce  și   îl  controlează.   Primarul   răspunde   de   buna  funcționare   a administrației  
publice  locale,  în condițiile  legii  și reprezintă  unitatea  administrativ-teritorială  în relațiile  cu alte  autorități 
publice, cu persoanele fizice sau juridice  române sau  străine, precum și în justiție. 

Ultimele alegeri locale din România au avut loc în data de 27 septembrie 2020, un termen devansat 
de câteva luni față de termen, datorită pandemiei cauzate de virusul COVID-19. 

În urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020, Primarul și Consiliul Local au fost investiții în funcții 
prin vot cu un mandat de 4 ani. 

Primarul Comunei Lovrin, pentru perioada 2020-2024, este domnul Vasile Marius Graur, conform 
Hotărârii civile nr. 1868/2020, de către Judecătoria Sânnicolau Mare, care a validat mandatul. Primarul, Vasile 
Marius Graur, din partea Partidului Național Liberal, este în funcție din anul 2004. 

Consiliul Local al comunei Lovrin este compus din  13  consilieri  locali pe  perioada  2020-2024, aleși  
prin  vot  universal,  egal,   direct,  secret și  liber  exprimat,  în  condițiile  stabilite  de  legea pentru alegerea 
autorităților  administrației  publice  locale.  Potrivit legislației,  numărul membrilor fiecărui  consiliu  local  se  
stabilește  prin  ordin  al  prefectului,  în  funcție  de  populația  U.A.T., raportata de Institutul National  de 
Statistica si Studii Economice la data de  1 ianuarie a anului  in care  se fac alegerile sau, după caz,  la data de 
1 iulie a anului  care  preceda alegerile. Prin Hotărârea de Consiliul Local Nr. 3/10.11.2020, domnul Eugen 
Truță a fost ales viceprimarul Comunei Lovrin.  
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Componența Consiliului Local Lovrin, validată prin Hotărârea Judecătorească nr.1918/2020 de către 
Judecătoria Sânnicolau Mare, pentru perioada 2020-2024 are următoarea componență pe partide politice: 

 

Nr. 
Crt. 

Nume Funcție Partid 

1 Truță Eugen Viceprimar Partidului Național Liberal 

2 Clamba Ioan Consilier Local Partidului Național Liberal 

3 Cotoșman Gheorghe Consilier Local Partidului Național Liberal 

4 Hodorog Claudia Cristina Consilier Local Partidului Național Liberal 

5 Ianculescu Marin 
Valentin 

Consilier Local Partidului Național Liberal 

6 Nichitean Ilie Consilier Local Partidului Național Liberal 

7 Ruda Nicolae Consilier Local Partidului Național Liberal 

8 Pulverea Mircea Consilier Local Partidului Național Liberal 

9 Velișca Tirla Ioan Consilier Local Partidului Național Liberal 

10 Ilie Alexandru Iulian Consilier Local Partidului Național Liberal 

11 Nevrelcean Iulian Consilier Local Partidului Național Liberal 

12 Marincuș Andrian Consilier Local Partidul Social Democrat 

13 Matiș Viorica Consilier Local Uniunea Salvați România Plus 

 

11.2. Structura organizatorică - organigrama 

 
Primăria Comunei Lovrin are o structură organizatorică divizată în servicii și compartimente, 

prezentata mai jos, care a fost aprobată la nivelul Consiliul Local prin HCL nr. 23/22.12.2020 privind aprobarea 
structurii organizatorice și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lovrin 
pentru anul 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSILIUL 

LOCAL 

SPACET 

LOVRIN* 

PRIMAR 

SPADPP** 

SECRETAR 

GENERAL 

VICEPRIMAR 

- FINANCIAR CONTABIL 

- AGRICOL 

- URBANISM 

- ACHIZIȚII PUBLICE 

- URBANISM 

- ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

- STARE CIVILĂ ȘI RESURSE 

UMANE 

- DEZVOLTARE 

- CULTURĂ 

 

- ADMINISTRATIV +PSI 

 



* Serviciul Public de alimentare cu Energie Termica în sistem centralizat în comuna Lovrin 

** Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si privat al comunei Lovrin 

 

Pe lângă organigrama prezentată mai sus, activitatea fiecărui compartiment și funcție este 

descrisă prin regulamentul de organizare și funcționare, la care sunt atașate fișele de post unde sunt 

desfășurate atribuțiile fiecăruia. Regulamentul de organizare și funcționare pentru aparatul de 

specialitate al Primarului comunei Lovrin și Consiliul Local al Comunei Lovrin a fost adoptat prin HCL 

nr.19 din 23.02.2015.  

Pentru o mai bună organizare, credibilitate și calitate a activității desfășurate în administrația 

publică locală, primăria intenționează implementarea certificării Managementului Calității, prin ISO 

9001.  Prin această procedura implementată se va dobândi o mai mare înțelegere a proceselor 

organizației, ce implica angajamentul ferm al managementului, definirea clara a responsabilităților și 

autorităților, comunicarea interna si externa îmbunătățită, utilizarea mai eficienta a resurselor si 

reducerea costurilor de neconformitate. 

Un alt element care să contribuie la dezvoltarea locală și să reglementeze modalitatea în care 

se va continua dezvoltarea imobiliară și edilitară o reprezintă Planul Urbanistic General al Comunei 

Lovrin. Acest document este în curs de elaborare, cu previziune de finalizare în anul 2023.  

Totodată, ultimele tendințe ale acestui deceniu ne arată o foarte mare preocupare asupra 

domeniului energetic. Comuna Lovrin dispune de resurse energetice alternative, prin prezența apelor 

geotermale subterane – energia geotermală și durata foarte mare de strălucire a soarelui – energia 

solară. Așadar, ar fi indicat ca pentru gestionarea cât mai eficientă a energiei pe spațiul Comunei Lovrin 

să fie elaborat un Program de Îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE).  

 

Evaluarea periodică și creșterea performanțelor personalului angajat 

Evaluarea anuală sau periodică a angajaților este un drept al angajatorului, prin care acesta 

poate lua masuri și decizii în ceea ce privește personalul angajat. Legea cere ca toate criteriile de 

evaluare ale personalului să apară și în contractul de munca și în regulamentul intern, pentru 

transparența și siguranță. Pentru evaluarea periodică și creșterea performanțelor personalului 

angajat, Primăria Lovrin are implementat Sistemul de Control Intern Managerial (SCIM). În cadrul 

acestui SCIM sunt trasate procedurile, rapoartele și măsurile luate în vederea creșterii performanțelor 

activității desfășurate. 

 

 

11.3. Infrastructura sediului primăriei 

• Clădirea sediului primăriei 

În prezent, clădirea în care funcționează activitatea administrației – Primăria și Consiliul Local din 

Comuna Lovrin, este într-o stare de degradare și necesită lucrări de modernizare, reabilitare și de 

extindere a spațiilor de lucru. 

TOTAL POSTURI 28 DIN CARE 

Demnitate publică 2 

Funcții publice de conducere 1 

Funcții publice de execuție 9 

Funcții contractuale 16 
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 Nevoile de modernizare sunt la nivel structural (acoperiș, fațade, geamuri, uși, tamplărie), 

acțiunile descrise să fie completate și cu elemente integrate de eficientizare energetică: anvelopare, 

folosirea unor surse regenerabile de energie electrică sau termică, folosirea unor echipamente care 

să gestioneze utilizarea energiei în mod sustenabil.  

• Infrastructura de funcționare a sediului primăriei 

Rețeaua electrică - Rețeaua electrică a clădirii primăriei este într-o stare bună de funcționare, 

dar având în vedere că activitățile desfășurate devin tot mai mult tehnologizate, este necesară o 

mărire a puterii instalate; 

Sursă de termoficare - Ca și sursă de termoficare, există proiectul cu încălzirea termică folosind 

energia geotermală, care urmează a fi implementat; 

Gestiunea deșeurilor – Nu există o gestiune a deșeurilor din incinta primăriei; 

Grupuri sanitare – în clădire există 3 grupuri sanitare dotate corespunzător; 

Rețeaua de date și telefonie fixă – clădirea este dotată cu o rețea de date și telefonie fixă care 

funcționează corespunzător; 

Mobilier – spațiile de lucru sunt dotate cu mobilier aflat într-o stare bună de funcționare. 

• Dotarea parcului auto  și de utilaje al primăriei 

Activitatea administrației publice locale este susținută și prin diverse lucrări și activități de 

intervenție locală, care sunt realizate cu ajutorul unor utilaje, autoutilitare, etc. Primăria Lovrin 

dispune de următoarele utilaje, autoutilitare sau autoturisme: 

- Buldoexcavator, Tractor, Remorca, Vidanja, Cisterna, Maturatoare stradala, Sararita, Lama 

zapada 

- 3 autoturime 

- 1 microbuz școlar de 19 locuri 

- 1 camionetă 

- 1 autospecială folosită de SVSU 

 

• Digitalizare 

Uniunea Europeană recunoaște importanța din ce în ce mai mare a transformării digitale a 
societății. Puține vor fi sectoarele care nu vor fi influențate substanțial de dezvoltarea accelerată a 
instrumentelor și tehnologiilor digitale. În această direcție, UE propune o serie de acțiuni și programe 
care să crească gradul de digitalizare și să ajute țările europene să își păstreze un rol important la nivel 
global în această cursă pentru utilizarea tehnologiilor viitorului. 

Digitalizarea, alături de tranziția spre o economie verde, reprezintă un element central în noua 
strategie a Comunității Europene. Tehnologia digitală ne transformă viața. Scopul expansiunii digitale 
a UE este ca această transformare să fie în avantajul cetățenilor și întreprinderilor și să contribuie, în 
același timp, la crearea unei Europe neutre din punct de vedere climatic până în 2050. 

România este un exemplu aparte în ceea ce privește dezvoltarea guvernării electronice. Spre 
deosebire de multe state, pentru o perioadă lungă de timp, principalul imbold pentru dezvoltarea 
serviciilor publice online a venit dinspre instituții ale administrației publice locale, și mai ales primării 
de orașe. Acest lucru a fost determinat de lipsa, la nivel central, a unor condiții premergătoare pentru 
susținerea unui sistem de e-guvernare național (unele dintre ele lipsesc și în acest moment). 

În cadrul activității desfășurate în Primăria Lovrin, o bună parte din procesele existente au un 

suport în format digital. Le vom descrie pe rând așa cum urmează. 

 

✓ Site-ul primăriei 
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Primăria Comunei Lovrin oferă transparență prin publicarea periodică a informațiilor de interes public 

pe site-ul instituției, www.primaria-lovrin.ro. 

Datele publicate pe site oferă o bună comunicare între factorii decidenți locali și cetățenii comunei 

Lovrin. Astfel, prin accesarea paginii de internet, oricine este interesat de anumite chestiuni de ordin 

public din activitatea desfășurată la nivelul Consiliului Local și Primăriei Lovrin, le poate afla rapid, fără 

să fie necesară o deplasare la sediul administrație publice locale. 

✓ Sistem electronic de colectare a taxelor, impozitelor, amenzilor 

Pentru plata taxelor și impozitelor în sistem online, Primăria Lovrin are procedura implementată și 

accesibilă  pe platforma e-ghiseu.ro. Așadar, cetățenii localității pot achita taxe, impozite și amenzi 

prin metodele electronice de plată. 

 

✓ Sistem video de supraveghere a sediului alocat primăriei 

Primăria Comunei Lovrin deține un sistem propriu de supraveghere video, amplasat la nivelul clădirii 

ce deservește activitatea personalului angajat. Astfel, această metodă de supraveghere video are ca 

efect scăderea infracționalității și gradul de mărire al disciplinei instituționale. 

✓ Tehnică videoconferințe 

Având în vedere că ultimele provocări ale acestui deceniu au constrâns ca activitățile și modul de viață 

să se modifice categoric, comunicarea folosind mijloacele electronice a devenit esențiale în rândul 

instituțiilor publice. Anumite decizii se iau foarte rapid, situația se schimbă de la o zi la alta, astfel că 

au loc diverse ședințe prin sistemul de videoconferință. Primăria Lovrin dispune de un astfel de 

instrument, descris prin rețea cabluri, routere, Wi-fi, AccesPoint (AP) – rețea de tip metropolitană. 

✓ Soft-uri și hardware utilizate 

Existența unei platforme online dedicate registraturii, presupune un nivel ridicat de performanță în 
gestionarea tuturor documentelor care primesc un număr de înregistrare, de intrare sau ieșire, prin 
aplicația dedicată.  
Totodată, prin secțiunea monitorul oficial local, care este integrată pe site-ul primăriei, se pot găsi 
următoarele documente: 

• Statutul Unității Administrativ Teritoriale 

• Regulamente privind procedurile administrative 

• Hotărârile autorității deliberative 

• Dispozițiile autorității executive 

• Documente și informații financiare 
 

✓ Dotarea angajaților și/sau a consilierilor locali cu telefoane mobile și alte aparate digitale 

corespunzătoare activităților desfășurate 

Personalul angajat cât și cei din funcțiile publice alese au fost dotați cu dispozitive tehnice, după forma 

de activitate desfășurată. Astfel, birourile personalului primăriei dispun de echipamente IT – 

calculatoare, multifuncționale cu scaner încorporat, pentru a putea facilita transpunerea 

documentelor din format fizic în format digital.  

Consilierii locali au fost și ei dotați cu echipamente digitale, astfel fiecare consilier local a primit o 

tabletă electronică.  

http://www.primaria-lovrin.ro/
https://www.primarialovrin.ro/monitorul-oficial-local/statutul-unitatii-administrativ-teritoriale
https://www.primarialovrin.ro/monitorul-oficial-local/regulamente-privind-procedurile-administrative
https://www.primarialovrin.ro/monitorul-oficial-local/hotararile-autoritatii-deliberative
https://www.primarialovrin.ro/monitorul-oficial-local/dispozitiile-autoritatii-executive
https://www.primarialovrin.ro/monitorul-oficial-local/documente-si-informatii-financiare
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Primarul, pe lângă dispozitivele clasice electronice enumerate mai sus, dispune și de semnătură 

electronică, instrument care permite gestionarea și transmiterea multor documente în format 

electronic, metodă care reduce considerabil listarea documentelor în format fizic. Astfel, prin 

gestionarea electronică a documentelor oficiale se realizează o economie de resurse materiale dar și 

de timp, care ar fi fost necesar pentru deplasări. 

✓ Metode de securitate cibernetică 

Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor moderne de informații și comunicații – condiție sine qua non a 

edificării societății informaționale – a avut un impact major asupra ansamblului social, marcând 

adevărate mutații în filozofia de funcționare a economicului, politicului și culturalului, dar și 

asupra vieții de zi cu zi a individului. Practic, în prezent accesul facil la tehnologia informației și 

comunicațiilor reprezintă una dintre premisele bunei funcționări a societății moderne. 

Spațiul cibernetic se caracterizează prin lipsa frontierelor, dinamism și anonimat, generând atât 

deopotrivă, oportunități de dezvoltare a societății informaționale bazate pe cunoaștere și riscuri 

la adresa funcționării acesteia (la nivel individual, statal și chiar cu manifestare transfrontalieră). 

Cu cât o societate este mai informatizată, cu atât este mai vulnerabilă, iar asigurarea securității 

spațiului cibernetic trebuie să constituie o preocupare majoră a tuturor actorilor implicați, mai 

ales la nivel instituțional, unde se concentrează responsabilitatea elaborării și aplicării de politici 

coerente în domeniu. 

Din această perspectivă, se resimte necesitatea dezvoltării culturii de securitate cibernetică a 

utilizatorilor sistemelor informatice și de comunicații, adesea insuficient informați în legătură cu 

potențialele riscuri, dar și cu soluțiile de contracarare a acestora. 

 

✓ Soluții ”Smart” integrate  

Uniunea Europeană promovează activ ideea „satelor inteligente”. Adoptarea noilor tehnologii și, în 

special, utilizarea internetului, este văzută ca o parte vitală a strategiilor pentru a combate declinul 

rural. Este evident că zonele cele mai slab conectate la internet sunt acelea care se confruntă cu cel 

mai mare declin. 

Satele inteligente (Smart Village) sunt comunități din zonele rurale care utilizează soluții inovatoare 

pentru a îmbunătăți viața locuitorilor, pentru eficientizarea actului administrativ și dezvoltarea 

mediului economic bazându-se pe punctele forte, oportunitățile locale și cele mai noi tehnologii. 

Obiectivul proiectelor tip Smart Village este de a oferi sătenilor beneficiile unui stil de viață cât mai 

ridicat și modern, păstrând în același timp valorile, tradițiile și obiceiurile comunităților rurale 

înțelegând avantajele unui stil de viață sustenabil și sănătos.  Eliminarea decalajelor digitale dintre 

zonele urbane și cele rurale. 

Folosirea datelor din comunitate pentru a înțelege punctele tari și punctele slabe, pentru valorificarea 

oportunităților locale și eliminarea sau reducerea amenințărilor. 

Proiectele Smart Village se bazează pe o abordare participativă pentru a dezvolta și implementa 

strategia locală sau pentru a-și îmbunătăți condițiile economice, sociale și de mediu. 

Un proiect corect și complet de Smart Village va căuta cooperarea și parteneriatele cu celelalte 

comune/orașe limitrofe și va fi integrat la nivel regional. Inițierea și implementarea strategiilor Smart 

Village se poate baza pe inițiativele existente și pot fi finanțate de o varietate de surse publice și 

private. 
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11.4. Bugetul comunei Lovrin 

 
Forţa economică a unui UAT este reflectată și în bugetul administrat. Bugetul este alimentat din taxele 
și impozitele locale, care constituie partea cea mai însemnată a bugetului local, la care se adaugă 
prelevările de la bugetul de stat și fondurile europene atrase. Bugetul local este completat de bugetul 
împrumuturilor interne și externe, precum și de bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri 
proprii (fără subvenţii din bugetul local), împreună alcătuind bugetul consolidat al unităţii 
administrativ-teritoriale. 
Dacă, în mod normal, bugetul local cunoaște oscilaţii mai reduse de la un an la altul (cu excepţia 
situaţiilor în care se angajează fonduri europene mari pentru realizarea unor obiective de anvergură), 
bugetul consolidat poate varia în limite mai largi de la un an la altul, îndeosebi ca urmare a oscilaţiei 
împrumuturilor externe și interne. Accentuarea în etape a descentralizării a făcut ca atribuţiile 
autorităţilor locale să crească, fapt reflectat și de creșterea în timp a volumului bugetelor consolidate 
pe care acestea le administrează. 

 
 

11.5. Proiecte derulate 

Portofoliul de proiecte destinate investițiilor sau modernizării, care sunt 
implementate/finalizare sau în curs de implementare, finanțate prin surse nerambursabile: 
 

1. FINALIZATE, derulate la nivelul U.A.T. Lovrin, conform datelor prevăzute în 

tabelul de mai jos, în perioada 2014-2021. Informațiile ne sunt necesare pentru a 

evidenția gradul de dezvoltare al comunei și gradul de absorbție al fondurilor locale, 

de stat și europene.  

Nr. 
Crt. 

Denumire proiect 
Sursă de 

finanțare: 

An 
finalizare 

 
Valoare Totală 

proiect* 

*...din care 
Valoare 

cofinanțare 

1 REABILITARE, 
MODERNIZARE SI DOTARE 
ASEZAMANT CULTURAL IN 
COM LOVRIN 

CNI 2021 3.812.966,89 ? 

2 MODERNIZARE SISTEM DE 
ALIMENTARE CU APA IN 
COMUNA LOVRIN 

PNDL 2019 1.964.967,32 161.025,00 

3 MODERNIZARE SI 
REALIZARE 
INFRASTRUCTURA RUTIERA 
IN COMUNA LOVRIN 

PNDL 2020 3.883.131,64 211.718,96 

4 MODERNIZARE STRAZI IN 
COMUNA LOVRIN 

PNDL 2019 5.745.556,89 2.395.198,17 

TOTAL 2014-2020  15.406.622,74 2.767.942,13 

 

 

2.  ÎN IMPLEMENTARE (există contract de finanțare semnat) derulate la nivelul 

U.A.T. Lovrin, conform datelor prevăzute în tabelul de mai jos, în prezent. 

Nr. 
Crt. 

Denumire proiect Sursă de finanțare 
An 

demarare  
Valoare 
Totală 

proiect* 

*...din care 
Valoare 

cofinanțare 
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1 REABILITARE, 
MODERNIZARE SI 
DOTARE SCOALA 
CLASELE 1-4 CORP A SI B 
IN COMUNA LOVRIN 

PNDL 2019 2.875.046,15 823.980 

2 CONSTRUIRE CRESA IN 
LOCALITATEA LOVRIN 

PNDL 2020 2.658.986,00 226.341 

3 EXECUTIE RETEA DE 
CANALIZARE IN 
COMUNA LOVRIN 

PROIECT REGIONAL 
DE DEZV A INFRA DE 
APA SI APA UZATA 
DIN JUD TIMIS 

2021 42.160.174,81 
(valoare totala 
3 localitati: 
Sampetru, 
Saravale, 
Lovrin) 

CJ Timis 

4 PROIECTARE SI EXECUTIE 
STATIE DE EPURARE 
LOVRIN 

PROIECT REGIONAL 
DE DEZV A INFRA DE 
APA SI APA UZATA 
DIN JUD TIMIS 

2021 23.363.962,14 CJ Timis 

 

11.6. Apartenența la structuri asociative  
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XII. RAPORT DE CERCETARE PRIVIND GRADUL 

DE SATISFACȚIE FAȚĂ DE ADMINISTRAȚIA 

PUBLICĂ LOCALĂ 

12.1. Introducere 

Proiectul de cercetare are în vedere măsurarea gradului de satisfacție al cetățenilor comunei 

Lovrin, Județul Timiș,  cu privire la administrația publică locală. Scopul cercetării este de a evidenția 

percepția cetățenilor – ca beneficiari direcți ai serviciilor administrației publice locale – cu privire la 

baza organizării și funcționării acțiunilor ce au în vedere satisfacerea nevoilor comunității.  

Obiectivele cercetării: 

• Identificarea gradului de satisfacție al locuitorilor comunei Lovrin cu privire la administrația 

publică locală; 

• Identificarea aspectelor problematice considerate prioritare intervenției primăriei.  

Studiu realizat a fost necesar pentru identificarea imaginii percepute de cetățeni asupra activității 

proactive a autorităților locale, dar și ca parte integrantă în Strategia de Dezvoltare Locală Lovrin.  

Raportul final de cercetare cuprinde o analiză finală și completă a dimensiunilor sociologice 

evaluate. De asemenea, datele rezultate din studiul cantitativ (chestionar) au fost prelucrate fiind 

grupate în secțiuni specifice dimensiunilor propuse.  

Metodologie 

În vederea atingerii obiectivelor s-a realizat o cercetare cantitativă neprobabilistă în cadrul căreia 

universul cercetării a fost reprezentat de totalitatea populației adulte din comuna Lovrin (persoane 

peste 18 ani). 

Metoda de cercetare: anchetă sociologică de tip sondaj de opinie. 

Instrumentul de cercetare: chestionar sociologic individual. 

 Eșantionarea: s-a folosit un model de eșantionare neprobabilist, pe cote combinate, ținându-se 

seama de vârstă, sex și zonele comunei. Pentru toate aceste criterii s-a stabilit un număr minim de 

chestionare care să reiasă din teren.  

Eșantion reieșit din teren: 276 de respondenți per total. (dintre care 79 respondenți din mediul 

online și 197 respondenți din mediul offline). 

Culegerea datelor: a fost realizată în perioada 20 mai-14 iunie. În mediul online, chestionarul a 

fost postat în formatul Google Forms pe site-ul primăriei Lovrin și pe grupurile de social media ale 

comunității. În teren, culegerea datelor a fost asigurată de 11 consilieri locali zonali.  

Introducerea și analiza datelor: Chestionarele au fost introduse și prelucrate statistic în 

soft-ul SPSS 
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12.2. Rezultatele cercetării 

 

10.2.1. ASPECTE GENERALE 
 

10.2.1.1. Întrebări și răspunsuri 

Q1. De cât timp locuiți în comuna Lovrin? 

 

Q2. Numiți trei aspecte care vă plac în comuna Lovrin: 

8,30%

14,90%

23,20%

53,60%

0,00%
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40,00%

50,00%
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1-10 ani 11-20 ani 21-30 ani Peste 30 ani
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Q3. Care considerați că este caracteristica care reprezintă cel mai bine comunitatea Lovrin (poate 

fi un obicei, loc, produs, obiect, tradiție etc.)?  

 

12.2.1. Concluzii aspecte generale 

Majoritatea cetățenilor respondenți (53,6% dintre respondenți), locuiesc în comuna Lovrin 

de peste 30 de ani, timp în care au reușit să înțeleagă modul de funcționare al administrației publice 

locale. Conform chestionarului, comunitatea, conducerea locală, oportunitățile de dezvoltare, sunt 

printre primele aspecte pe care subiecții le apreciază la comuna Lovrin.  
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De asemenea, lovrinenii consideră că ștrandul termal, piața agroalimentară și Stațiunea de 

cercetare și dezvoltare agricolă sunt reperele esențiale care caracterizează comunitatea și care le 

oferă un sentiment de individualitate.  

10.2.2. INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII PUBLICE 

 

12.2.2. Întrebări și răspunsuri 

Q4. Vă rugăm să indicați pe o scară de la 1 la 5, cât de mulțumit/ă sunteți în legătură cu 

următoarele aspecte de care dispune comuna: 

 

1,40%

2,90%

14,10%

8,70%

4%

11,60%

26,40%

6,20%

6,50%

4%

13%

10,10%

8,30%

9,80%

17%
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29,70%

21%
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12,70%

29%
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45,30%

34,80%

20,30%

47,50%

42,80%

41,70%

41,30%

47,10%

47,10%

45,70%

32,60%

44,60%
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Q5. Care considerați că este principala sursă de poluare în comuna Lovrin? 

 

Q6. Cum apreciați calitatea sistemului de învățământ din comuna dumneavoastră? 
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Q7. În ceea ce privește dotările sistemului de învățământ din comuna Lovrin, pe o scară de la 1 la 

5, în ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații: 

 

Q8. Utilizați sau ați utilizat serviciile de sănătate din comună? 
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Q8.1. Din punctul de vedere al experienței dumneavoastră directă cu serviciile de sănătate din 

comună, cât de mulțumit/ă sunteți cu privire la următoarele aspecte: 

 

Q9. La ce categorie aveți acces la maximul 15 minute de mers pe jos față de locuința 

dumneavoastră? 
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12.2.3. Concluzii-Infrastructură și servicii publice 

Majoritatea cetățenilor respondenți din comuna Lovrin au declarat că sunt foarte mulțumiți și 

mulțumiți cu privire la infrastructura rutieră. De asemenea, și în cazul serviciilor de alimentare cu apă 

potabilă (presiunea apei, compoziția apei) se remarcă că aceștia sunt destul de mulțumiți. Putem 

observa că în ceea ce privește canalizarea și epurarea apei uzate, valorile înregistrate sunt îndreptate 

spre un sentiment de nemulțumire. Cu privire la celelalte utilități publice și servicii publice, tendința 

generală a respondenților este de a fi mulțumiți.  

Nivelul de poluare este esențial în analiza calității vieții oamenilor. Aceștia în orice comunitate 

s-ar afla trebuie să se afle într-un spațiu cât mai benefic sănătății acestora. În cazul de față, majoritatea 

respondenților afirmă că poluarea în comună se datorează traficului rutier și a deșeurilor menajere. 

Astfel că în strategiile viitoare se pot lua măsuri cu privire la reducerii poluării în comună. 

Totodată, dimensiunea educațională la nivel local este importantă pentru direcțiile viitoare de 

îmbunătățire a procesului de învățământ al elevilor și în aceeași măsură pentru crearea unui mediu 

benefic dezvoltării economice a comunității. Calitatea sistemului de învățământ din comuna Lovrin 

este apreciată de respondenți ca fiind una destul de satisfăcătoare. Cu toate acestea, majoritatea 

consideră că instituția de învățământ ar trebui renovată, însă totodată mulți dintre aceștia au apreciat 

că mobilierul și dotările tehnologice nu necesită schimbări majore.  

Strategia de dezvoltare locală în comuna Lovrin propune și o analiză asupra infrastructurii 

medicale, pentru a putea interveni eficient în îmbunătățirea sistemului sanitar. Un procent mare 

dintre respondenți (80%) sunt utilizatori direcți ai serviciilor de sănătate din comună și tendința 

generală observată înregistrează o atitudine pozitivă față de serviciile medicale locale, plecând de la 

dotarea cabinetelor, programul de lucru, atitudinea medicilor, asistentelor, până la prețul 

consultațiilor și timpul de așteptare. 

La fel de importantă de analizat este proximitatea față de principalele locații, instituții, care 

asigură accesul spre facilitățile de zi cu zi. Peste 70% dintre respondenți au declarat că au acces la 

maximum 15 minute de mers pe jos față de locuința acestora, la toate cele șase categorii menționate: 

grădiniță, școală/liceu, cabinet medical, farmacie, piață agroalimentară, magazine). Acest lucru 

înseamnă că majoritatea localnicilor respondenți au acces la cele mai importante locații la o distanță 

cât mai apropiată de locuința acestora.  

 

10.2.3. SERVICIILE CU PUBLICUL DIN PRIMĂRIE 

 

12.2.4. Întrebări și răspunsuri 
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Q10. Care sunt problemele pentru care v-ați adresa până în prezent autorităților publice locale ale 

localității Lovrin? 

 

Q11. Din experiența personală, pe o scară de la 1 la 5 în ce măsură sunteți de acord cu privire la 

serviciile cu publicul din primărie: 
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Q12. Câtă încredere aveți în cei care reprezintă instituțiile importante din comuna Lovrin? 

12.2.5. Concluzii serviciile cu publicul din primărie 

Principalele probleme pentru care respondenții acestui chestionar s-au adresat până în 

prezent autorităților locale Lovrin sunt legate de solicitări eliberare acte și solicitări informații. De 

asemenea, o bună parte dintre cei chestionați nu s-au adresat până în prezent cu nicio problemă sau 

solicitare către autoritățile locale. 

De asemenea, media răspunsurilor cu privire la serviciile cu publicul din primărie ne indică o 

atitudine pozitivă adoptată de cetățenii lovrineni față de modul în aceștia interacționează cu 

funcționarii publici din primărie.  

Totodată, încrederea în instituțiile de funcționare locale este esențială pentru  evoluția 

comunei. În medie, cetățenii respondenți ai Lovrinului, tind să aibă încredere într-o oarecare măsură 

în cei care reprezintă instituțiile importante din comună. Pe de altă parte, putem observa că peste 

50% dintre localnicii respondenți au încredere deplină în primar și consilierii locali.  

 

10.2.4. SIGURANȚA CETĂȚENILOR 

 

12.2.6. Întrebări și răspunsuri 

Q13. Până în prezent, dumneavoastră personal ați trecut printr-o situație care să necesite 

intervenția poliției în comuna Lovrin? 
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Q13.1. Poliția a intervenit în mod profesionist asupra solicitării intervenției? 
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Q14. Cum apreciați următoarele afirmații: 

 

12.2.7. Concluzii siguranța în comună 

         Peste 75% dintre respondenții chestionarului nu au trecut printr-o situație care să necesite 

intervenția poliției în comuna Lovrin. De asemenea, cu privire la abordarea poliției în cazul unui 

incident, , 61,39% dintre cei care au trecut printr-o situație care să necesite intervenția poliției, 

consideră că poliția a intervenit în mod profesionist asupra solicitării.  

             Indicatorii luați în considerare privind conceptul siguranța în comună sunt: poliția intervine 

activ în prevenirea infracțiunilor, mă simt în siguranță în această comună, sancțiunile privind 

nerespectarea regulilor sunt corecte și mă simt în siguranță când merg singur noaptea prin comună. 

Frecvența răspunsurilor ne va indica gradul în care respondenții se simt sau nu în siguranță în comună. 

Astfel că 46,7% dintre respondenții acestui chestionar tind să se simtă în siguranță în comună.  

 

10.2.5. VIAȚĂ CULTURALĂ ȘI AGREMENT 

 

12.2.8. Întrebări și răspunsuri 

Q15. Cât de mulțumit/ă sunteți de modalitățile de petrecere a timpului liber în comună? 
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Q16. Până în prezent ați participat la evenimente culturale desfășurate de Căminul Cultural din 

Lovrin? 

 

10.2.5.1. Concluzii viață culturală și agrement 
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Facilitățile și beneficiile privind modalitățile de petrecere a timpului liber în comună sunt 

esențiale pentru ca cetățenii să rămână angrenați cât mai mult la viața satului. Din acest punct de 

vedere, cetățenii lovrineni respondenți manifestă un sentiment de nici mulțumire/nici nemulțumire 

cu privire la modalitățile de petrecere a timpului liber.  

În schimb, mai bine de 70% dintre localnicii respondenți ai acestui chestionar au participat la 

evenimente culturale desfășurate de Căminul Cultural Lovrin. Acest aspect denotă faptul că aceștia își 

doresc să facă parte din sectorul cultural al comunei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.6. NIVEL DE TRAI ȘI OPORTUNITĂȚI PROFESIONALE 

 

12.2.9. Întrebări și răspunsuri 

Q17. Beneficiază familia dumneavoastră de un venit lunar stabil? 
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Q17.1. Cum apreciați veniturile actuale ale familiei dumneavoastră? 

Q18. Considerați că este ușor să găsiți un loc de muncă la nivelul comunei? 

 

Q18.1. Motive principale pentru care la nivelul comunei se găsește greu un loc de muncă în 

comună. 
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Q19. Dacă ar exista posibilitatea în comună de a participa la cursuri de formare profesională, ați fi 

interesat/ă? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q19.1. Care ar fi domeniul de interes pentru dumneavoastră în ceea ce privește cursurile de 

specializare profesională? 

10.2.6.1. Concluzii nivel de trai și oportunități profesionale 

       Peste 85% dintre respondenții au răspuns că familia acestora beneficiază de un venit lunar stabil. 

29,71% dintre respondenții care au răspuns cu da la întrebarea anterioară (244 respondenți) consideră 
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că reușesc să aibă tot ce le trebuie, fără să se restrângă de la ceva, iar 28,51% că veniturile actuale le 

ajung pentru un trai decent, dar nu își pot permite cumpărarea unor bunuri mai scumpe. 

       Nivelul de trai înseamnă și un loc stabil de muncă, iar în comuna Lovrin chiar dacă majoritatea 

cetățenilor nu își caută un loc de muncă, 33% dintre aceștia consideră că este dificil de găsit un loc de 

muncă în comună.  

      Un aspect important este reprezentat de conștientizarea problemelor locale care îngreunează 

dezvoltarea economică, pentru care există posibilitatea de a interveni pentru a căuta soluții. Marea 

majoritate a cetățenilor din comuna Lovrin care a răspuns la acest chestionar consideră că principalele 

motive pentru care la nivelul comunei se găsește greu un loc de muncă sunt: lipsa de spațiu pentru 

dezvoltarea potențialelor activități economice (33,3% dintre respondenți); resurse financiare 

insuficiente (35,6%), și lipsa de atractivitate a comunei, (30,0%). 

     Chiar dacă există aceste dificultăți, majoritatea lovrinenilor respondenți sunt determinați să 

participe la cursuri de formare profesională dacă acestea ar exista în comună (58,3%). Ca prime 

domenii de interes pentru dezvoltare profesională sunt: agricultura și antreprenoriatul.  

  

10.2.7. MARGINALIZARE ȘI SERVICII SOCIALE 

 

10.2.7.1. Întrebări și răspunsuri 

Q20. Grupuri în risc de marginalizare: 

Q21. Care considerați că ar fi principalul domeniu de intervenție pentru reducerea gradului de 

marginalitate? 
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10.2.7.2. Concluzii marginalizare și servicii sociale 

        În ceea ce privește grupurile cu prioritate aflate în risc de marginalizare observăm că răspunsurile 

care au prezentat cea mai mare frecvență în alegeri pentru eșantionul cercetării sunt: vârstnicii, 

familiile fără venit și persoanele cu dizabilități/ handicap. 

       Principala inițiativă pentru reducerea gradului de marginalizare evidențiată de respondenți ca fiind 

prioritară pentru intervenție este: dezvoltarea serviciilor sociale pentru grupurile vulnerabile. 

Această variantă de răspuns a fost aleasă  de 44,6% dintre subiecți. De asemenea, 17% dintre 

persoanele chestionate mizează tot pe dezvoltarea programelor de formare profesională.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.8. POTENȚIAL DE DEZVOLTARE ȘI GRADUL DE INFORMARE 

 

10.2.8.1. Întrebări și răspunsuri 

Q22. Principalele probleme care ar trebui să fie prioritare pentru a fi rezolvate: 
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Q23. Principalele domenii care ar trebui sprijinite cu prioritate de autoritățile locale: 

Q24. Aveți cunoștință de proiectele pe care primăria le realizează la nivelul comunei Lovrin? 

 

 

39,60%

38,90%

34,50%

31,00%

32,00%

33,00%

34,00%

35,00%

36,00%

37,00%

38,00%

39,00%

40,00%

Sănătate și infrastructură medicală Agricultură Inițiative în educație și formare 
profesională în raport cu nevoile 

pieței muncii locale

42,80%

56,90%

0,40%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Da Nu NS/NR



 135 

COMUNA LOVRIN 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 2022-2027  

 

 

Q24.1. Principalele proiecte de dezvoltare cunoscute: 

Q25. În viitor, ce așteptări aveți de la autoritățile locale: 

 

10.2.8.2. Concluzii potențial de dezvoltare și gradul de informare 

Majoritatea respondenților a ales ca principale probleme care ar trebui să fie prioritare pentru 

a fi rezolvate: alimentarea cu gaze naturale (68,6%); alimentarea cu apă și canalizare (57%) și  

întreținerea/ dotarea instituțiilor medicale (46,7%). 
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Sănătatea și infrastructura medicală se află în topul răspunsurilor ca principal domeniu care 

ar trebui sprijinit cu prioritate de autoritățile locale. De asemenea, agricultura și formarea 

profesională sunt considerate de cetățenii respondenții ca fiind esențiale pentru a primi suport din 

partea conducerii locale. 

 În procent de 56,9% dintre respondenți au cunoștință de proiectele pe care primăria le 

realizează la nivelul comunei Lovrin. Printre proiectele de dezvoltare cunoscute de respondenți 

întâlnim: canalizarea, creșă, centru de reabilitare, centru medical,  încălzirea comunei cu apă 

geotermală, introducere gaz.  

Implicarea comunității în luarea deciziilor cu privire la intențiile de a dezvolta localitatea și 

comunicarea cu cetățenii despre probleme locale sunt principalele așteptări pe care respondenții atât 

din mediul online, offline cât și per total le au față de autoritățile locale. 

 

 

 

 

10.2.9. STRUCTURA EȘANTIONULUI 

 

10.2.9.1. Întrebări și răspunsuri 

SD1. Sexul respondentului: 
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SD2. Vârsta respondentului: 

SD3. Statutul ocupațional: 
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SD3.1. Domeniul de activitate: 

SD4. Ultima școală absolvită: 

 

22,30%

18,30%

12,70%

31,50%

5,10%

1,50% 1,50%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Respondenți-Total

Agricultură Instituție publică Educație Întreprinderi mici și mijlocii Social Transport Cultură

4,00%

11,60%

14,10%

37,70%

6,90%

20,30%

4,30%

0,70% 0,40%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Respondenți-Total

Școala primară Școala generală 10 clase

Liceu Școala postliceală Colegiu/Universitate

Master Doctorat Fără studii



 139 

COMUNA LOVRIN 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 2022-2027  

 

 

SD5. Starea civilă: 

10.2.9.2. Concluzii structura eșantionului 

Din totalul subiecților participanți la acest chestionar, 50,7% sunt femei și 48,9% sunt bărbați. 

Toate persoanele chestionate în cadrul studiului cantitativ au peste 18 ani, împărțirea eșantionului pe 

grupe de vârstă realizându-se astfel: 5,8% dintre subiecți au între 18-19 ani; 19,6% se situează în grupa 

20-29 ani; 22,10% au între 30-39 ani; 22,10% au între 40-49 de ani; categoria de vârstă 50-59 

înregistrează un procent de 15,20%; 8,7% dintre subiecți au între 60-69 de ani; 6,2% sunt persoane 

între 70-79 de ani, iar 0,4% sunt persoane de peste 80 de ani.  

Majoritatea subiecților chestionați sunt salariați: 59,8% dintre respondenți.  

În proporție de 31,5% dintre subiecții participanți lucrează în întreprinderi mici și mijlocii, iar 

22,3% în agricultură.  

Cele mai multe persoane chestionate în cadrul acestei cercetări sunt absolvenți de liceu 

(37,7% dintre subiecți). Au absolvit studii superioare, 20,3% dintre respondenții acestui studiu.  

Persoanele căsătorite formează majoritatea eșantionului studiat, în procent de 57,20%, în 

timp ce persoanele necăsătorite sunt în procent de 23,6%.  

10.3. Concluzii generale 

          Majoritatea cetățenilor respondenți, locuiesc în comuna Lovrin de peste 30 de ani, timp în care 

au reușit să înțeleagă modul de funcționare al administrației publice locale. Comunitatea, 

conducerea locală, oportunitățile de dezvoltare, sunt printre primele aspecte pe care subiecții le 

apreciază la comuna Lovrin.  

           Rezultatele studiului ne indică faptul că subiecții respondenți ai acestui chestionar sunt 

mulțumiți de infrastructura și serviciile publice de care dispune comuna. Ne putem îndrepta totuși 

atenția către o problemă semnalată de respondenții legată de canalizarea și epurarea apei uzate, 

despre care 30,50% au declarat că sunt nemulțumiți.  
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De asemenea, deși media răspunsurilor cu privire la serviciile medicale din comună ne indică 

că subiecții sunt mulțumiți, observăm că printre principalele domenii evidențiate de respondenți ca 

având nevoie de sprijin din partea autorităților locale se află sănătatea și infrastructura medicală. 

(Q23).  

În ceea ce privește serviciile cu publicul din primărie, se evidențiază faptul că respondenții 

adoptă o atitudine pozitivă față de modul în care se desfășoară serviciile cu publicul din primărie. La 

nivelul încrederii cetățenilor respondenți în cei care reprezintă principalele instituții din comună, 

aceștia au declarat mai degrabă că au încredere într-o oarecare măsură.  

Majoritatea subiecților se simt în siguranță (46,7%) și mai mult decât atât consideră că în urma 

unei situații care a necesitat intervenția poliției, aceasta a intervenit în mod profesionist asupra 

solicitării.  

Cei mai mulți dintre respondenți nu își caută un loc de muncă în acest moment, însă o bună 

parte dintre aceștia consideră că este greu de găsit un loc de muncă în comună (33%). Principalele 

motive invocate au fost legate de lipsa de spațiu pentru dezvoltarea potențialelor activități economice, 

resurse financiare insuficiente și lipsa de atractivitate a comunei. Având în vedere aceste aspecte, 

peste 50% dintre respondenți sunt deschiși spre dezvoltare din punct de vedere profesional în cadrul 

cursurilor de specializare, în special cele care presupun dezvoltarea spiritului antreprenorial.  

Grupurile vulnerabile și aflate în risc de marginalizare evidențiate de populația respondentă 

sunt: vârstnicii, familiile fără venit și persoanele cu handicap, pentru care s-a propus ca metodă de 

reducere a gradului de marginalizare: dezvoltarea serviciilor sociale pentru grupurile vulnerabile.  

Principalele problemele considerate prioritare de către cetățenii respondenți sunt legate de 

alimentarea cu gaze naturale, alimentarea cu apă și canalizare și întreținerea/ dotarea instituțiilor 

medicale.  

Printre așteptările acestora cu privire la interacțiunea cu autoritățile locale s-au remarcat: 

implicarea comunității în luarea deciziilor cu privire la intențiile de a dezvolta localitatea (29,2%) și 

comunicarea cu cetățenii despre problemele locale (28,7%).  

 10.3.1 Analiză SWOT 

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
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• Mulțumire față de infrastructura și 
serviciile publice de care dispune comuna; 

•  Atitudine pozitivă față de serviciile cu 
publicul din primărie; 

• Majoritatea subiecților se simt în siguranță 
în comună; 

• Siguranța în comună este asigurată în mod 
profesionist de poliție; 

• Cei mai mulți nu își caută un loc de muncă; 

• Deschidere spre cursuri de dezvoltare 
profesională; 

 

• Nemulțumire cu privire la canalizarea și 
epurarea apei uzate; 

• Încredere într-o oarecare măsură în cei ce 
reprezintă instituțiile principale din 
comună; 

• Este greu de găsit un loc de muncă în 
comună; 

• Grupuri vulnerabile și aflate în risc de 
marginalizare: vârstnicii, familiile fără venit, 
persoanele cu handicap; 

• Alimentarea cu gaze naturale, apă și 
canalizare; 

• Lipsa posibilității de decizie a cetățenilor în 
proiectele de dezvoltare locală; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
 

• Sănătate și infrastructură medicală; 

• Implementarea de cursuri profesionale în 
domeniile agricultură și antreprenoriat; 

• Dezvoltarea serviciilor sociale pentru 
grupurile vulnerabile; 

 

• Dificultăți cu privire la dezvoltarea 
economică și a forței de muncă; 
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XIII. CONTEXTUL DE DEZVOLTARE ÎN 

ANSABLUL VIZIUNII UNIUNII EUROPENE, 

NAȚIONALE, REGIONALE ȘI JUDEȚENE 

13.1. Contextul strategic 

În etapa de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală a UAT Lovrin este necesară abordarea 

unei viziuni care să aibă în vedere contextul strategic de nivel superior și adaptarea obiectivelor din 

acest document programatic la nivel local în conformitate cu noua perioadă de exercițiu financiar 

european Europene, cât si programele guvernamentale sau județene destinate investițiilor sunt 

realizate după o analiză temeinică a nevoilor din comunitățile locale. 

Această nouă perioadă vizează și actualizarea politicilor europene pentru perioada de 

referință și a bugetelor aferente operaționalizării priorităților și politicilor definite. În calitate de Stat 

Membru, România trebuie să se alinieze acestor priorități și politici atât la nivel național, cât și la nivel 

local și sectorial, fiind astfel urmărită adaptarea la contextul strategic european și la instrumentele 

de suport disponibile. 

În acest sens, demersul de elaborare a strategiei pentru comuna Lovrin va urmări corelarea 

cu documentele de planificare strategică relevante de la nivel european, național, regional și județean, 

fiind vizate obiectivele și direcțiile ce ghidează dezvoltarea la nivel macro, cât și cele specifice, 

orientate către teritoriul studiat. 

13.1.1. Contextul global 

Principalul document al Organizației Națiunilor Unite – AGENDA 21 – a fost un plan de acțiune 

privind dezvoltarea durabilă, emis de Conferința ONU privind mediul și dezvoltarea de la Rio de 

Janeiro- SUMMITUL PĂMÂNTULUI (1992). Încă de la adoptare, România s-a alăturat liderilor celor 

193 state membre ale ONU la Summit-ul privind dezvoltarea din septembrie 2015 , adoptând 

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, un program de acțiune globală în domeniul dezvoltării cu 

un caracter universal și care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile 

– economic, social și de mediu. Acțiunile vizează în egală măsură statele dezvoltate și cele aflate în 

curs de dezvoltare. 

În Agenda 2030 se regăsesc cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), reunite informal și 

sub denumirea de Obiective Globale, o agendă de acțiune ambițioasă pentru următorii 15 ani în 

vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităților și a injustiției și protejării planetei până 

în 2030. 

1. Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context. 

2. Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea 

nutriției și promovarea unei agriculturi durabile. 

3. Sănătate și bunăstare – Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor la 

orice vârstă. 

4. Educație de  calitate –  Garantarea unei  educații  de  calitate  și  promovarea oportunităților 

de învățare de-a lungul vieții pentru toți. 

5. Egalitate de gen – Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și a fetelor. 
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6. Apă curată și sanitație – Asigurarea disponibilității și managementului durabil al apei și 

sanitație pentru toți. 

7. Energie  curată  și  la  prețuri  accesibile  –  Asigurarea accesului  tuturor la  energie  la  prețuri 

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

8. Muncă decentă și creștere economică – Promovarea unei creșteri economice susținute, 

deschise tuturor și durabile, a ocupării depline și productive a forței de muncă și a unei 

munci decente pentru toți. 

9. Industrie, inovație și infrastructură – Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea 

industrializării durabile și încurajarea inovației. 

10. Inegalități reduse – Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și de la o țară la alta. 

11. Orașe și comunități durabile – Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să 

fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile. 

12. Consum și producție responsabile – Asigurarea unor tipare de consum și producție durabile. 

13. Acțiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a 

impactului lor. 

14. Viața acvatică – Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor marine 

pentru o dezvoltare durabilă. 

15. Viața terestră – Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor 

terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea 

degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate. 

16. Pace, justiție și instituții eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o 

dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, 

responsabile și incluzive la toate nivelurile. 

17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - Consolidarea mijloacelor de implementare și 

revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă. 

 

Alte documente programatice care au fost luate în considerare la nivelul UE cât și adoptate de 

către România și au relevanță în contextul strategiei de dezvoltare locală a comunei: 

 

➢ Pactul Verde European (European Green Deal) reprezintă strategia post-2020 a Uniunii 

Europene și este parte din demersurile Comisiei Europene de a implementa Agenda 2030 a 

Națiunilor Unite. Prin Pactul Verde European, UE a stabilit o agendă ambițioasă pentru a 

atinge neutralitatea din punct de vedere climatic până în 2050, sprijinind tranziția către o 

economie verde și circulară competitivă, decuplată de utilizarea resurselor neregenerabile. 

Pactul Verde European include un set de măsuri legislative, acțiuni și mecanisme de finanțare 

care acoperă domeniile: energie durabilă, economie circulară, transport curat, natură și 

biodiversitate, alimentație și agricultură, finanțe ecologice și industrie. Pactul este susținut 

de un plan de acțiune concret și de un angajament privind transformarea obiectivelor în 

obligații din punct de vedere juridic, prin Legea europeană privind clima. După cum se 

precizează în foaia de parcurs privind Pactul Verde European, se urmărește elaborarea de 

„politici profund transformative” și integrarea sustenabilității și acțiunilor climatice în toate 

politicile și programele UE. Printre principalele provocări ale următoarei decade, transpuse 

în seturi de măsuri de politică în cadrul Pactului Verde European, se regăsesc o serie de 

elemente direct relevante pentru prezenta strategie: 

• Energie curată - Eliminarea utilizării cărbunelui ca sursă de energie reprezintă un pas 

crucial în atingerea obiectivelor climatice în 2030 și 2050. Astfel, eficiența energetică 

devine o prioritate la nivel comunitar, însă bazată pe surse regenerabile, concomitent cu 

reducerea contribuției cărbunelui și gazului natural. Pentru asigurarea unei alimentări cu 
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energie sigură și la un preț acceptabil pentru toate tipurile de consumatori, piața 

europeană trebuie să devină mai integrată, interconectată și digitalizată. 

• Industrie durabilă - Economia circulară joacă un rol central în transformarea industrială 

la nivel european, viitorul fiind construit în jurul modernizării și creșterii eficienței, în 

special în industriile mari consumatoare de energie. 

• Construirea și renovarea - Creșterea eficienței energetice a clădirilor reprezintă o 

oportunitate atât prin prisma consumului de energie, cât și prin cea a susținerii 

economiilor locale, antrenând sectorul imobiliar sustenabil. Comisia Europeană va lansa 

o platformă dedicată acestui sector, reunind toți actorii relevanți susținerii acestui 

demers, pentru identificarea unor idei creative, mecanisme de finanțare și abordări 

inovatoare care să valorifice la maximum resursele existente. 

• Mobilitatea durabilă - Reducerea emisiilor de carbon ca urmare a transportului trebuie 

să fie de cel puțin 90% pentru a contribui semnificativ la atingerea obiectivelor privind 

neutralitatea climatică. Comisia Europeană are în plan să adopte o strategie pentru 

susținerea mobilității inteligente și durabile în 2020, având în centru nevoile utilizatorilor 

și încurajarea mijloacelor alternative de transport, nepoluante, mai sigure și accesibile. 

 

➢ Agenda Teritorială a Uniunii Europene, lansată în anul 2011 și revizuită ulterior în 2020. 

Documentul strategic revizuit vizează orizontul de timp 2030 și se bazează pe două obiective 

generale, respectiv „O Europă justă” și „O Europă verde”. Cele două sunt susținute de 6 

priorități orientate către dezvoltarea teritoriului european, după cum urmează2: 

• Europa echilibrată – Dezvoltare teritorială mai bine echilibrată, utilizând diversitatea 

Europei 

• Regiuni funcționale – Dezvoltare locală și regională convergentă, mai puțină inegalitate 

între locuri; 

• Integrare peste granițe – Locuire și muncă mai ușoare peste granițele naționale; 

• Mediu sănătos – Mediu ecologic mai bun, orașe și regiuni neutre din punct de vedere 

climatic și reziliente; 

• Economie circulară – Economii locale puternice și sustenabile într-o lume globalizată; 

• Conexiuni sustenabile – Conectivitate fizică și digitală sustenabilă a locurilor. 

 

13.1.2. Contextul strategic european 

Comisia Europeană este unul dintre autorii strategiei globale a UE. Ea concepe și aplică politicile 
UE, apoi le evaluează și raportează periodic. Împreună cu celelalte instituții principale ale UE, Comisia 
Europeană stabilește strategia globală și orientarea politicilor UE. O dată la cinci ani, la începutul 
mandatului fiecărei Comisii, președintele acesteia stabilește și prioritățile politice pentru mandatul 
respectiv. În fiecare an, Comisia transformă prioritățile în acțiuni concrete, definite într-un program 
de lucru care conține planul de acțiune pentru următoarele douăsprezece luni. 

FONDURI EUROPENE 

Conceptul general „fonduri europene” desemnează instrumentele de finanțare nerambursabilă 
alocate Statelor Membre ale Uniunii Europene (UE), pentru a reduce decalajele de dezvoltare 
economică și socială dintre acestea. Fondurile europene sunt gestionate în comun de Comisia 
Europeană și de fiecare stat membru în parte. Pentru România, Fondurile Europene Structurale și de 
Investiții (Fondurile ESI) sunt principala sursă de finanțare a Programelor Operaționale care au ca 
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principal obiectiv implementarea Politicii de Coeziune economică și socială la nivel național. Fondurile 
ESI cuprind: 

➢ Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR); 
➢ Fondul Social European (FSE); 
➢ Fondul de Coeziune (FC); 
➢ Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR); 
➢ Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM); 
➢ Fondul European pentru Garantare Agricolă - Complementar, dezvoltarea agriculturii se 

finanțează și prin plățile directe suportate din Fondul European pentru Garantare Agricolă 
(FEGA); 

➢ Fondul European de Ajutor pentru cele mai Defavorizate Persoane - Ajutoarele pentru 
categoriile de persoane defavorizate sunt asigurate din Fondul European de Ajutor pentru cele 
mai Defavorizate Persoane (FEAD). 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) urmărește consolidarea coeziunii economice și 
sociale în UE, prin corectarea dezechilibrelor existente între regiunile acesteia. Fondul sprijină 
investițiile ce vizează următoarele domenii prioritare: dezvoltarea regională (în special prin investiții 
în infrastructură), agenda digitală, creșterea competitivității IMM-urilor, eficiența energetică și 
energia regenerabilă, cercetarea și inovarea, dezvoltarea urbană durabilă. FEDR sprijină și cooperarea 
transfrontalieră, transnațională și interregională în cadrul obiectivului de cooperare teritorială 
europeană.  

Fondul Social European (FSE) este principalul instrument prin care Europa susține crearea de 
locuri de muncă, ajută oamenii să obțină locuri de muncă mai bune și asigură oportunități profesionale 
mai echitabile pentru toți cetățenii europeni. Fondul funcționează prin investiții în capitalul uman al 
Europei – angajații, tinerii și toți cei aflați în căutarea unui loc de muncă (inclusiv grupuri defavorizate) 
și sprijină consolidarea capacității instituționale. Fondul Social European urmărește promovarea în 
cadrul Uniunii a facilităților de ocupare a forței de muncă și a mobilității geografice și profesionale a 
lucrătorilor, precum și facilitarea adaptării la transformările industriale și la evoluția sistemelor de 
producție, în special prin formare și reconversie profesională.  

Fondul de Coeziune (FC) finanțează proiecte de infrastructură de mediu, energie și transport, prin 
creșterea eficienței energetice, utilizarea surselor de energie regenerabilă, dezvoltarea transportului 
feroviar, susținerea inter-modalității, consolidarea transportului public etc. Banii din acest fond sunt 
destinați Statelor Membre care au un venit național brut pe cap de locuitor este mai mic de 90% din 
media UE.  

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) finanțează politica UE de dezvoltare 
rurală. Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) este fondul UE destinat 
politicilor europene în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime în perioada 2014-2020. 

 

 

PROGRAMARE 

Noțiunea de programare a fost definită inițial în Decizia Consiliului Europei CE nr.1260/1999, 
reprezintă procesul de organizare, de luare a deciziilor și de alocare a resurselor financiare, care 
vizează punerea în aplicare, pe o bază multianuală, a acțiunii comune a Uniunii și a Statelor Membre 
pentru realizarea obiectivelor strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
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incluziunii. Sistemul bugetar al UE are o componentă de planificare denumită cadrul financiar 
multianual (CFM), care determină cât de mult ar putea folosi UE în fiecare an, în total și pentru diferite 
domenii de activitate. CFM-urile recente au acoperit, de obicei, o perioadă de 7 ani. Astfel, perioada 
de programare reprezintă intervalul de timp pentru care este planificată și alocarea fondurilor 
europene pentru statele membre UE. Actuala perioadă de programare este 2014-2020, însă perioada 
de implementare a proiectelor și, implicit, perioada de absorbție a fondurilor europene pentru 
România și celelalte State Membre se întinde până la sfârșitul anului 2023. Următoarea perioadă de 
programare va fi in intervalul 2021-2027.  

PROGRAM OPERAȚIONAL 

Un program operațional este documentul strategic multianual (pe 7 ani) prezentat de un stat 
membru și adoptat de Comisia Europeană, care definește o strategie de dezvoltare corespunzătoare 
obiectivelor tematice și priorităților de investiții din cadrul Politicii de Coeziune a UE, asumate prin 
Acordul de Parteneriat 2014-2020, și care se finanțează din FEDR, FC, FSE și FEPAM. 

Exercițiul financiar 2021-2027 

În ceea ce privește noul ciclu de programare 2021-2027, pe plan european, cel mai important 

document strategic pentru următorul exercițiu financiar este PROPUNEREA DE REGULAMENT AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI  DE  STABILIRE  A  UNOR  DISPOZIȚII  COMUNE  

PRIVIND  FONDUL  EUROPEAN  DE  DEZVOLTARE REGIONALĂ, FONDUL SOCIAL EUROPEAN PLUS, 

FONDUL DE COEZIUNE ȘI FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME, ȘI DE 

INSTITUIRE A UNOR NORME FINANCIARE APLICABILE ACESTOR FONDURI, PRECUM ȘI FONDULUI 

PENTRU AZIL ȘI MIGRAȚIE, FONDULUI PENTRU SECURITATE INTERNĂ ȘI INSTRUMENTULUI PENTRU 

MANAGEMENTUL FRONTIERELOR ȘI VIZE, din mai 2018, prin care Comisia Europeană propune o 

nouă abordare strategică pentru Politica de Coeziune. În cadrul regulamentului sunt evidențiate noile 

obiective de politică, acestea fiind rezultatul corelării și simplificării celor 11 obiective tematice 

utilizate în perioada 2014-2020. Astfel, aceasta va fi ghidată de următoarele cinci obiective 

principale: 

➢ O Europă mai inteligentă – o transformare economică inovatoare și inteligentă; 

➢ O Europă mai ecologică – cu emisii scăzute de carbon; 

➢ O Europă mai conectată – mobilitate și conectivitate TIC regională; 

➢ O Europă mai socială – implementarea Pilonului european al drepturilor sociale; 

➢ O Europă mai aproape de cetățeni – dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor urbane, 

rurale și de coastă. 

În propunerea Comisiei Europene pentru bugetul 2021-2027, România are alocate 27 miliarde de 

euro prin Politica de Coeziune, cu 8% mai mult față de perioada de programare 2014-2020. Perioada 

post-2020 marchează o creștere substanțială a resurselor alocate pentru domeniile cercetare-inovare 

și tehnologii digitale (+160%), dar și pentru domeniul dedicat atenuării schimbărilor climatice și mediu 

înconjurător. 

Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a trei categorii: mai puțin 

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

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

educație, schimbări climatice, primirea și integrarea migraților –, pentru a ilustra mai bine realitatea de 

pe teren. Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare inițiate și coordonate la nivel 

local. Crește și dimensiunea urbană a politicii de coeziune, prin alocarea a 8% din FEDR dezvoltării 

urbane durabile și printr-un nou program de colaborare în rețea și de consolidare a capacităților 
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dedicat autorităților urbane. Cooperarea interregională și transfrontalieră va fi facilitată de noua 

posibilitate ca o regiune să utilizeze părți din propria alocare pentru a finanța proiecte în altă parte a 

Europei, împreună cu alte regiuni. Noua generație a programelor de cooperare interregională și 

transfrontalieră – „Interreg”, va ajuta statele membre să depășească obstacolele transfrontaliere și să 

dezvolte servicii comune. 

Implementarea politicii de coeziune 2021-2027 la nivel național se va realiza prin intermediul a 9 

programe operaționale, respectiv: 

➢ Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD); 

➢ Programul Operațional Transport (POT); 

➢ Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF); 

➢ Programul Operațional Sănătate (POS); 

➢ Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO); 

➢ Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS); 

➢ Programele Operaționale Regionale (POR); 

➢ Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT); 

➢ Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ). 

O noutate a actualei perioade de programare este transformarea Programelor Operaționale și 

apariția de noi programe, care în total însumează aproape 70 miliarde de euro, după cum urmează: 

➢ Fostul Program Ocupare și Capital Uman 2014-2020 (POCU) devine Programul Operațional 

Educație și Ocupare (POEO) 

➢ Fostul Program Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD) devine 

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 

➢ Fostul Program Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 a fost împărțit în două noi 

programe –Programul Operațional Transport (POT) și Programul Operațional Dezvoltare 

Durabilă (PODD) 

➢ Fostul Program Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020 devine Programul Operațional 

Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) 

➢ A fost creat Programul Operațional Sănătate (POS) care va sprijini atât intervenții în 

infrastructură cât și dezvoltarea de servicii de medicină de bază sau inovatoare 

➢ A fost creat Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) dedicat în mod special zonelor 

dependente de economia bazată pe cărbune și care vor trebui să facă tranziția către o 

economie nepoluante. 

Noile programe operaționale finanțează acțiuni din toate domeniile de interes pentru 

administrațiile publice locale și alți actori urbani, după cum urmează să fie detalie în acest capitol. 

Printre cele mai mari noutăți ale perioadei actuale de programare este faptul că Programul 

Operațional Regional (POR) a trecut din management național către management regional, fiind 

create astfel 8 Programe Operaționale Regionale care vor fi gestionate de către cele 8 Agenții de 

Dezvoltare Regională corespunzătoare regiunilor din România: Regiunea București-Ilfov, Regiunea 

Centru,  Regiunea Nord-Est,  Regiunea Nord-Vest,  Regiunea Vest,  Regiunea Sud-Vest,  Regiunea Sud- 

Muntenia  și  Regiunea  Sud-Est.  În  afară  de  regiunea  București-Ilfov  care  este  considerată  “mai 

dezvoltată” și care beneficiază de o cofinanțare din  Politica de Coeziune de aproximativ 40%-50%, 

restul regiunilor sunt considerate în continuare “mai puțin dezvoltate” și vor beneficia de o cofinanțare 

de 85%. Totodată, a fost luată în considerare nevoia administrațiilor publice și a actorilor locali de a 

accesa fondurile mai repede și mai eficient, fără povara birocrației, astfel încât noua perioadă de 

programare vine cu o serie de măsuri de simplificare. 

https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027/
http://www.adrcentru.ro/
http://www.adrcentru.ro/
https://www.adrnordest.ro/ce-oferim/planificare-si-programare-regionala/programare-2021-2027/
https://www.nord-vest.ro/regio-2021-2027/
https://adrvest.ro/
https://www.adroltenia.ro/programul-operational-regional-sud-vest-oltenia-2021-2027/
https://www.adrmuntenia.ro/por-sud--muntenia-20212027/static/1295
https://www.adrmuntenia.ro/por-sud--muntenia-20212027/static/1295
https://www.adrse.ro/POR_2021/POR_ADRSE
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/videos/new-eu-cohesion-policy-2021-2027
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Politica Agricolă Comună (PAC) pentru perioada 2021-2027  

Lansată în 1962, PAC este un parteneriat între agricultură și societate, între Europa și agricultorii 

săi. Ea caută: 

➢ să îi sprijine pe fermieri și să îmbunătățească productivitatea agricolă, pentru o 

aprovizionare stabilă cu alimente la prețuri accesibile; 

➢ să îi protejeze pe agricultorii din Uniunea Europeană, astfel încât aceștia să-și poată asigura 

un trai decent; 

➢ să contribuie la combaterea schimbărilor climatice și la gestionarea durabilă a resurselor 

naturale; 

➢ să conserve zonele rurale și peisajele de pe întreg teritoriul său; 

➢ să mențină vitalitatea economiei rurale prin promovarea locurilor de muncă din sectorul 

agricol, din cel agroalimentar și din sectoarele asociate. 

PAC este o politică comună pentru toate țările din UE. Ea este gestionată și finanțată la nivel 

european din resursele bugetului UE. Ponderea sprijinului pentru agricultorii europeni din bugetul 

general al UE reflectă numeroasele variabile implicate în asigurarea unui acces neîntrerupt la alimente 

de înaltă calitate. Printre acestea se numără sprijinul pentru venit acordat fermierilor, acțiunile de 

combatere a schimbărilor climatice și măsurile de menținere a unor comunități rurale dinamice. 

PAC este finanțată prin două fonduri care fac parte din bugetul UE: 

➢ Fondul european de garantare agricolă (FEGA), care oferă sprijin direct și finanțează măsuri 

de piață; 

➢ Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), care finanțează dezvoltarea 

rurală. 

Plățile sunt gestionate la nivel național de fiecare țară a UE. Fiecare țară publică informații despre 

beneficiarii plăților PAC, în conformitate cu normele UE în materie de transparență. 

După negocieri ample între Parlamentul European, Consiliul UE și Comisia Europeană, s-a ajuns 

la un acord privind reforma PAC, iar noua PAC a fost adoptată oficial la 2 decembrie 2021. Noua PAC 

urmează să fie pusă în aplicare începând cu 1 ianuarie 2023. 

2021-2022 

În această perioadă, este în vigoare un regulament de tranziție. Regulamentul va prelungi 
majoritatea normelor PAC care erau în vigoare în perioada 2014-2020, asigurând totodată o tranziție 
armonioasă către viitorul cadru al planurilor strategice PAC. 

 
În perioada 2021-2027 România va primi 21.67 miliarde de euro pentru agricultură și dezvoltare 

rurală, distribuite astfel:  
 

• 13.992 milioane euro (prețuri curente) prin FEGA (pilonul I, plăți directe)  

• 6.983 milioane euro pentru dezvoltare rurală prin FEADR (pilonul II, dezvoltare rurală)  

• 692 de milioane de euro din Instrumentul de Redresare al Uniunii Europene (EURI), pentru 
perioada 2021-2022, sprijin pentru redresarea economică, ca urmare a pandemiei 
 

         Bugetul PAC este redus față de perioada precedentă de programare, acest lucru datorându-se 

faptului ca întreg bugetul UE este redus, ca urmare a retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană. 

Ce se va întâmpla după 2023 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_ro#eagf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_ro#eafrd
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După luni întregi de negocieri dificile, Parlamentul European și Consiliul au ajuns în luna iunie 

2021 la un acord privind noua Politică Agricolă Comună post-2023. Bugetul total alocat acestei 

perioade se ridică la aproximativ 15 miliarde de euro și presupune aproximativ 10 miliarde de euro 

pentru plăți directe (pilonul I, FEGA) și 4.8 miliarde pentru dezvoltare rurală (FEADR, pilonul II).  

Un element de noutate în noua legislație îl constituie introducerea Planurilor Naționale 

Strategice. Aceste planuri sunt elaborate de către statele membre, iar obiectivul acestora este să 

echilibreze responsabilitățile între Comisia Europeană și statele membre și să încurajeze măsuri unice, 

coerente și conforme nevoilor la nivel local. În plus, acestea vor combina majoritatea măsurilor 

bugetate prin FEGA și FEADR.  

La sfârșitul anului 2021, statele membre și-au elaborat măsurile pentru atingerea obiectivelor 

specifice la nivel european iar în prima jumătate a anului 2022 Comisia Europeană le va analiza și Noua 

legislație va include un sprijin mai mare pentru tinerii fermieri, pentru a stimula reînnoirea 

generațiilor. Aceasta va aloca tinerilor fermieri cel puțin o sumă echivalentă cu 3% din pachetul lor de 

plăți directe pentru următoarele intervenții: sprijin complementar pentru venit, investiții și instalare.  

O altă veste este convergența externă, adică echivalarea treptată a subvenției la hectar cu cea 

din alte state membre, lucru care ar putea însemna o creșterea de la 170/195,5 euro/ha în 2019/2020 

până la 215 euro/ha în 2027.  

În ceea ce privește distribuția mai echitabilă a ajutoarelor pentru venit, noua PAC va aborda 

mai bine nevoile fermelor mici și mijlocii. Noua legislație prevede o plată redistributivă obligatorie de 

cel puțin 10% din plățile directe, adică cel puțin 10% din valoarea subvențiilor să meargă spre fermele 

mici și mijlocii.  

De asemenea, sprijinul acordat fermelor mici va fi consolidat prin posibilitatea de a aplica o 

schemă pentru micii fermieri, un sistem simplificat de ajutor pentru venit care va acorda o plată unică 

agricultorilor interesați. Aceste scheme pentru micii fermieri au existat și în trecut, valoarea maximă 

oferită fiind de 1250 de euro.  

Această reformă urmărește de asemenea să alinieze noua PAC la obiectivele Pactului Verde 

European, a strategiilor de la „De la fermă la consumator” și a Biodiversității, pentru a permite 

gestionarea durabilă a resurselor naturale și adaptarea politicii agricole la schimbările climatice. În 

acest context, un set complementar de instrumente vor fi oferite fermierilor pentru a-i ajuta să atingă 

obiectivele PAC în materie de mediu și de climă.  

În primul pilon al PAC, eco-schemele, ce reprezintă o nouă sursă de finanțare pentru mediu și 

climă, vor constitui cel puțin 25% din plățile directe. Eco-schemele vor fi obligatorii pentru statele 

membre, dar voluntare pentru fermieri. Conținutul eco-schemelor va fi stabilit de către statele 

membre, ceea ce înseamnă că România își va concepe propriile eco-scheme, care pot include practicile 

de agricultură ecologică, rotația culturilor cu leguminoase sau sistemul de creștere a animalelor pe 

pășune, agricultura de precizie și agricultura de înaltă valoare naturală (HNV).  

Al doilea pilon al PAC va oferi o gamă variată de instrumente de sprijin pentru angajamente în 

materie de mediu și climă, consolidarea de cunoștințe, investiții, inovare și cooperare. 35% din bugetul 

de dezvoltare rurală al PAC va fi destinat activităților cu impact pozitiv direct pentru mediu și climă. 

Noua reformă prevede o creștere a fondurilor pentru măsuri care vor permite crearea de noi 

afaceri și investiții, care să ajute la combaterea abandonului zonelor rurale și stabilirea populației în 

aceste teritorii. Pe lângă aceasta, noua PAC va permite creșterea competitivității prin intermediul 
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investițiilor în tehnologii moderne și mai eficiente, prin introducerea inovării, digitalizarea agriculturii 

și consultanța agricolă obligatorie.  

        Una din noutățile acestei reforme este conceptul de condiționalitatea socială, care va lega 

plățile PAC de respectarea anumitor prevederi ale dreptului european al muncii, promovând condiții 

de muncă mai bune pentru lucrători, sancționând fermierii care o încalcă. Implementarea sa voluntară 

va începe din 2023 și va deveni obligatorie din 2025. 

13.1.3. Contextul național 

În ceea ce privește documentele relevante de la nivel național, se remarcă următoarele: 

• Strategia de Dezvoltare Teritorială a României (SDTR); 

• PATN (Planul de Amenajarea Teritoriului Național); 

• Programul de guvernare 2021-2024 

STRATEGIA  DE  DEZVOLTARE  TERITORIALĂ  A  ROMÂNIEI  (SDTR)  este  documentul  

strategic  care  vizează dezvoltarea teritoriului național pentru orizontul de timp 2035, prezentând 

viziunea și obiectivele de dezvoltare la nivel național, regional și interregional, precum și aspecte ce 

privesc dezvoltarea la nivel transfrontalier și transnațional. 

Conform viziunii SDTR, „România în 2035 este o țară cu un teritoriu funcțional, administrat 

eficient, care asigură condiții de viață și locuire pentru cetățenii săi și are un rol important în 

dezvoltarea zonei de sud-est a Europei”. Aceasta se bazează pe 5 obiective generale, după cum 

urmează: 

1. Asigurarea  unei  integrări  funcționale  a  teritoriului  național  în  spațiul  european  prin  

sprijinirea interconectării eficiente a rețelelor energetice, de transporturi și broadband; 

2. Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a serviciilor publice 

în vederea asigurării unor spații urbane și rurale de calitate, atractive și incluzive; 

3. Dezvoltarea unei rețele de localități competitive și coezive prin sprijinirea specializării 

teritoriale și formarea zonelor funcționale urbane; 

4. Protejarea patrimoniului natural și construit și valorificarea elementelor de identitate 

teritorială; 

5. Creșterea capacității instituționale de gestionare a proceselor de dezvoltare teritorială. 

Județul Timiș se află printre cele mai dezvoltate regiuni ale României, situându-se pe locul 

doi, după municipiul București, alături de județul Cluj, cele două fiind considerate cele mai dinamice 

regiuni la nivel național. Acesta face parte din Euroregiunea „Dunăre – Criș – Mureș – Tisa” și se află 

pe traseul axei de dezvoltare interregionale Iași – Bacău – Brașov – Timișoara – Arad – Oradea Satu-

Mare, urmărindu-se dezvoltarea și extinderea relațiilor dintre comunitățile și autoritățile locale în 

domenii precum economie, educație, cultură, sănătate, știință și sport. Totodată, municipiul 

Timișoara împreună cu municipiul Arad constituie a doua cea mai mare zonă economică a României 

după municipiul București. 

PLANUL DE AMENAJAREA TERITORIULUI NAȚIONAL (PATN) 
 

Secțiunea I – Rețele de transport a PATN propune următoarele intervenții de 
modernizare/extindere a infrastructurii locale pentru o conectivitate ridicată a teritoriului: Drumul 
expres/cu 4 benzi Cenad – Timișoara; 
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          PROGRAMUL DE GUVERNARE 2021-2024 

În cadrul programului de guvernare 2021-2024 putem descoperi mai multe demersuri 

strategice pentru comunitățile din zonele rurale ale României, si anume: 

Programul de guvernare țintește spre construcția unei societăți coezive, care să beneficieze 
de îmbunătățirea sistemului de educație și sănătate, de reducerea inegalităților dintre bărbați și femei, 
dintre mediul urban și rural, care să conducă la promovarea unei societăți deschise, în care cetățenii 
se pot simți apreciați și sprijiniți. Se dorește stabilirea unor standarde durabile de calitate și de cost 
pentru toate serviciile sociale, vizând în mod special pe cele destinate grupurilor vulnerabile și 
dezvoltarea unui sistem național de indicatori de incluziune social prin integrarea tuturor bazelor de 
date din sfera asistenței sociale în regim digitalizat care să țină cont de mobilitatea socială; 
monitorizarea anuală efectivă a rezultatelor pe baza acestor indicatori. 
 

Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” este un program multianual pentru perioada 
2021-2028, în valoare de 50 de miliarde lei, finanțat de la bugetul de stat, coordonat de Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și are ca obiectiv general creșterea coeziunii teritoriale 
prin echiparea unităților administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare și de acces la căile de 
comunicație, îmbunătățirea atât a condițiilor de viață, cât și a standardelor de muncă pentru toți 
locuitorii României. În ultimele luni, acest program de finanțare a fost lansat cu termen de depunere 
pentru începutul lunii noiembrie.  Conform cifrelor din data de 10 noiembrie 2021, au fost înregistrate 
pe platforma digitală 3.147 de unități administrativ-teritoriale, cu 7.545 de cereri finalizate. 

 
• Soluții punctuale pentru situații speciale: 200 de micro-stații de tratare, fose septice și sisteme de 
alimentare cu apă, care vor deservi toate categoriile de utilizatori. 
• Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene și locale: 

o 40% din drumurile județene și locale vor fi modernizate, prin programele implementate de 
MDLPA; 

o 3.000 de km de drumuri județene vor fi reabilitați; 
o 10.000 km de drumuri sau străzi locale vor fi modernizați; 

• Implementarea programului național de construcție de creșe, ca suport principal pentru crearea 
infrastructurii ante-preșcolare, a creșterii natalității și a sprijinirii familiilor. Programul implementat de 
MDLPA este deja lansat, cu peste 200 de solicitări înregistrate din partea unităților administrativ-
teritoriale, din care se află în procedură de lansare a achiziției publice un număr de 138 de obiective 
de investiții. 
• Construirea și modernizarea unităților de învățământ. Proiecte de construire și reabilitare, 
consolidare și dotare de grădinițe, școli, campusuri, cămine studențești, centre de excelență pentru 
copii supradotați, tabere școlare, centre universitare. 
 

Se va  asigura sprijinirea dezvoltării activităților economice productive în mediul rural, pe lângă 
cele agricole, prin încurajarea antreprenoriatului, asigurarea accesului la internet pentru munca de la 
distanță, accesul sporit la serviciile de micro-finanțare. 

Reziliența sistemului de sănătate prin acces sigur la servicii medicale de bună calitate, pentru 
fiecare cetățean, rețea națională de centre medicale comunitare, asigurarea personalului medical 
necesar în mediul rural și în zone defavorizate, acces mai bun, în mediul rural și în zonele defavorizate, 
la medicamente, inclusiv la cele compensate și gratuite, rețea de centre 
de asistență medicală ambulatorie de specialitate. 

Dezvoltarea infrastructurii publice din toate regiunile României va urmări reducerea 
disparității urban-rural și a diferențelor de dezvoltare între regiuni și în interiorul regiunilor și se va axa 
pe următoarele priorități: 

 
• Modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canal; 
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• Modernizarea drumurilor județene și locale și construirea unor noi drumuri, acolo unde este 
necesar; 
• Modernizarea și construirea de unități de învățământ; 
• Extinderea și modernizarea rețelelor de gaze naturale; 
• Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de sănătate și protecție socială; 
• Realizarea cadastrului sistematic; 
• Construirea de infrastructură sportivă; 
• Construirea de locuințe pentru tineri, specialiști în sănătate, învățământ și alte categorii 
socio-profesionale, prin ANL; 
• Reabilitarea monumentelor istorice, a unităților de cult și consolidarea patrimoniului 
cultural; 
• Reabilitarea energetică a clădirilor. 

Valorificarea patrimoniului cultural de interes local pentru creșterea gradului de atractivitate 
a localităților rurale și urbane și pentru îmbunătățirea standardelor de locuit la nivelul populației, 
precum și valorificarea potențialului de creștere economică a localităților rurale și urbane cu impact 
asupra ameliorării situației economice a acestora în situații de criză. 

Sistemul sanitar și de protecție socială. În acest domeniu, programul nostru de guvernare 
prevede construirea, reabilitarea și dotarea a  200 de centre medicale în mediul rural. 
 

Proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a 
proprietăților în zonele rurale din România”, privind înregistrarea sistematică a imobilelor pentru 
5.758.314 ha din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Obiectivul asumat îl reprezintă 
finalizarea înregistrării sistematice în aproximativ 450 de UAT-uri rurale, cu suprafață de aproximativ 
3,9 milioane ha. 
 

În vederea reconsiderării și realizării infrastructurii intelectuale în mediul rural, vor fi avute în 
vedere promovarea unor noi concepte de infrastructură, cum ar fi Casa Dascălului și Casa Medicului. 
Programul de construcții de locuințe sociale derulat în baza prevederilor Legii locuinței nr.114/1996 - 
se propune transformarea programului din program cu finanțare anuală în program cu credite de 
angajament multianuale. 
 

PACHETUL DE STIMULARE ECONOMICĂ PENTRU IMM 
 

● Programul IMM Prod 
Garanții guvernamentale de până 100% acordate companiilor, prin FNGCIMM, FGCR, pentru creșterea 
capacității de producție, reconversia de la intermediere la producție, finanțare investiții. 
● Program Rural INVEST 
Garanții guvernamentale de până la 100% acordate companiilor, prin FNGCIMM, FRC și FGCR, care își 
localizează producția în mediul rural și urban-mic. 
 

Dezvoltarea antreprenoriatului rural și susținerea dezvoltării rețelelor de comunități 
antreprenoriale rurale & food hubs prin servicii suport dedicate (consiliere, finanțare etc.) 

 
Program de sprijin a sectorului de turism 

 
Stimularea circulației turistice interne prin acordarea de tichete de vacanță, începând cu anul 

2022, pentru salariații din sectorul bugetar și acoperirea contravalorii tichetelor de vacanță acordate 
de angajatorii din sectorul privat, în special pentru promovarea turismului rural și balnear; valoarea 
tichetelor de vacanță va fi de 1450 lei. 

Crearea unui cadru care să faciliteze absorbția de fonduri europene pentru realizarea 
investițiilor în sectorul producerii de energie eoliană onshore și offshore și energie solară. Încurajarea 



 153 

COMUNA LOVRIN 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 2022-2027  

 

 

tranziției către o energie bazată pe biomasă, gaz și energie geotermală sustenabilă în zonele rurale și 
în urbanul mic pentru a diminua utilizarea masei lemnoase, care poate fi obținută din deșeuri organice 
din agricultură și zootehnie, precum și din folosirea deșeurilor menajere și industriale. 

Organizarea fermierilor în structuri asociative reprezentative, partenere ale administrației 
agricole, asigură un dialog permanent cu privire la toate aspectele referitoare la politica agricolă 
comună, inclusiv la dezvoltarea rurală și la punerea sa în aplicare, și în special cu privire la măsurile pe 
care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale le ia în acest context. Consolidarea mediului asociativ 
asigură realizarea unui schimb de experiență, oferă asistență și consultanță autorității agricole, în 
procesul de elaborare a strategiilor și politicilor agricole. 

Programul național pentru conectarea școlilor la internet având ca scop conectarea la Internet 
a tuturor unităților și instituțiilor de învățământ, cu precădere a unităților de învățământ 
preuniversitar din localități situate în mediul rural, mediul urban cu până la 10.000 de locuitori, precum 
și celor din zone izolate și/sau defavorizate, care nu au o conexiune performantă la internet. 

Creșterea calității învățământului în mediul rural prin încurajarea procesului de realizare a 
consorțiilor școlare. Continuarea acordării de locuri speciale absolvenților de liceu cu domiciliul în 
mediul rural, de etnie rroma. 

 
MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
 
România încă nu reușește să ajute cu adevărat persoanele vulnerabile din comunități rurale, 

marginalizate, sărace. Sistemul național de asistență socială a mutat responsabilitatea serviciilor 
sociale asupra primăriilor, dar multe primării din mediul rural nu au asistenți sociali calificați și nu oferă 
aceste servicii (îngrijiri la domiciliu, consiliere, cantine, centre de zi etc.); angajații din domeniul 
asistenței sociale, educație și sănătate sunt puțini (dacă există din toate cele trei domenii) și lucrează 
separat, fără un management de caz adecvat. 
 

Creșterea impactului tinerilor asupra deciziilor autorităților publice 

• Sprijinirea înființării de Consilii Consultative pe Probleme de Tineret (mediul urban) și a 
Forumurilor Locale de Tineret (rural) prin realizarea și distribuirea unui standard de organizare 
și funcționare a consiliilor consultative pentru tineret cât și a forumurilor locale, având la bază 
principiile bunei guvernări; 

• Abordarea strategică a nevoilor, problemelor, provocărilor și oportunităților de dezvoltare a 
tinerilor din mediul rural în politici de tineret sustenabile și relevante în raport cu nevoile de 
dezvoltare ale comunităților locale; 

• Încurajarea dialogului responsabil între tinerii din mediul rural și reprezentanții autorităților 
publice, incluziunea tinerilor în viața comunității și creșterea rolului pe care aceștia în procesul 
de luare a deciziilor; 

• Facilitarea accesului tinerilor din mediul rural la o educație de calitate și oportunități de 
dezvoltare personală, profesională și socială în limba maternă; 

• Creșterea atractivității zonelor urbane și rurale prin includerea în Programul Național de 
Restaurare a imobilelor monument istoric deținute de persoane fizice, în condițiile îndeplinirii 
criteriilor specifice de către proprietari și cofinanțării proporționale din partea acestora. 

 

13.1.4. Contextul regional și județean 

CORELAREA CU PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALA – REGIUNEA DE VEST 

Elaborarea Planului pentru Dezvoltare Regională (PDR) Vest 2021-2027 se bazează pe 

parteneriatul regional, între ADR Vest și toți actorii regionali. Contribuția autorităților regionale și 

locale, a organizațiilor societății civile, a partenerilor economici și sociali la elaborarea PDR Vest are 
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un rol cheie în identificarea nevoilor reale de dezvoltare ale regiunii și stabilirea direcțiilor majore de 

dezvoltare. 

Elaborarea Programului Operațional Regional 2021-2027 – Regiunea Vest presupune corelarea 

acestuia atât cu documentele de planificare existente la nivel regional, cât și cu regulamentele 

existente  la  nivel european,  investițiile  propuse  urmând  să  fie concentrate pe  cele  5  obiective 

principale de politică (OP) ale Comisiei Europene. 

Conform Planului de Dezvoltare Regionala (PDR) 2021-2027, capitolul DEZVOLTARE RURALĂ, 

Spațiul rural din Regiunea Vest, zonele predominant rurale alcătuiesc jumătate din Europa cuprinzând 

aproximativ 20% din populație. 

Cu toate acestea, majoritatea zonelor rurale sunt, de asemenea, printre regiunile cele mai puțin 

favorizate din UE, cu un PIB pe cap de locuitor semnificativ sub media europeană. Comparativ cu UE, 

România deține o pondere mult mai ridicată a persoanelor care locuiesc în mediul rural. În Regiunea 

Vest, în mediul rural locuiau, în anul 2017, 737.522 persoane, adică 36,7%din totalul populației 

regionale. 

În comparație cu celelalte regiuni din România, Regiunea Vest are a doua cea mai mică rată a 

populației rurale, după regiunea București-Ilfov (8,9%).Fig. 95 –Ponderea populației rurale, în anul 

2017. 

Conform datelor statistice, atât la nivel global, cât și la nivelul UE, populația urbană a avut o 

evoluție ascendentă în ultimele decenii. Tot mai mulți oameni migrează spre oraș în căutare de noi 

oportunități de angajare și de acces la servicii. 

Cu toate acestea, la nivel regional se observă câteva particularități ce țin de migrația urban-rural. 

În Regiunea Vest, contrar tendinței de la nivel național de scădere a populației din rural (-0,4%, -38.310 

persoane), populația din zona rurală a crescut cu +10.276 persoane (+1,4%). De asemenea, creșteri 

ale populației din rural au înregistrat și regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est și București-Ilfov. 

Creșterea populației din rurala fost influențată de migrația populației dinspre urban în zonele peri-

urbane, adică în acele zone de polarizare ale marilor centre urbane. Analizând aceste date se observă 

o gravitare a așezărilor rurale cu un număr mare de populație în jurul orașelor mari ale Regiunii Vest 

(Timișoara, Arad, Deva, Hunedoara), îndeosebi în acele zone rurale situate în proximitatea orașului, 

spațiul urban fiind capabil de a oferi locuri de muncă și anumite facilități pe care spațiul rural nu le 

deține fiind ideale pentru acest segment al populației migratoare dinspre spațiul rural spre cel urban; 

satele din apropierea orașelor mari tind tot mai multsă aibă funcția de ,,localități-dormitor’’, deoarece 

acestea pot adăposti populația navetistă care muncește la oraș și care a preferat să nu își schimbe 

mediul de reședință. De asemenea, o infrastructură de transport bine pusă la punct (drumuri, căi 

ferate) poate facilita accesul rapid al populației navetiste. 

Pe partea de dezvoltare agricolă a mediului rural, conform Planului de Dezvoltare Regionala (PDR) 

2021-2027, și conform ultimelor date disponibile de la nivel regional (anul 2013), în Regiunea Vest, au 

fost înregistrate 247.000 exploatații agricole (ferme), adică 6,8% din totalul național de 3.629.660. 

Analizând datele statistice referitoare la mărimea exploatațiilor agricole, se poate observa la nivel 

național o pondere superioară a exploatațiilor agricole mici (71%), de sub 2 ha, valoarea fiind mult mai 

mare decât cea de la nivelul Uniunii Europene (43%). Aceste date relevă lipsa asocierii respectiv 

fărâmițarea terenurilor din domeniul agricol în contextul în care, din punct de vedere economic, 

exploatațiile mici, sunt în general mai necompetitive fiind valorificate în mare parte pentru producția 

proprie. Comparativ cu situația de la nivel național, Regiunea Vest are o distribuție mai echilibrată a 
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claselor de mărime a exploatațiilor agricole, distribuția fiind mai aproape de situația de la nivel 

european decât cea e la nivel național. Aceste date arată un grad mai mare de asociere, ceea ce poate 

însemna un grad mai mare de tehnologizare respectiv producție pentru scopul valorificării economice. 

Regiunea Vest deține 12,7% din suprafața agricolă a României, dispunând de un important 

potențial de valorificare. Suprafața agricolă însumează 1.864.096 ha, aceasta fiind superioară 

regiunilor Sud- Vest Oltenia (1.796.634 ha) și București-Ilfov (104.505 ha). 

Cultivarea plantelor  reprezintă  o  ramură  dezvoltată  a  agriculturii  în Regiunea  Vest.  Cele mai 

reprezentative culturi sunt: porumbul boabe (1.693.995 t), grâul (1.129.037 t), legumele (426.096 t), 

floarea soarelui (291.214 t), cartoful (245.311 t), sfecla de zahăr (179.322 t) și rapița (163.099). 

După volumul total al plantelor vegetale, Regiunea Vest se remarcă prin: 

➢ Locul IV  la  producția  de  grâu (1.129.037  t),după  regiunile  Sud-Muntenia  (2.985.541  

t),  Sud-Est (2.290.802 t) și Sud-Vest Oltenia (1.129.037 t) 

➢ Locul IV la producția de sfeclă de zahăr (179.322 t), după regiunile Centru (407.026 t), 

Nord-Est (366.329 t) și Nord-Vest (196.880 t) 

➢ Locul III la producția de rapiță (163.099 t), după regiunile Sud-Muntenia (733.354 t) și Sud-

Est (389.764 t) 

➢ Locul IV la producția de soia boabe (53.651 t), după regiunile Sud-Muntenia (103.564 t), 

Sud-Est (103.543 t) și Nord-Est (64.379 t). 

După productivitatea medie la hectar (kg/ha), Regiunea Vest se remarcă prin: 

➢ Locul I la grâu (5.274 kg/ha), fiind urmată de regiunile Sud-Muntenia (5.127 kg/ha) 

respectiv Sud-Est (5.060 kg/ha); 

➢ Locul I la secară (3.590 kg/ha), fiind urmată de regiunile Nord-Est (3.280 kg/ha) și Sud-

Muntenia (3007 kg/ha); 

➢ Locul IV la orz și orzoaică (4.056 kg/ha), după regiunile Sud-Muntenia (4.762 kg/ha), Sud-

Vest Oltenia (4.438 kg/ha) și Sud-Est (4.230 kg/ha); 

➢ Locul III la rapiță (2.998 kg/ha), după regiunile Sud-Muntenia (3.052 kg/ha) și Sud-Vest 

Oltenia (2.717 kg/ha). 

➢ Locul III la sfecla de zahăr (40.261 kg/ha), după regiunile Centru (44.247 kg/ha) și Nord-

Est (43.481 kg/ha). 

Legumele au o importanță majoră pentru dieta sănătoasă a omului. În anul 2017, producția 

de legume a regiunii a însumat 426.096 t. Comparativ cu anul 2011, producția a înregistrat o scădere 

de -2%, aceasta fiind datorată diminuării producției de legume din județele Caraș-Severin și 

Hunedoara. În această perioadă, cea mai mare creștere a avut-o județul Arad (+3,8%). 

În anul 2017, în Regiunea Vest, producția de cartofi a fost de 245.311 t, adică 7,9% din totalul 

național. În perioada 2011-2017, toate regiunile au înregistrat scăderi ale producției de cartofi, 

scăderea de la nivel regional (-33,1%) fiind mai mare decât cea de la nivel național (-24,0%).Regiunea 

Vest nu reprezintă o zonă tradițională pentru producția cartofului, în termeni de productivitate, în 

anul 2017 s-a înregistrat o valoare de 14.210 kg/ha, acesta fiind sub media națională de 18.393 kg/ha. 

Valoarea producției medii a cartofului la hectar a depășit doar regiunea București-Ilfov. La nivel 

regional, doar județul Arad a înregistrat o producție medie mai mare decât valoarea de la nivel 

național. 

Activitatea viticolă din Regiunea Vest are o îndelungată tradiție, acest sector de activitate având o 

bună dezvoltare în ultimii ani, dovadă a acestui fapt fiind creșterea suprafeței cu vii, în perioada 2011-
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2014, Regiunea Vest și Nord-Est având cea mai mare creștere a suprafețelor (+3,1%). Acest fapt este 

datorat în mare parte fondurilor europene, cu ajutorul cărora s-au plantat noi suprafețe cu vie. 

Prin favorabilitatea unor anumiți factori oferiți de cadrul natural (zone de dealuri, anumite soluri 

nisipoase, fertile pentru vița de vie, zone de câmpie în care durata de strălucire a soarelui este mai 

mare), Regiunea Vest deține un important potențial de valorificare a acestui culturi. 

În anul 2017, producția medie de struguri a Regiunii Vest era de 6.437 kg/ha, fiind depășită doar 

de Regiunea Centru (7.447 kg/ha) și Sud-Est (6.523 kg/ha). 

În anul 2017, în Regiunea Vest, producția totală de fructe a fost de 93.581 tone, aceasta fiind mai 

mică decât anul 2011 cu aproximativ -26,2%. Cu excepția regiunii București-Ilfov, în perioada 2011-

2016, toate regiunile au înregistrat scăderi ale producției de fructe, dintre care cele mai importantă 

scădere a avut-o regiunea Sud-Muntenia (-42,0%), acesta fiind și regiunea care în mod tradițional 

produce cea mai mare cantitate de fructe din România. 

Cerealele reprezintă categoria de plante cea mai cultivată din Regiune, în anul 2017 însumând 

3.088.080 t, adică 11%din totalul național. După volumul total, regiunea ocupă locul IV, după regiunile 

Sud-Muntenia, Sud-Est și Sud-Vest Oltenia. Aceste trei regiuni se suprapun Câmpiei Române, cea mai 

mare câmpie a României. În perioada 2011-2017, toate regiunile înregistrează creșteri ale volumului 

de cereale, acest lucru fiind datorat în mare parte creșterii productivității. La nivel regional, județele 

Timiș respectiv Arad reprezintă principalii producători de cereale, volumul cumulat depășind regiuni 

precum Nord-Vest sau Centru. 

Creșterea animalelor are o pondere importantă în agricultura românească, reprezentând una 

dintre activitățile de bază în sectorul rural. Deși efectivele de animale existente sunt exploatate în mod 

eficient, există un potențial de creștere a producției animale nevalorificat încă, dat de suprafața de 

pășuni și fânețe existentă în regiune. 

Principalele animale crescute în Regiunea Vest sunt păsările (5.292.553 capete capete), ovinele 

(1.461.659 capete) și porcinele (919.331 capete). 

În anul 2017, raportat la nivelul național, Regiunea Vest deținea 20,9% din totalul porcinelor, 

14,6% din totalul ovinelor, 16, 8% din totalul iepurilor și 10,3% din totalul familiilor de albine. 

În anul 2017, cele mai importante date ale producției agricolă animale din Regiunea Vest sunt 

următoarele: 

•25,7% din totalul greutății în viu a animalelor destinate sacrificării pentru consum –porcine 
•14,6% din totalul greutății în viu a animalelor destinate sacrificării pentru consum –total animale 
•14,8% din totalul producției de lână 
•12,0% din totalul greutății în viu a animalelor destinate sacrificării pentru consum –ovine și 
caprine 
•11,9% din totalul producției de miere extrasă 
•10,4% din producția de lapte oaie și capră 
 
Infrastructura agricolă. Infrastructura specifică desfășurării activității agricole este dată în primul 

formată din parcul de tractoare și mașini agricole, acestea asigurând modernizarea și mecanizarea 

acestei activități, cât și depozitele de cereale și/sau punctele de colectare. 

În anul 2017, Regiunea Vest deținea 14,8% din infrastructura de tractoare și mașini principale din 

agricultură, ocupând locul III, după regiunile Nord-Vest și Sud-Muntenia. Corelat cu suprafața agricolă 

a  Regiunii  Vest,  se  poate spune că  infrastructura  de mașini  agricole este  dezvoltată. Cu excepția 
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Regiunii Sud-Est, toate regiunile au înregistrat creșteri ale numărului parcului de tractoare și mașini 

agricole, acest lucru fiind datorat în mare parte fondurilor europene puse la dispoziția fermierilor 

pentru înnoirea infrastructurii. 

La nivel regional, județul Timiș deține cel mai mare număr de tractoare și mașini agricole (29.142), 

urmat de județele Caraș-Severin (20.905), Arad (20.351) și Hunedoara (10.607). 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEȚULUI TIMIȘ 2021-2027 

Viziunea de dezvoltare este detaliată printr-un set de 6 obiective strategice, ce evidențiază 

domeniile principale de intervenție în perioada 2021-2027: 

O1. TIMIȘ HUB EUROPEAN INOVATIV: CEL MAI VESTIT HUB DE INVESTIȚII ȘI CUNOAȘTERE DIN 

EUROPA ȘI CEL MAI IMPORTANT ȘI ATRACTIV POL DE ANTREPRENORIAT DIN ȚARĂ, DUPĂ CAPITALĂ 

Obiectivul strategic dedicat dezvoltării economice și competitivității vizează transformarea și 

consolidarea economiei locale, astfel încât județul Timiș să se impună ca un hub european pentru 

investiții și cunoaștere. 

Astfel, perioada 2021-2027 presupune o nouă etapă de creștere în care județul își va consolida 

rolul de model de bună practică în specializarea inteligentă (”influencer industrial”) în economia 

europeană, va inspira companiile să inoveze și să gândească global și va atrage și menține talente care 

se pot adapta cu ușurință la schimbare, reziliente. 

O2. TIMIȘ CONECTAT: CEL MAI EFICIENT ȘI ECOLOGIC NOD INTERMODAL DE TRANSPORT AL 

MĂRFURILOR ȘI PERSOANELOR DIN ȚARĂ 

Obiectivul strategic vizează dezvoltarea întregului sistem de transport de la nivelul județului 

și conturarea acestuia ca un pol principal la nivel național, în special din punct de vedere al 

transportului ecologic. 

Valorificarea tuturor resurselor disponibile, inclusiv a căilor navigabile interioare, asigură 

optimizarea legăturilor în teritoriu. Modernizarea și extinderea infrastructurii existente contribuie la 

creșterea accesibilității și eficienței sistemului și, implicit, la creșterea calității locuirii la nivelul 

județului. 

OS 2.1. Poartă de intrare în țară, cu legături facile către centrele urbane europene; 

OS 2.2. Infrastructură rutieră modernizată, ce asigură legături optime la nivel local și interjudețean 

OS 2.3. Transport public județean și metropolitan optimizat, atractiv și digitalizat; 

OS 2.4. Rețea de transport pentru deplasări nemotorizată Performantă, sigură și extinsă. 

 

 

O3. TIMIȘ ECHIPAT: TERITORIU DESERVIT ECHITABIL DE SERVICII PUBLICE ȘI INFRASTRUCTURĂ DE 

UTILITĂȚI MODERNE ȘI PERFORMANTE 

Obiectivul strategic vizează asigurarea accesului populației județului Timiș la servicii publice și 

infrastructură de utilități moderne, la standarde înalte de calitate, prin reabilitarea, modernizarea și 

dezvoltarea serviciilor și infrastructurilor existente. Se urmărește totodată reducerea disparităților 

intrajudețene în ceea ce privește deservirea populației, astfel încât serviciile și infrastructura publică 

performante să asigure suportul pentru o calitate ridicată a locuirii în întregul județ. 
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OS 3.1. Sistem de educație atractiv și performant, ce dezvoltă competențe pentru viitor; 

OS 3.2. Rețea de sănătate modernă, cu rol regional și o bună deservire a teritoriului. 

Obiectivul propune asigurarea furnizării de servicii medicale performante mai ales la nivel regional 

și județean, precum și asigurarea serviciilor și dotărilor de proximitate din teritoriu, în special prin 

asigurarea deservirii zonelor rurale și a orașelor mici. Mai mult, acest obiectiv vizează poziționarea 

județului Timiș în topul celor mai performante județe de la nivel național prin asigurarea unor servicii 

medicale variate și eficiente și a unei rețele de unități sanitare optim distribuite în teritoriu și prin 

susținerea demersurilor de dezvoltare a tele-medicinei. 

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin intermediul următoarelor direcții de acțiune: 

D3.2.1 Reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii de sănătate existente; 

D3.2.2 Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de sănătate pentru a asigura buna deservire a 

teritoriului: 

D3.2.3 Dezvoltarea măsurilor pentru asigurarea unui nivel optim de sănătate a populației. 

OS 3.3. SISTEM DE SERVICII SOCIALE DIVERSIFICATE ȘI PERFORMANTE, CE RĂSPUNDE NEVOILOR 

TUTUROR TIPURILOR DE BENEFICIARI ȘI SPRIJINĂ INOVAREA SOCIALĂ 

Obiectivul vizează dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale, pentru a răspunde nevoilor 

tuturor categoriilor de utilizatori și a asigura buna deservire a teritoriului. 

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin intermediul următoarelor direcții de acțiune: 

D3.3.1 Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice; 

D3.3.2 Dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de servicii sociale pentru copii și 

tineret; 

D3.3.3 Dezvoltarea serviciilor sociale și a infrastructurii de servicii sociale pentru a răspunde 

nevoilor tuturor grupurilor de beneficiari și a deservi echilibrat teritoriul. 

OS 3.4. Sisteme de utilități extinse și modernizate, cu impact redus asupra mediului 

Până în 2027, implementarea acestui obiectiv va avea în vedere creșterea considerabilă a 

numărului de UAT-uri cu infrastructură tehnico-edilitară de bază completă și/ sau modernizată, 

asigurând astfel acoperirea nevoilor majorității locuitorilor și agenților economici din județ. Totodată, 

se va avea în vedere atingerea țintelor privind protecția mediului, în special pe sectoarele apă-canal și 

managementul deșeurilor (corelat cu obiectivul OS 4.4. Sistem modern de management al deșeurilor, 

ce sprijină economia circulară la nivel județean). 

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin intermediul următoarelor direcții de acțiune: 

D3.4.1 Modernizarea sistemului și extinderea rețelei electrice de distribuție în zonele nedeservite; 

D3.4.2 Modernizarea iluminatului public și organizarea serviciului de iluminat public în localitățile 

unde nu există; 

D3.4.3 Modernizarea infrastructurii de telecomunicații și extinderea infrastructurii broadband în 

zona rurală; 

D3.4.4 Reabilitare, extindere și realizare infrastructuri de alimentare cu apă și canalizare apă 

uzată; 
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D3.4.5 Reabilitare, extindere și realizare infrastructuri de alimentare cu gaze naturale; 

D3.4.6 Modernizarea/ retehnologizarea sistemelor de alimentare cu energie termică. 

O4. TIMIȘ VERDE: JUDEȚ VERDE ȘI REZILIENT, CU EMISII SCĂZUTE DE CO2 

OS 4.1. Tranziție avansată către un sistem energetic cu impact scăzut asupra calității mediului 

D4.1.1. Încurajarea utilizării energiei din surse regenerabile 

D4.1.2. Eficientizarea energetică a fondului construit 

OS 4.2. Rețea verde-albastră protejată, extinsă și valorificată 

D4.2.1. Conservarea biodiversității și valorificarea ariilor naturale protejate 

D4.2.2. Extinderea suprafeței de spații verzi în orașele din județ 

D4.2.3. Conservarea și creșterea suprafețelor împădurite, în special în zonele peri-urbane 

OS 4.3. Județ cu o vulnerabilitate redusă la riscuri naturale și poluare 

D4.3.1. Reducerea vulnerabilității județului la riscuri naturale 

D4.3.2. Reducerea presiunii surselor de poluare asupra calității mediului 

OS 4.4. Sistem modern de management al deșeurilor, ce sprijină economia circulară la nivel județean 

O5. TIMIȘ CREATIV ȘI ATRACTIV: POL NAȚIONAL CREATIV, CULTURAL ȘI TURISTIC, CU O IDENTITATE 

BINE DEFINITĂ ȘI CU O OFERTĂ VARIATĂ DE SERVICII PENTRU COMUNITATE ȘI TURIȘTI 

Acest obiectiv are ca scop definirea întregului județ drept o destinație plină de vitalitate, în 

cadrul căreia se pot descoperi oricând numeroase opțiuni de petrecere a timpului liber. Valorificarea 

sustenabilă a resurselor locale are scopul de a spori notorietatea județului Timiș și de a influența 

calitatea vieții comunității locale, precum și imaginea acestuia, astfel încât județul să devină din ce în 

ce mai atractiv și pentru turiști sau (viitorii) locuitori. 

Acest obiectiv strategic este detaliat prin 5 obiective specifice, cu direcțiile de acțiune 

aferente: 

O.5.1. Vitalitate culturală crescută, susținută de o ofertă culturală adaptată diverselor categorii de 

public local și extern (incl. sprijinirea ICC) 

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

D5.1.1. Implementarea programului Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 2023 

D5.1.2. Diversificarea și promovarea ofertei culturale la nivelul județului 

D5.1.3. Sprijinirea actorilor din domeniile cultural-artistice 

O5.2. Infrastructură culturală modernă și diversă, ce susține și promovează o viață urbană activă 

O5.3. Patrimoniu cultural (material și imaterial) protejat, valorificat și promovat sustenabil 

Obiectivul are ca scop protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și implicit a celui 

arhitectural, care conturează și contribuie la promovarea identității județene, o atenție specială fiind 

alocată monumentelor istorice și a elementelor de patrimoniu arheologic, precum și factorilor de 

patrimoniu imaterial care fac parte din oferta culturală a județului. 
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Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

D5.3.1. Conservarea și valorificarea patrimoniului istoric și a clădirilor cu valoare  arhitectural 

ambientală ridicată 

D5.3.2. Conservarea și valorificarea patrimoniului imaterial cu valoare ridicată pentru 

comunitatea locală și promovarea semnificației lor 

D5.3.3. Promovarea unor festivaluri și evenimente care susțin cultura tradițională locală 

O5.4. Destinație turistică recunoscută pentru turismul cultural-artistic, gastronomic, în natură și de 

agrement, cu servicii de înaltă calitate pentru turiști 

Obiectivul are ca scop dezvoltarea și consolidarea județului Timiș ca o destinație turistică de 

notorietate la nivel național și chiar internațional. Mai mult, prin dezvoltarea și consolidarea identității 

turistice, județul își va promovarea produsele turistice existente și potențialul de a practica diferite 

tipuri de turism experiențial – turismul de tip city-break, turismul de afaceri, ecoturismul, turismul de 

wellness și chiar turismul de evenimente, fiind gazda unor atracții importante, care atrag un flux 

constant de turiști dornici de experiențe unice. De asemenea, infrastructura turistică este una 

modernizată și dezvoltată, fiind puse la dispoziția turiștilor servicii de cea mai înaltă calitate, accesibile 

tuturor indiferent de preferințele de informare și călătorie. 

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

D5.4.1. Promovarea județului Timiș ca destinație turistică 

D5.4.2. Extinderea și modernizarea infrastructurii turistice și a amenajărilor conexe 

D5.4.3. Sprijinirea excelenței în turism și a actorilor locali pentru dezvoltarea de noi produse și 

servicii turistice. 

D5.4.4. Implementarea Academiei de servicii Horeca la standarde europene 

O5.5. Infrastructură sportivă și de agrement dezvoltată și modernă, ce susține o ofertă diversă și 

atractivă de activități sportive și de petrecere a timpului liber 

Acest obiectiv își propune dezvoltarea și modernizarea infrastructurii sportive și de agrement 

existente pe teritoriul județului Timiș, precum și crearea unor noi facilități de acest fel, pentru a 

încuraja sportul de masa și de performanță, precum și pentru a asigura o ofertă cât mai variată de 

oportunități de petrecere a timpului liber pentru comunitatea locală și pentru turiști. 

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

D5.5.1. Dezvoltarea infrastructurii de sport și de agrement a județului Timiș prin construcția și 

amenajarea de noi facilități sau reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii existente. 

D5.5.2. Dezvoltarea și promovarea ofertei de activități de sport și agrement a județului Timiș. 

O6. TIMIȘ PERFORMANT: ADMINISTRAȚIE LOCALĂ INOVATOARE, EFICIENTĂ ȘI DESCHISĂ, CE 

FORMULEAZĂ POLITICI PUBLICE ȘI IA DECIZII BAZATE PE DATE 

1. Eficientizarea serviciilor publice 

2. Configurarea infrastructurii digitale  

3. Sporirea încrederii, transparenței și coparticipării  
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4. Sprijinirea proceselor decizionale bazate pe date  

OS 6.1. Administrație publică locală și servicii publice eficiente și digitalizate 

D6.1.1. Sporirea capacității de gestionare a dezvoltării la nivel local și județean printr-o abordare 
bazată pe principiile dezvoltării inteligente și o planificare strategică eficientă; 
D6.1.2. Creșterea gradului de adoptare a noilor tehnologii în activitatea autorităților publice la 

nivel local și județean și prestarea de servicii publice; 

OS 6.2. Capacitate administrativă crescută, bazată pe resurse umane și materiale performante; 

OS 6.3. Cadru partenerial solid la nivel local, regional și internațional, ce asigură guvernanța multinivel. 
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XIV. MEDIUL RURAL DEPOPULARE ȘI MĂSURI 

DE REVITALIZARE 

Următorul capitol pune sub semnul analizei demografice, tendințele, schimbările și metodele 

de revitalizare pe care mediul rural le-a întâmpinat în ultimii ani, mai cu seamă odată cu criza 

pandemică.  Dinamica schimbărilor la nivel rural ne aduce mai aproape de modul în care putem veni 

în sprijinul locurilor, ce acum mulți ani de zile, erau caracterizate de o populație prosperă, puternic 

înrădăcinată în tradiție și autonomă din punct de vedere economic. În ultimii 15-20 de ani, s-a resimțit 

din ce în ce mai mult vulnerabilitatea mediului rural, care a asistat la totalitatea transformărilor 

tehnologice, informaționale, sociale, medicale și economice, iar în scurt timp s-a făcut resimțit avansul 

pe care mediul urban l-a înregistrat.  

Fenomenul depopulării din mediul rural s-a făcut remarcat pe mai multe planuri: economic, 

social, educațional, cultural și chiar politic. Din punct de vedere economic, mediul urban a oferit 

oportunități profesionale, locuri de muncă mult mai bine plătite, cu nivel de recunoaștere mai mare. 

Toate aceste schimbări au avut loc și datorită nevoii oamenilor de a atinge standarde mai înalte de 

educație. De asemenea, factorul social a devenit mai atractiv la oraș, datorită rețelei sociale pe care 

oamenii și-o puteau crea, a creșterii calității vieții și pentru accesibilitatea la o serie de resurse ce aveau 

să sprijine dezvoltarea profesională și personală.  

Ceea ce am experimentat cu toții în ultimi doi ani a deschis o ușă largă spre întoarcerea către 

mediul rural. Pandemia globală COVID-19 a oferit oamenilor alternativa unei reîntoarceri la locurile 

natale, la ruperea de oraș și la admiterea faptului că mediul rural poate fi o resursă încă neglijent 

exploatată. Dacă acum o perioadă se înregistrau depopulări masive din mediul rural, odată cu 

pandemia s-a schimbat această tendință și s-a observat un nivel ridicat de populare la sate.  

Se poate admite faptul că unul dintre avantajele acestui fapt a fost oferit tot de mediul urban, 

mai exact de măsurile pe care majoritatea companiilor le-au luat și care au permis angajaților să 

lucreze de acasă. Pentru angajați, acasă ar fi putut însemna oriunde, astfel că decizia multora a fost 

reîntoarcerea la satele natale, care le oferea o rupere de nesiguranța vehiculată în mass-media, de 

probabilitatea contagiunii cu virusul și un mediu cât mai prielnic pentru apropierea de realitatea 

arhaică.  

Acest raport de analiză face referire la situația României din punct de vedere demografic în 

mediul rural, cu o perioadă de interpretare a datelor din 2010-2020. De asemenea, toate datele vor fi 

puse sub semnul schimbărilor datorate de pandemie, pentru ca în final să reiasă o serie de metode de 

revitalizare a satelor pe mai multe planuri. Dacă pandemia ne-a oferit șansa de a pune în valoare 

mediul rural, în mod forțat, neintenționat, cu efecte vizibil pozitive, acest raport va fi doar o adăugare 

statistică și socio-umană în demersul aplicării metodelor de revitalizare a realității provinciale. 

 

14.1. Încadrare teoretică a fenomenului de migrație 
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Înainte de a trece la analiza propriu-zisă a datelor, este necesar să înțelegem conceptul de migrație 

internă și baza teoriilor pe care le fundamentează. Tocmai pentru că un fenomen atât de amplu a făcut 

ca statistica să aibă schimbări majore, față de o perioadă când elementele păreau să fie destul de 

liniare, prezentarea unor teorii poate fi punctul de la care putem pleca în stabilirea și explicarea 

metodelor de revitalizare.  

Migrația este unul dintre fenomenele cele mai discutate, întrucât “implică deplasarea unor mase 

de persoane dintr-o arie teritorială în alta, deplasare însoțită de schimbarea domiciliului, sau 

rezidenței” (Rotariu& Iluț, 1996). Fenomenul migraționist are întotdeauna la bază un mediu de origine 

și un mediu de primire, care împreună se află într-o strânsă relație. În cadrul acestei analize focusul 

este îndreptat spre migrațiile interne, întrucât sociologii au concluzionat că fluxul dominant al 

migrațiilor interne este orientat dinspre sat spre oraș. Acest lucru are de obicei loc într-un moment de 

avânt economic, când industrializarea orientează circulația dintre periferie spre centru, oamenii fiind 

atrași de condițiile pe care le oferă mediul urban (Teodorescu, 2003).  

Perspectivele dominante s-au schimbat în ultimii ani, întrucât în contextul unei reale afirmări ale 

societății post-moderne, fluxul migraționist înregistrează o direcție inversă, dinspre oraș spre sat. 

Acest mod a propus o valorificare remarcabilă a avantajelor dezaglomerării, a reducerii factorilor 

poluanți și o reconectare a mediului rural la resursele oferite de mediul urban. 

De asemenea, pe lângă importanța tipurilor de migrațiune internă (rural-urban, urban-rural, 

inter/intra rural, inter/intra urban), un alt factor ce implică acest eveniment este reprezentat de 

indicatorii cauzali. Astfel că decizia de migrare are la bază: factori de ordin cauzal (condiții materiale, 

socio-politice, religioase etc.), incitativ (predispoziții pozitive ori negative) ori motivațional (factori 

psiho-afectivi) (Teodorescu, 2003). 

În cazul analizei noastre putem considera toți acești indicatori ca făcând parte din realitatea 

migrației interne dinspre oraș spre rural în perioada pandemică pe care o trăim și astăzi. Nesiguranța, 

transmiterea informațiilor false, restricțiile, limitările sunt doar câteva elemente de natură socială ce 

au contribuit la decizia oamenilor de a reveni la sate. De asemenea, oamenii au fost motivați de faptul 

ca mediul rural ar putea fi un refugiu atât mental, cât și fizic. Întotdeauna migrațiile, de orice tip ar fi 

acestea, au la bază un motiv ce îi îndeamnă spre astfel de schimbări.  

Plecând de la motivele ce determină o persoană să ia parte la fenomenul de migrare, specialiștii 

au fundamentat mai multe teorii care explică comportamentul, atitudinea și decizia celui ce se află în 

fața acestui fenomen.   

Una dintre aceste teorii a fost dezvoltată de Everett Lee și James Tarver care au evidențiat un 

model de tip push-pull1, care are la bază factori interni (push) și factori externi (pull), ce îi influențează 

pe oameni să migreze. Factorii de tip push sunt cei care alimentează rațiunea omului de a schimba 

mediul care nu mai prezintă beneficii: război, dezastre naturale, foamete, sclavie, lipsa locurilor de 

muncă, insecuritate, îngrijire medicală neadecvată etc. Factorii de tip pull sunt cei care atrag oamenii 

prin totalitatea beneficiilor: cererea forței de muncă, oportunități de angajare, condiții mai bune de 

viață, climat atractiv, securitate, educație etc. (figura 1) 

 
1 J. Tarver, Predicting migration, în T. Rotariu, P. Iluț., Sociologie, Ed. Mesager, Cluj, 1995, p.206 
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Figura 21. Factorii de respingere și factorii de atracție2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea acestei teorii îmbracă în mod concret situația migrației dinspre oraș spre sat în 

România, în perioada pandemică. Oamenii au fost împinși de frica de contagiune cu virusul, de nevoia 

de a pune pauză atmosferei presante vehiculată în mass-media, de legile ce limitau accesul personal 

în diferite spații, carantina etc. Și au fost atrași de mediul rural, datorită faptului că le oferea spațiu de 

desfășurare, o comunitatea prietenoasă și distanță față de fluxul continuu de îmbolnăviri din mediul 

urban.  

14.1.1. Depopularea satelor 

Este cunoscut faptul că există diferențe culturale bine definite între comunitățile rurale și centrele 

urbane, atât la nivel de cultură, cât și la nivel de spirit. Comunitățile rurale sunt dominate de un 

sentiment puternic de noi și se consideră diferite. Sociologii au descris această calitate drept 

gemeinschaft3, astfel că relațiile sunt văzute ca fiind personale și de lungă durată, cu puternic 

sentiment de loialitate față de locul de origine. Cu toate acestea, se pare că ultima perioadă a însemnat 

o trecere mai rapidă către comunitățile urbane.  

În orice context ne-am aflat, ultimii 15-20 de ani au însemnat avânt tehnologic, standarde crescute 

de viață, pretenții personale, dorință de mai mult, nevoi educaționale, specializare și așa mai departe. 

Depopularea satelor a început acum mult timp, însă îngrijorarea cea mai mare este reprezentată de 

întrebarea: Oare acestea vor mai exista de-a lungul timpului? Sociologul american Udai Pareek aduce 

în atenție o serie de concepte care par să explice cât mai bine fenomenul depopulării satelor. Așa cum 

se poate observa în figura de mai jos, acesta propune conceptele de motivație, comportament și 

anticipație aflate în strânsă legătură cu schema cauză/efect. Astfel că acesta consideră că motivația, 

 
2 Zubenschi, E. (2018). Teoriile sociologice ale migrației. Ed.: Csei Woking paper series. 
3 Tonnies, F., (2021). Community and Society. București: Mockingbird Press. 
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aspirațiile și comportamentul determină în mod real decizia de migrare, luând totuși în considerare și 

factori care țin de constrângeri și interese proprii.4 

Figura 22. Schema factorilor de migrație 

 

 

14.1.2. Impactul depopulării mediului rural 

 

➢ Scăderea calității vieții.  

Persoanele rămase în mediul rural se confruntă cu dificultăți sau chiar lipsuri la nivelul serviciilor 

de bază (sănătate, educație, alimentație etc.). Faptul că ponderea populației de la sate este atât de 

mică, nimeni nu este dispus să investească și mai mult de atât  bugetele autorităților sunt prea mici 

pentru a se face schimbări considerabile. De asemenea, din punct de vedere economic, atunci când 

depopularea are loc, perspectivele de angajare dispar, atât pentru faptul că nu exista industrie care să 

susțină localnicii, dar și din cauza lipsei forței de muncă. Tinerii sunt forțați să plece în căutarea unui 

loc de muncă la oraș sau chiar în străinătate. Această pierdere a dinamismului economic, duce treptat 

la sărăcirea populației rurale, care se transformă și într-o mare pierdere culturală, a moștenirii 

tradiției.  

➢ Abandonarea culturilor agricole 

Tranziția oamenilor de la sate la orașe provoacă și pierderi de bogăție, de hrană locală care în 

situații de criză ne ajută să devenim autonomi din punct de vedere economic. Favorizarea importului, 

devalorizează culturile locale, tradiționale care presupune o falimentare a rețelelor locale de 

aprovizionare. Această situație poate duce în viitor și la un fel de deșertificare rurală, datorată 

distrugerii ecosistemului ce nu va mai servi. 

 
4 U. Pareek- Les schemes de motivation et la planification des changements sociaux. 
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➢ Degradarea mediului 

Existența unei poluări crescute din transport din cauza scăderii producție agricole și zootehnice. 

Depopularea rurală presupune că alimentele care anterior erau din surse locale, vor trebui importate.  

➢ Suprapopularea urbană 

Depopularea satelor are efectul de supraîncărcare urbană, adică creșterea numărului de locuitori 

pe kilometru pătrat. Acest lucru face dificilă gestionarea serviciilor esențiale pentru bunăstarea 

populației, de către administrațiile publice.  

Principalele soluții 

Cel mai dificil scenariu al depopulării satelor de suportat este legat de abandonarea lor și chiar 

ștergerii acestora de pe hartă. Acest lucru poate trage un semnal de alarmă în rândul autorităților 

pentru elaborarea proiectelor care să prevină emigrarea în masă și care să repopuleze zonele care au 

înregistrat o scădere a populației.  

➢ Diversificarea sectoarelor economice 

Dacă până acum mediul rural a fost recunoscut datorită agriculturii, acum ar fi momentul pentru 

a trece dincolo de această industrie ca mijloc de existență și de a revitaliza o anumită zonă prin 

implementarea altor activități. Această diversitate ar aduce cu sine mai multe afaceri și forță de 

muncă.  

➢ Îmbunătățiri tehnologice 

Un alt punct de intervenție pentru stimularea forței de muncă în zonele rurale este legat de 

posibilitățile de îmbunătățire a sistemului de digitalizare. Implementarea unei lățimi de bandă bună la 

internet ar putea permite utilizarea în masă a tehnologiei și ar atrage oamenii care au opțiunea de a 

lucra de la distanță și care aleg să lucreze într-un mediu mai liniștit.  

➢ Sprijin guvernamental  

Orice idee de îmbunătățire ar trebui să primească susținerea guvernelor fiecărei regiuni sau țări. 

Aceste inițiative sunt proactive și vin în sprijinul încurajării ocupării forței de muncă în zone aflate în 

declin.  

 

14.2. Analize demografice cu privire la populație și la fluxul de migrare internă 

Acest subcapitol prezintă o serie de date menite să întregească ansamblul situației din ultimii 10 

ani cu privire la populația din mediul rural și la fluxurile de migrare internă ce au avut loc. Pentru a 

înțelege cât mai bine impactul pe care un fenomen pandemic îl poate avea la  nivelul populației, vom 

supune analizei, date legate de populația după domiciliu, migrația internă dintre rural-urban, urban-

rural și soldul schimbărilor de reședință și domiciliu.  

14.2.1. Populația după domiciliu în mediul rural în perioada 2011-2021 

Figura 23. Populația după domiciliu în mediile urban și rural  
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Anul Mediul de rezidență 

Urban Rural 

2011 12709010 9732730 

2012 
12662531 

9739334 

2013 12636239 
9723610 

2014 12584794 

 

9714936 

2015 
12579421 

9706971 

2016 12534886 
9712665 

2017 12522602 
9712665 

2018 12530681 9685061 

2019 
12521494 

9671792 

2020 12492415 9649738 

2021 12416732 9630185 

Sursă: INSSE Tempo-online 

 

În perioada 2011-2021, se observă că la nivelul României populația se află într-o tendință regresivă 

atât pentru mediul urban, cât și pentru mediul rural. Dacă în 2011, populația din mediul rural înregistra 

un număr de 9.732.730 locuitori, la 10 ani distanță, numărul a scăzut cu peste 100.000 de locuitori. 

Acest lucru poate fi datorat atât schimbărilor de natură biologică (mortalitate, natalitate în scădere), 

cât și factorilor de natură migratorie, care au permis locuitorilor să se relocheze către oraș sau chiar 

în străinătate.  

14.3. Structura fluxurilor migrației interne urbane și rurale în perioada 2010-2020 
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Graficul 5. Structura fluxurilor migrației interne urbane și rurale în perioada 2010-2020 

Sursă: INSSE Tempo-online 

 

Așa cum menționam anterior, scăderea populației în mediul rural poate fi datorată de migrația 

internă dinspre rural către urban. Se observă că odată cu anul 2016, fluxul dintre rural către urban se 

află într-o pantă crescătoare, care se oprește la anul 2020 cu o scădere masivă de peste 16.000 

locuitori.  

De asemenea, în cazul fluxul migraționist dinspre mediul urban către rural, datele ne oferă o 

perspectivă fluctuantă a acestei perioade, întrucât la distanță de doi ani de zile se înregistrează o 

creștere a numărului de locuitori față de anul precedent. Din acest punct de vedere, putem sublinia 

faptul ca 2020 este unul dintre anii care prezintă un progres cu privire la numărul locuitorilor ce decid 

să migreze dinspre mediul urban către cel rural.  

Printre factorii acestei creșteri, se poate număra situația pandemică, care a îndemnat mulți 

oameni să revină la sate, acolo unde se pare că sentimentul de siguranță a fost mai puternic. Putem 

adăuga și faptul că în teorie, o densitate mai  mică a populației ar trebui să prezinte un risc mai mic de 

transmitere a unui virus în zonele rurale. Datorită faptului că virusul a ajuns cu întârziere în zonele 
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rurale, este posibil ca locuitorii să fi dezvoltat un fals sentiment de securitate5 care le-a întărit și mai 

profund ideea că migrația către mediul rural este mult mai benefică (Peters, 2020).  

14.4. Soldul schimbărilor de reședință/domiciliu pe medii de rezidență 

 

Figura 24. Soldul schimbărilor de reședință pe medii de rezidență 

Anul Mediu de rezidență 

Urban Rural 

2010 37089 -37089 

2011 34042 -34042 

2012 34690 -34690 

2013 27896 -27896 

2014 38375 -38375 

2015 35048 -35048 

2016 8303 -8303 

2017 41706 -41706 

2018 43883 -43883 

2019 40081 -40081 

2020 -54677 54677 

Sursă: INSSE Tempo-online 

Graficul 6. Soldul schimbărilor de reședință pe medii de rezidență în perioada 2010-2020 

 

Soldul schimbărilor de reședință reprezintă diferența algebrică între numărul persoanelor 

sosite și plecate într-o unitate administrativ teritorială pentru care viza de stabilire a reședinței este 

valabilă de la 1 ianuarie. Până în anul 2019, statisticile ne arată că cei mai mulți oameni își schimbau 

reședința dinspre rural către urban, tendință care se păstrează încă din anul 2010. O schimbare majoră 

se observă în anul 2020, când peste 50.000 de locuitori aleg să vină în mediul rural. De menționat este 

 
5 Peters, D. (2020). Community susceptibility and resiliency to COVID-19 across the rural-urban continuum in 

the United States. Journal or Rural Health, Vol. 36/3, pp-446-456. 
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că această valoare este și cea mai mare înregistrată în ultimii 10 ani. Ca situație de analiză, am ales 

soldul schimbărilor la nivel de reședință, întrucât contextul pandemic a făcut ca majoritatea oamenilor 

să se mute temporar în mediul rural și nu definitiv.  

Figura 25. Soldul schimbărilor de domiciliu pe medii de rezidență 

Anul Mediu de rezidență 

Urban Rural 

2015 -28769 28769 

2016 -38338 38338 

2017 -22306 22306 

2018 -19165 19165 

2019 -19479 19479 

2020 -38666 38666 

Sursă: INSSE Tempo-online 

Graficul 7. Soldul schimbărilor de domiciliu pe medii de rezidență 

 

Totuși, chiar și la nivelul soldului schimbărilor de domiciliu, se poate observa ca anul 2020 a 

înregistrat cea mai mare valoare, respectiv peste 38.000 de locuitori, ce au decis să se relocheze spre 

mediul rural. Toate aceste schimbări, alături de indicatorii socio-economici (cum ar fi munca de acasă), 

pot explica de ce oamenii au ales zonele rurale ca refugiu. Cu toate acestea odată ce pandemia a ajuns 

în zonele rurale, ponderile celor infectați a început să crească, iar populația în vârstă a devenit mult 

mai vulnerabilă.  
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Pentru că vorbim de o pandemie globală care a afectat întreaga omenire, dezvoltarea COVID-19 

tinde să se concentreze asupra orașelor, unde populațiile sunt dense, iar posibilitățile de mobilitate 

atât în interiorul țărilor, cât și în afara lor, au creat pârghiile pentru răspândirea cu ușurință a 

coronavirusului. Cu toate acestea, zonele rurale au fost caracterizate drept refugii de siguranță 6 în 

această perioadă. Foarte  mulți oameni care aveau posibilitatea de a se muta la casă într-o zonă rurală 

au ales mobilitatea rezidențială pe toată perioada pandemiei.  

Multe comunități rurale au fost preocupate de acest fenomen, tocmai pentru că riscul de 

îmbolnăvire începea să fie din ce în ce mai vizibil în aceste zone. Chiar dacă zonele rurale nu beneficiau 

de un sistem medical performant care să le asigure siguranța că în cazul unei îmbolnăviri au toate 

resursele necesare de a trece cu bine prin boală, populația a considerat mobilitatea spre zona rurală 

ca fiind un beneficiu. Această adunare de forțe a pus în evidență probleme înrădăcinate și dificultățile 

cu care se confruntă multe comunități rurale. Pentru cei de la conducere a oferit o perspectivă 

îngrijorătoare a faptului că locuitorii din mediile rurale se află într-un deficit de resurse enorm într-o 

astfel de criză.  

În aceste condiții s-au propus tot felul de soluții care să vină în sprijinul acestor situații, în special 

pentru oamenii aflați în situații defavorizate. Cu toate acestea, se pare că mediul rural a salvat foarte 

mult economia românească. Fermierii au adus un aport important consolidării unui sistem de 

alimentare european, în cadrul căruia au asigurat o cantitate suficientă de alimente, la prețuri cât mai 

accesibile7. Acest efort le-a adus și prejudicii, astfel că o soluție promițătoare venită din partea 

autorităților, a fost implementarea unor metode și tehnologii agricole inovatoare.  

Oportunitățile online, vin în sprijinul depășirii provocărilor de accesibilitate și a izolării sociale. 

Faptul că oamenii s-au mutat la sat, având posibilitatea de a lucra de acasă, obiectivele autorităților 

au fost îndreptate și în zona unei posibile tranziții digitale. Dependența de conectivitatea digitală, 

susținută de pandemie, a servit pentru a ilustra și mai mult inegalitățile digitale rurale. Se constată că 

aceste zone nu beneficiază de o infrastructură de telecomunicații bine pusă la punct. Dacă zonele 

rurale ar beneficia de un acces rapid în bandă largă, angajații ar putea oferii servicii publice importante, 

iar decizia cetățenilor de a se muta la țară ar deveni mult mai ușoară. Angajații care și-au continuat 

munca de acasă au întâmpinat dificultăți cu privire la internet, semnalul telefonic, astfel că 

digitalizarea ar fi o soluție cât de poate de viabilă într-o astfel de situație8.  

Populațiile din zonele rurale sunt expuse unui risc mai mare de complicații și mortalitate COVID-

19, din cauza faptului că acestea au în general, proporții mai mari de rezidenți mai în vârstă. 

Predispoziția acestora și pentru alte afecțiuni, comorbități preexistente, îi expun unui risc mai mare 

de complicații ale virusului. Infrastructura de sănătate din mediul rural este puțin capabilă de a face 

față unui flux de pacienți, atât din perspectiva materială a resurselor pe care le dețin, cât și din 

perspectiva medicilor specialiști.  

 Figura 26. Populația pe medii de rezidență de peste 70 de ani 

 
6 Andrew S. Maclaren și Lorna J. Philips – COVID-19 and the countryside. Rural areas: distant from the 

pandemic?, 2021. 
7 Comitetul European al Regiunilor- Experiențe și învățăminte desprinse de regiuni și orașe în tipul crizei 

provocate de COVID-19, 2021 
8 Ibidem. 
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Vârsta Mediu de rezidență Anul 2020 Anul 2021 

70-74 ani Urban 532491 571654 

 Rural 415470 523199 

75-79 ani Urban 321629 324115 

 Rural 310514 305614 

80-84 ani Urban 260230 248286 

 Rural 278469 259602 

85 ani și peste 85 Urban 195571 197877 

 Rural 213435 214184 

Sursă: INSSE Tempo-online 

 

În tabelul de mai sus, putem observa că populația de peste 80 de ani este predominată în 

mediul rural, comparativ cu cel urban. Deși diferențele înregistrate nu sunt majore, aceste date ne 

oferă perspectiva faptului că sistemul medical din zonele rurale au nevoie de o infrastructura cât mai 

bine pusă la punct, mai ales în situațiile de criză ce pot pune la limită viața oamenilor. Decizia 

oamenilor de a se muta la sat, a dus cu siguranță la răspândirea virusului și în comunitățile arhaice, 

unde resursele de orice tip sunt mai dificil de obținut. Acesta trebuie să fie un semnal de alarmă pentru 

intervenția imediată în sistemul medical rural.  

Situația pandemică, așa cum menționam și anterior a fost favorabilă acestei mobilități interne, 

datorită beneficiilor mai mult de natură psihică pe care mediul rural le putea oferi. Totuși, ce trebuie 

evidențiat este că și în situație pandemică și în situație normală de trai, mediul rural suportă o serie 

de blocaje și obstacole care îi fac pe oameni să nu aleagă satul. Pandemia ne-a oferit o lentilă mai clară 

a aspectelor ce pot fi îmbunătățite pentru a crește atractivitatea acestui mediu, care de altfel poate fi 

foarte prielnic dacă este exploatat în mod conștient.   

14.6. Metode de revitalizare și soluții 

Cu timpul mediul rural va deveni un alt fel de mediu urban, întrucât majoritatea metodelor de 

revitalizare presupun transferul oportunităților, resurselor, capacităților orașului înspre sat. Acest 

capitol va evidenția principalele nevoi și soluții care ar trebui abordate cu privire la creșterea mediului 

rural atât din punct de vedere economic, social, cât și cultural. Toate aceste metode vor fi analizate pe 

mai multe planuri printre care: educație, sănătate, infrastructură, digitalizare, demografie, sărăcie, 

economie etc.  

14.6.1. Educație 

Este clar că zonele rural încă întâmpină problemele pe care cel mai probabil locuitorii din mediul 

urban le-ar considera o necesitate de bază. Una dintre problemele esențiale care tinde să aibă efecte 

pe termen lung, este legată de sistemul de învățământ. Lipsurile pe care le resimte școala în mediul 

rural are rădăcini mult mai adânci, ce se ramifică atât spre economie, spre resursele insuficiente 

pentru școlari, mediile defavorizate și infrastructura precară. Depopularea satelor are în vedere și 

sistemul educațional, întrucât mediul urban beneficiază de mult mai multe resurse ce de-a lungul 

timpului au condus la decizia oamenilor spre emigrare internă.  



 174 

COMUNA LOVRIN 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 2022-2027  

 

 

➢ Infrastructură școlară 

Prima problemă pe care o putem identifica este școala în sine. Multe dintre acestea sunt 

construcții vechi, ce nu au fost renovate de multă vreme, cu risc puternic de prăbușire ce poate pune 

școlarii în pericol. De asemenea, suprapopularea claselor duce la un nivel slab de dotare al mobilierului 

(scaune și birouri insuficiente pentru a satisface fiecare copil). Toate acestea duc la o rată crescută de 

abandon școlar și la promovabilitate scăzută în rândul școlarilor.  

➢ Profesori 

Până acum am accentuat lipsurile la nivel de infrastructură, însă un rol important în educația 

elevilor îl joacă profesorul. Ei sunt cei care transmit cunoștințe și creionează un curriculum ce poate 

dezvolta în mintea elevului un spirit curios și dornic de învățare. Cadrele didactice din mediul rural 

sunt în primul rând într-un număr mult prea mic pentru capacitatea elevilor, însă și slab pregătiți 

psihopedagogic pentru a oferi elevilor o educație de înaltă calitate. În cazul unei săli supraaglomerate, 

profesorii nu se pot asigura că fiecare copil va absorbi întreaga informație din materialele de învățare 

care au fost predate.  

➢ Lipsa materialelor 

Majoritatea elevilor din mediul urban, înrolați la școli prestigioase, colegii, centre specializate de 

educație, beneficiază din ce în ce mai mult de laptop-uri, tablete, internet, elemente ajutătoare în 

procesul educațional. Acestea dau frâu liber elevului spre cunoaștere și documentare suplimentară 

față de ceea ce se predă la clasă. Cu toate acestea, lucrurile funcționează diferit în mediul rural. Unele 

dintre școli au laboratoare cu calculatoare, însă lipsite de orice funcționalitate. În aceste condiții, cu 

acces redus la dispozitive, internet, poate chiar electricitate, de cele mai multe ori informațiile sunt 

derivate din manualele fizice. Mulți elevi nu beneficiază de o situație financiară bună pentru a cumpăra 

cărți, iar școlile de asemenea, nu au un număr suficient de manuale pe care să le împartă către elevi. 

Acest lucru limitează amploarea cunoștințelor pe care școlarii o pot învăța.  

SOLUȚII 

1. Intervenția asupra spațiilor de învățământ prin reabilitatea acestora atât la nivel de 

infrastructură edilitară, cât și cu privire la nevoile de bază: căldură, băi corespunzătoare, spații 

de recreere, etc. 

2. Introducerea dispozitivelor digitale (tablete, laptopuri, calculatoare) în procesul educațional 

și a cursurilor specializate în dezvoltarea competenței digitale.  

3. Optimizarea claselor și a numărului de elevi ce pot face parte dintr-o grupă, pentru a evita 

suprapopularea. 

4. Susținerea inițiativelor de training pentru profesori, în vederea îmbunătățirii procesului 

educațional.  

5. Evitarea abandonului școlar/rata mică de promovabilitate prin derularea proiectelor care să 

ofere pregătire suplimentară elevilor și susținerea financiară a celor ce nu beneficiază de un 

venit optim.  

6. Susținerea financiară a elevilor ce au performanțe crescute la învățătură și care pot beneficia 

de un mediu academic oportun capacităților intelectuale.  

 

14.6.2. Sănătate 
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 Este cunoscut faptul că starea de sănătatea a oamenilor din zonele rural este în general mai 

scăzută decât în zonele urbane. Cele din urmă ajung să beneficieze de sisteme inovative, de 

echipamente medicale și infrastructură mult mai bine dotată, ce ajută la creșterea stării de sănătate a 

oamenilor. Luând în considerare nivelul de sărăcie, starea scăzută de sănătate, populația vârstnică 

predispusă poverii bolilor, este necesar ca autoritățile să se concentreze pe îmbunătățirea oamenilor 

din zonele rurale. Mai mul decât atât pentru a revitaliza mediul rural, oamenii trebuie să se simtă în 

siguranță, iar aceasta este dată de un sistem medical care să intervină profesionist atunci când este 

nevoie. O îmbunătățire la nivel medical, cu siguranță ar putea duce la o migrare masivă dinspre oraș 

spre sat. De-a lungul timpului, accentul s-a pus pe economie zonelor rurale, pe factorii sociali și 

educaționali, însă sănătatea rămâne încă le lista abordărilor ce trebuie analizată. Raportul 10/90 

privind cercetarea în sănătate, 1999 prezintă o viziune alternativă: „Comunitatea globală ar trebui să 

recunoască faptul că sănătatea bună este o cale de ieșire din sărăcie. Are ca rezultat un sentiment mai 

mare de bunăstare și contribuie la creșterea productivității sociale și economice. Impactul sănătății 

proaste asupra productivității îi afectează nu numai pe cei săraci, ci și pe societățile și economiile”9  

➢ Infrastructura medicală 

Furnizarea serviciilor de sănătate în zonele rurale și mai ales îndepărtate este afectată în mod 

semnificativ de infrastructura medicală precară. Populația din mediul rural are o predispoziție reală 

spre îmbolnăvire, ceea ce face ca lipsa unui sistem medical eficient, să ducă la o rată a mortalității 

ridicată. În majoritatea comunelor și satelor există o singură instituție medicală, sub numele de 

dispensar, ce oferă o îngrijire minimă a pacienților. Lipsa instituțiilor medicale și dotarea slabă a 

acestora fac imposibilă internarea și supravegherea pacientului aflat într-o stare gravă. De cele mai 

multe ori, pacienții ajung să primească un minimum de tratament, urmând ca în final să fie transferați 

la un spital din oraș, ce le poate oferi mediul prielnic pentru însănătoșire. Se observă chiar o tendință 

a localnicilor care sunt concentrați pe nevoia lor de securitate și care preferă să fie îngrijiți în mediul 

lor local. Această tendință trebuie evidențiată la maximum tocmai pentru poate fi un punct esențial 

de implementare a unui sistem medical rural ce să ofere oamenilor un nivel de securitate crescut cu 

privire la propria persoană.  

➢ Medici și asistente 

Toate problemele menționate anterior sunt amplificate de lipsa de medici și asistente, singurii 

care pot furniza servicii de sănătate în mod profesionist. Aceste servicii necesită un număr suficient 

de medici care să aibă pregătirea necesară pentru a face față nevoilor de sănătate de la sate. Însă în 

strânsă legătură cu problema enunțată anterior, disponibilitatea medicilor depinde și de infrastructura 

adecvată pentru a-și desfășura munca. Acasă pentru un medic înseamnă, spital, cabinet, însă lipsa 

acestuia sau dotarea precară a acestor instituții scad nivelul de motivație și satisfacție al medicilor. 

Totodată, mediul rural este caracterizat și de o lungă tradiție de sănătate acasă, astfel că în 

mentalitatea localnicilor s-a sedimentat un sentiment puternic de autonomie, chiar și cu privire la 

metodele proprii de însănătoșire.  

 

SOLUȚII 

1. Reabilitatea instituțiilor medicale și dotarea acestora cu echipament specializat care să 

crească starea de sănătate a localnicilor.  

 
9 World Health Organization. Global Forum for Health Research. 10/90 Report. Switzerland: WHO; 1999. 
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2. Atragerea medicilor și asistentelor în mediul rural prin oferirea unui mediu cât mai prielnic 

desfășurării activității.  

3. Susținerea inițiativelor de educare a populației, cu privire la îngrijirea sănătății, importanța 

verificărilor anuale și a modalităților de prevenție a bolilor.  

4. Scăderea ratei de mortalitate prin dotarea eficientă cu echipament modern și tratamente 

diverse.  

5. Consolidarea unităților și capacităților de îngrijire a sănătății rurale, formarea și și creșterea 

numărul de profesioniști din domeniul sănătății și al nutriției, susținerea și extinderea accesul 

la sistemele de asistență medicală primară, inclusiv prin promovarea accesului echitabil și 

îmbunătățit la servicii de asistență medicală la prețuri accesibile și eficiente 

 

14.6.3. Economie 

Deși prea puțin valorificată, economia la nivel rural poate fi unul dintre cele mai importante 

sectoare ce necesită intervenție. Datorită posibilităților de a oferi servicii de bază pentru comunitate, 

promovare socială, incluziune economică, întreprinderile pot beneficia foarte mult din zonele rurale. 

Întreprinderile ce doresc să se dezvolte în mediul rural trebuie să își asume faptul că abordarea lor 

trebuie să fie centrată pe oameni, pe legătura dintre aceștia cu comunitatea locală și astfel să dezvolte 

inițiative relevante pentru zonele rurale. În contextul pandemic COVID-19, economia din mediul rural 

a fost capabilă să asigure servicii sociale pentru persoanele vulnerabile, să producă și să distribuie 

alimente pentru întreaga comunitate.  

Economia rurală trebuie susținută în proiecte de antreprenoriat, întrucât acestea pot crește 

valoarea locală a zonelor. Acest lucru poate avea ca efect un flux ridicat de turism și creșterea 

vizibilității locale. Majoritatea celor ce au migrat către oraș, au migrat din motive economice, pentru 

un loc mai bun de bună sau pentru înființarea propriilor afaceri. Mediul rural poate fi contextul ideal 

pentru cei care doresc să investească, însă trebuie promovat în așa fel încât oamenii să revină la origini. 

Totodată, se încurajează și o acțiune colectivă de sporire economică, dar și valorificarea contribuției 

personale în comunitate. În plus, aceste inițiative au avantajul construirii parteneriatelor cu o 

diversitate de alți actori locali. Toți acești factori, ajută economia locală să reacționeze pozitiv și 

inovativ asupra noilor provocări.  

Un element important în dezvoltarea economiei rurale, se leagă de o analiză riguroasă a 

specificului local, a posibilităților de creștere. De pildă: în urma unui chestionar legat de gradul de 

satisfacție al cetățenilor din comuna Lovrin cu privire la administrația publică locală, a reieșit că 31,50% 

dintre cetățenii respondenți lucrează în întreprinderi mici și mijlocii, iar 22,30% în domeniul agricol. O 

astfel de analiză duce la stabilirea specificului local spre care se poate îndrepta o inițiativă economică. 

În cazul Lovrin, se poate interveni cu finanțări legate de agricultură, de facilitarea procesului de 

producție și de distribuție a legumelor, fructelor, de încheiere a parteneriatelor cu sponsori ce 

militează pentru produsele BIO și așa mai departe.  

 SOLUȚII 

1. Valorificare la maximum a potențialului economic specific fiecărui mediu rural și încurajarea 

proiectelor de afaceri locale.  

2. Înființarea întreprinderilor după specificul local, pentru dezvoltarea sectorială a industriei.  
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3. Facilitarea și favorizarea programelor de formare profesională în funcție de domeniile de 

activitate în curs de dezvoltare.  

4. Integrarea tinerilor pe piața forței de muncă prin finanțarea proiectelor de antreprenoriat.  

5. Promovarea produselor locale prin târguri, evenimente ce pot atrage investitori.  

 

14.6.4. Infrastructură și transport 

Dezvoltarea economică și durabilă a satelor are în vedere și îmbunătățirea infrastructurii și a 

serviciilor de bază pentru localnici. Infrastructura poate fi considerată un principal factor ce susține 

decalajul între zonele rurale și centrele urbane. Acest lucru nu poate decât să derive și înspre probleme 

de natură socială cum ar fi: inegalitatea de șanse, marginalizarea și stigmatizarea. Zonele rurale 

înregistrează predominant populația vârstnică, iar tinerii încep din ce în ce mai mult să emigreze. Lipsa 

infrastructurii care să permită satisfacerea nevoilor principale  (drumuri, canalizare, sisteme de 

alimentare cu apă potabilă, sisteme termice, electricitate etc.) are ca rezultat depopularea satelor.  

Mediul rural are nevoie de o serie de proiecte și finanțări care să permită dezvoltarea 

infrastructurii de bază. De la modernizarea infrastructurii rutiere care să facă posibilă tranziția în 

interiorul satelor, dar și spre exterior, până la crearea și îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu 

apă pentru asigurarea condițiilor optime de sănătate și protecție a mediului.  De asemenea, trebuie 

accentuat că odată cu modernizarea infrastructurii rutiere, este nevoie și de o rețea de transport care 

să facă posibilă conectivitatea între comune din apropiere sau orașe. Totodată, mulți școlari întâmpină 

dificultăți cu privire la navetă, astfel că se pot implementa curse speciale pentru toți elevi din sate.  

SOLUȚII 

1. Construcția și/sau modernizarea rețelei publice de apă, a rețelei de apă uzată și a drumurilor 

de interes local.  

2. Susținerea inițiativelor locale pentru aplicarea tehnologiilor de energie eficientă prin panouri 

solare. 

3. Implementarea/extinderea pistelor de biciclete pentru încurajarea tipurilor de transport 

nepoluante. 

4. Implementarea curselor de transport speciale pentru elevi.  

 

 

 

 

14.6.5. Asistență socială 

Mediul rural se confruntă și cu o infrastructură socială slab dezvoltată care nu poate fi capabilă să 

susțină persoanele aflate într-o situație de ajutor. Zonele rurale adăpostesc o bună parte din populație 

care se află în risc de marginalizare, caracterizate de o puternică sărăcie și care beneficiază de ajutor 

social care însă nu este suficient. Pe lângă faptul că aceste grupuri vulnerabile trebuie identificate, 

acestea trebuie să primească asistență și să se înceapă un proces de incluziune socială. Totodată, 

aceste probleme rezultă și dintr-o mentalitate ce impune o piedică esențială în procesul de reintegrare 

a celor ce fac parte dintr-un stigmat.  
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Asistența socială ar putea însemna la nivelul zonelor rurale și intervenția asupra facilităților 

extracurriculare pentru elevi. Crearea unor spații speciale de tip after-school, va face posibil accesul 

elevilor la activități educaționale care să le cultive spiritul proactiv. Este vizibil că există o inegalitate 

de șanse între mediul urban și cel rural, plecând de la aceste aspecte. Intervențiile la nivelul protecției 

sociale pot diminua diferențele între cele două medii și pot dezvolta o resursă esențială pentru 

progresul zonelor rurale. Astfel că, intervențiile în mediul rural cu privire la susținerea infrastructurii 

sociale-educaționale, poate restrânge elementul discriminator și oferă posibilități femeilor de a intra 

pe piața muncii, evitând desegregarea. 

SOLUȚII 

1. Crearea și modernizarea spațiilor ce deservesc cazării sau activităților destinate grupurilor 

vulnerabile.  

2. Susținerea grupurilor vulnerabile și introducerea acestora în câmpul muncii.  

3. Finanțarea proiectelor care au drept scop integrarea socială a celor ce fac parte din categoriile 

defavorizate.  

4. Programe educaționale suplimentare pentru dezvoltarea intelectuală a elevilor și pentru 

incluziune socială.  

5. Furnizarea de programe de protecție socială care să beneficieze, printre altele, gospodăriilor 

vulnerabile, în special persoanelor în vârstă, persoanelor cu dizabilități și șomerilor, dintre 

care mulți se află în zonele rurale. 

 

14.7. Programul LEADER  

 

De-a lungul timpului au existat foarte multe programe locale pentru revitalizarea mediului rural. 

Printre acestea se numără si programul LEADER („Liaision Entre Actions de Developpment de 

l’Economie Rurale”)10 existent din anul 1991, care își propune să ofere sprijin pentru dezvoltarea rurală 

atât din punct de vedere economic, cât și social. Este o inițiativă europeană, care presupune implicarea 

actorilor locali din zonele rurale în dezvoltarea propriilor regiuni prin formarea Grupurilor de Acțiuni 

Locale (GAL), elaborarea și implementarea strategiilor.  

14.7.1. Caracteristicile programului LEADER 

 

1. Abordare de jos în sus 

LEADER consideră că localnicii sunt cei mai bun specialiști în a conduce dezvoltarea comunității 

lor. Această abordare de jos în sus înseamnă că comunitatea locală și actorii locali pot contribui în mod 

esențial la definirea unei căi de dezvoltare pentru zona lor, în strânsă legătură cu nevoile, așteptările 

și planurile lor. Această abordare colectivă le permite să ia deciziile și să preia controlul asupra 

viitorului propriei zone. Participarea activă este încurajată în fiecare etapă de-a lungul procesului de 

dezvoltare și selectarea actorilor este echitabilă și transparentă.  

2. Abordare bazată pe zonă 

 
10 “Legături între economia rurală și acțiunile de dezvoltare”- European Network for Rural development 



 179 

COMUNA LOVRIN 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 2022-2027  

 

 

Dezvoltarea locală LEADER presupune și alegerea unei zone care să formeze baza dezvoltării 

parteneriatului și strategiei locale, creând o viziune pozitivă pentru interesele locale. Zona implică un 

teritoriu mic, omogen, coeziv din punct de vedere social, caracterizat prin tradiții comune și o 

identitate locală. Zona aleasă trebuie să aibă suficientă coerență și masă critică în ceea ce privește 

resursele umane, financiare și economice pentru a susține o strategie de dezvoltare viabilă.  

3. Parteneriatul local 

Acest parteneriat local poartă numele de Grup de Acțiune Locală (GAL) care înseamnă că 

persoanele care au fost anterior beneficiari pasivi ai unei politici devin parteneri activi și motoare 

pentru dezvoltarea zonei lor. Parteneriatele trebuie să se potrivească zonei lor și realităților 

contextului local, pentru crearea unui angajament fundamentat pe încredere și relații e lucru 

necesare.  

4. O strategie integrată și multisectorială 

Parteneriatele și strategiile de dezvoltare locală urmăresc să valorifice legăturile dintre sectoarele 

locale pentru a exploata potențialele efecte. Astfel este explorată zona în funcție de nevoile și 

oportunitățile existente, pentru ca acestea să fie integrate pentru atingerea obiectivelor comune.  

5. Rețele 

Rețelele semnifică foarte bine filosofia LEADER, întrucât GAL presupune a fi o rețea de parteneri 

locali care prin strategia și activitățile sale promovează legăturile dintre actorii locali și alții din lanțul 

de dezvoltare. Crearea rețelelor îi reunește pe cei implicați în diseminarea și împărtășirea 

cunoștințelor, experienței, inovațiilor și ideilor în sprijinirea dezvoltării locale.  

6. Inovație 

LEADER caută promovarea soluțiilor noi și inovatoare la problemele locale. Inovația se aplică atât la 

tipurile de activități susținute, la produsele și serviciile dezvoltare, dar și la modul în care se ajunge la 

rezultat. Fiecare GAL trebuie să urmărească să aducă noi elemente și soluții pentru dezvoltarea 

teritoriului său.  

7. Cooperare 

Dezvoltarea locală implică și o cooperare interteritorială și chiar internațională. Cooperarea GAL cu 

alte grupuri formate similar dintr-o altă regiune, stat membru etc., poate aduce beneficii esențiale și 

este o sursă excelentă de inovare și transfer de cunoștințe.  

 

În România, cel mai recent program a fost Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)11 

pentru perioada 2014-2020 care a avut la bază multe dintre principiile LEADER. PNDR și-a propus să 

răspundă la 3 dintre provocările de dezvoltare stabilite prin Acordul de parteneriat:  

➢ Competitivitatea și dezvoltarea locală 

➢ Oamenii și societatea 

➢ Resursele 

 

 
11 PNDR - Fonduri-UE. 
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14.7.2. Principalele priorități de dezvoltare rurală pentru perioada de programare 2014-

2020  

  

➢ Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, 

deschiderea către piață și procesare a produselor agricole; 

➢ Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri; 

➢ Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în 

zonele rurale și crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural. 

➢ Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în 

sectoarele non-agricole din mediul rural; 

➢ Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui 

subprogram dedicate; 

➢ Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul 

abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, 

calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii 

sociale. 

 

14.8. Concluzii 

Dezvoltarea rurală durabilă este vitală pentru stabilitatea economică, socială și de mediu a 

națiunilor. Joacă un rol important în eradicarea sărăciei, oferirea condițiilor optime de trai, posibilități 

economice, creșterea calității vieții, creșterea standardelor educaționale și protecția mediului. 

Depopularea satelor a avut în mare măsură legătură cu lipsa resurselor de care dispune mediul rural. 

Oamenii își vor dori întotdeauna mai mult, iar astăzi toți suntem îndreptați spre stiluri de viață cât mai 

sus poziționate.  

Toate metodele de revitalizare menționate mai sus, alături de abordarea de tip LEADER pot aduce 

schimbări majore cu privire la mediul rural. Există un potențial considerabil pe care doar prin efort îl 

putem materializa în cele din urmă. Schimbarea mediului rural implică întinerirea peisajului rural și 

susținerea satelor. Adevărat provocare este legată de transferul soluțiilor inovatoare ce au funcționat 

la orașe, înspre sate. Fiecare mod de viață, necesită o bază economică, dar și un angajament de a 

păstra acel mod de viață în fața schimbărilor economice și sociale. Continuitatea mediului rural se 

bazează pe modul în care generațiile viitoare vor găsi modalitățile corecte de a interveni în zonele care 

nu prezintă niciun interes economic. Pandemia ne-a arătat faptul că într-o situație de criză, oamenii 

sunt dispuși să își schimbe stilul de viață pentru siguranță, liniște și protecție. Migrația către sate într-

o situație de traumă globală poate fi interpretată și ca un mod de decuplare de la viața urbană.  
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XV. STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  

15.1. VIZIUNE STRATEGICĂ 

Lovrin – comună prosperă agricol, caracterizată prin important colector pentru 

o educație rurală de calitate, preocupare pentru creșterea calității vieții într-un 

mediu curat și atractiv 
 

Viziunea de dezvoltare a comunei Lovrin, județul Timiș, pentru perioada 2022-2027, reflectă atât 

nevoile locuitorilor ei cât și principiile și orientările promovate de Uniunea Europeană în cadrul 

politicilor și strategiilor sale din perioada actuală. 

Strategia propune o abordare integrată, echilibrată, ce se axează atât pe creșterea competitivității 

economice a localității cât și pe creșterea calității vieții într-un cadru stimulativ, prosper și echitabil 

pentru toți cetățenii. 

Viziunea de dezvoltare se bazează pe principalele competențe distinctive ale localității și urmărește 

valorificarea acestora pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a comunei prin atragerea de noi 

activități economice bazate pe inovare, promovarea serviciilor publice de calitate și îmbunătățirea 

mobilității. 

Dezvoltarea economică a comunei nu trebuie să fie un scop în sine, ci aceasta are ca obiectiv creșterea 

calității vieții prin îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor. Scopul major al viziunii de dezvoltare 

a comunei este asigurarea prosperității locuitorilor, crearea unui cadru de viață stimulativ și echitabil 

pentru toți cetățenii, obiectiv universal avut în vedere de oricare comunitate locală, în dezvoltarea sa. 
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Pilonii de dezvoltare pentru comuna Lovrin 

 

15.2. Obiectivele strategice 

Pentru îndeplinirea viziunii de dezvoltare locală, Comuna Lovrin se va concentra spre atingerea 

următoarelor obiective strategice: 

 

OS1. Comuna Lovrin – Competitivitate economică și dezvoltare prin cercetare și inovare 

 

 
1.1. Crearea unui mediu socio-economic atractiv, competitiv și inovator  
Se vizează sprijinirea mediului creativ local prin crearea de comunități – organizarea de evenimente și 

platforme de comunicare care să încurajeze stabilirea de parteneriate, prin promovarea produselor 

culturale și creative locale și prin crearea infrastructurii de sprijin pentru antreprenorii în industrii 

creative – în acest sens existând numai câteva inițiative private. 

Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Lovrin 

Conform Comisiei Europene, ”Principala provocare pentru România este competitivitatea sa scăzută.” 

Datele indică și o capacitate de comercializare foarte limitată a rezultatelor cercetării și inovării 

românești. Pentru a putea răspunde acestor provocări, această strategie încurajează crearea unui 

LOVRIN
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prosperă
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ecosistem de inovare prin parteneriat între administrația publică locală a Comunei Lovrin și Stațiunea 

de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Lovrin. În mod complementar, capitalul privat va fi atras în 

susținerea inovării bazate pe cercetare-dezvoltare. 

Potențial agricol 

Dezvoltare agriculturii ca pilon de susținere economică a localității este necesară în contextul actual, 

având în vedere potențialul extraordinar al terenurilor, poziționarea foarte bună pentru colectarea 

producției de legume și fructe – în vecinătatea viitorului centru de legume-fructe de la Tomnatic, dar 

și accesul la materiale genetice pentru culturi roditoare care pot fi furnizate chiar de către Stațiunea 

de cercetare.  

 

Piața din Lovrin 

Un alt interes major îl reprezintă Piața din Lovrin, locul în care se concentrează săptămânal o piață 

importantă care atrage vânzători și clienți din toata zona de nord-vest a județului Timiș. Drept urmare 

se impune o mai mare atenție asupra nevoilor de modernizare a acestui spațiu comercial. 

Economia locală, bazată într-o pondere însemnată pe activitatea de comerț, trebuie să fie încurajată 

în direcții ale căror efect sinergic aduc bunăstare în principal rezidenților. Pentru creșterea 

competitivității pe termen lung a economiei locale este necesar construirea unei economi puternice 

prin maximizarea utilizării forței de muncă și a potențialului local. 

 

 
1.2. Atragerea de investitori și capital în vederea dezvoltării mediului de afaceri  
Obiectivul de față își propune definirea profilului localității Lovrin ca destinație de investiții și  
identificarea instrumentelor de atragere de investiții în sectoare economice cheie.  
De asemenea, obiectul urmărește atragerea forței de muncă calificate necesară pentru susținerea 
dezvoltării economice a comunei, precum și atragerea populației tinere. 
 

 
1.3. Sprijinirea dezvoltării resurselor umane  
Intensificarea competiției la nivel național și internațional, ca rezultat al amplificării procesului de 
globalizare și progresele înregistrate în ceea ce privește administrarea eficientă a resurselor umane, 
reprezintă expresia recunoașterii procesului de dezvoltare a resurselor umane drept unul dintre cei 
mai importanți factori ai succesului. 
 

 

OS2. Comuna Lovrin – Identitate culturală și turistică 

 

 
2.1. Turism valorificat și promovat prin activități atractive și servicii de înaltă calitate în Comuna 
Lovrin (dotări de agrement relaxante, vacanțe active, activități culturale și educaționale 
modernizate și reinterpretate)  
Patrimoniul cultural reprezintă un grup de resurse moștenite din trecut pe care oamenii le identifică, 
independent de proprietarul lor, ca o reflexie și expresie a valorilor, credințelor, cunoștințelor și 
tradițiilor lor. Include toate aspectele mediului înconjurător ce rezultă din interacțiunea între oameni 
și locuri de-a lungul timpului.  
Istoria fiecărui loc este unică și este o calitate de neînlocuit care are o contribuție vitală pentru 

calitatea vieții fiecăruia dintre noi. Zonele istorice definesc istoria locală, generează venituri prin 

turism, stimulează regenerarea, oferă mii de locuințe atractive și adaugă un caracter distinctiv local 

fundamental pentru sentimentul nostru de loc și de apartenență. 
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Turismul se constituie ca o ramură a economiei naționale integrată în sectorul serviciilor și se 

manifestă astăzi ca un domeniu distinct de activitate, cu o prezența tot mai activă în viața economică 

și socială. Generator al unor transformări profunde în dinamica socială, turismul s-a afirmat totodată 

ca factor de progres și civilizație, ca promotor al relațiilor internaționale și, mai recent, ca argument al 

globalizării și dezvoltării durabile. Turismul este unul din cele mai dinamice sectoare de activitate. 

Potențialul turistic al comunei trebuie analizat în raport cu cel al județului. 

În ceea ce privește turismul în comuna Lovrin, acesta este încă la nivelul de start. Dacă dezvoltarea 

infrastructurii balneoclimaterice, denumită Ștrandul Termal Lovrin, a fost dedicată inițial locuitorilor 

din Lovrin din localitățile învecinate, se poate alege direcția de dezvoltare acestui potențial 

balneoclimateric, prin investiții în această ramură turistică. Putem observa că există premisele unei 

piețe, care este nevoită să apeleze la serviciile de această natură în alt județ – Bihor cu Băile Felix, 

Caraș Severin cu Băile Herculane, sau chiar să meargă în țările învecinate. 

O atracție deosebită o poate reprezenta și Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă din Lovrin, 

care poate să ofere prilejul de a crea un spațiu destinat celor interesați de curiozitățile naturii – prin 

amenajarea unui parc sau a unui muzeu.  

Orice alte oportunități artistice, culturale, sportive sau gastronomice pot veni în completarea celor de 

mai sus, bineînțeles, însoțite și de o susținere administrativă prin oferirea cadrului organizat și 

prevăzute cu dotări și infrastructură conforme activităților desfășurate.  

Activitățile culturale le permit membrilor comunității să se exprime, să spargă barierele și să creeze o 

comunitate mai vibrantă și omogenă. Asigurarea accesului la un spectru cât mai larg de activități 

culturale, accesibile pentru toți membrii comunității este un element important atât pentru creșterea 

calității vieții rezidenților, cât și pentru beneficiile experienței de muncă în cadrul industriilor creative 

care poate crește rata de ocupare a rezidenților și poate servi ca stimulent pentru întoarcerea la școală 

și înscrierea la cursuri de formare profesională.  

Pentru ca mediul cultural și creativ să prospere, comunitățile necesită o infrastructură adecvată pentru 

acestea care include o distribuție echilibrată a facilităților culturale în diferitele zone ale teritoriului. 

Participarea poate fi încurajată dacă există un fond suficient de clădiri destinate utilizării publice 

pentru activități educative, culturale și recreative.  

La nivelul comunei Lovrin, evenimentele culturale desfășurate în prezent nu sunt diversificate, acest 

fapt ducând la un grad de satisfacție redus al consumatorilor de cultură. Obiectivul are ca scop 

diversificarea activităților cultural-recreative, astfel încât să devină atractivă tuturor categoriilor de 

public.  

De asemenea, se urmărește dezvoltarea activităților de agrement și loisir prin dezvoltarea în regie 

proprie sau în parteneriat a unui centru de excelență de echitație, a unui teren de golf, etc. 

 

 

 
2.2. Valorificarea potențialului balneoclimateric  și integrarea în circuitul regional 
 

În cadrul comunei Lovrin are loc implementarea proiectului  ”Construire Centru de Recuperare 

Medicală în comuna Lovrin, județul Timiș”, beneficiarul investiției este Spitalul Clinic Județean de 

Urgență ”Pius Brinzeu” Timișoara. Suprafața terenului propus pentru realizarea acestui centru de 

recuperare are o suprafața de 3660 mp, teren aflat în proprietatea Consiliului Județean Timiș. 

Centrul de recuperare medicală va oferi pacienților săi tratamente de recuperare medicală 

pentru afecțiunile reumatologice, posttraumatice, ortopedice, neurologice și cardiovasculare. 
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Consultațiile și evaluările vor fi realizate de medici specialiști de recuperare, iar tratamentele vor fi 

efectuate în condiții de ambulatoriu sau de cazare în regim hotelier. 

Acest centru de recuperare va oferi servicii medicale care să deservească întreaga regiune de 

Vest, așa cum și Spitalul Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara deservește pacienți din toate 

cele 4 județe ale regiunii. Turismul medical, pe lângă cel de relaxare, reprezintă un important potențial 

de dezvoltare în comuna Lovrin. 

 

 

OS3. Comuna Lovrin – Mobilitate durabilă și dezvoltare teritorială planificată 

 

Mobilitatea are un impact major asupra funcționării comunităților, ca de exemplu preferința 

cetățenilor de a utiliza ca principal mijloc de transport mașina personală, determinând astfel rate mari 

de motorizare și generând congestii în trafic. Traficul motorizat este asociat cu emisii masive de 

zgomot și a altor tipuri de poluanți, printre care și gazele cu efecte de seră, precum și costuri ridicate 

legate de timp, combustibil și degradarea sănătății populației. Pentru a minimiza efectele externe ale 

performanței sistemului de transport, influența vehiculelor motorizate în mobilitatea locală trebuie 

redusă. 

 

3.1. Infrastructură de transport adaptată pentru deplasări nemotorizate sau cu emisii reduse de CO2  
Sistemele de transport alternative, coerente și bine structurate sunt esențiale pentru viabilitatea 
economică și socială a teritoriilor județene. Aceste considerente, împreună cu o rețea bine structurată 
și proiectată de piste de bicicliști și trasee pietonale, pot avea un impact pozitiv asupra calității 
mediului promovându-se alternative de transport în detrimentul utilizării mașinii personale, 
conducând la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a noxelor, iar asociate celorlalte forme de 
transport, ar putea îmbunătăți mobilitatea rezidenților, siguranța traficului rutier, siguranța 
bicicliștilor și a pietonilor.  
Asemenea majorității localităților din România, comuna Lovrin nu s-a adaptat încă suficient la noile 
tendințe în ceea ce privește mobilitatea, și anume prioritizarea deplasărilor nemotorizate sau cu emisii 
reduse de CO2.  
Astfel, obiectivul specific dedicat deplasărilor nemotorizate sau cu emisii reduse de CO2 cuprinde 
proiecte și măsuri menite să încurajeze mersul pe jos și cu bicicleta.  
De asemenea, obiectivul urmărește dezvoltarea unor stații de încărcare, precum și crearea unui parc 

auto pentru transportul public de persoane alcătuit integral din vehicule electrice. 

 
3.2. Sistem de transport public eficient și atractiv care să deservească într-un mod echilibrat 
locuitorii și mediul de afaceri al Comunei Lovrin  
 
În societatea contemporană deservirea cu transport public trebuie analizată cu toate aspectele vieții 

cotidiene și cu mișcările uzuale ale populației, deoarece mobilitatea populației nu se limitează doar la 

relația locuință – serviciu – locuință, ci este strâns legată de aspectele sociale, economice și culturale 

ale teritoriului. Astfel, deservirea cu transport public ar trebui să constituie o prioritate, acesta având 

un rol cheie în facilitarea unor comportamente. Momentan slaba deservire a acestuia condiționează 

accesul la infrastructuri necesare precum cele de educație, sănătate, recreere sau chiar la interacțiune 

socială. Neîndeplinirea acestui rol la nivelul sistemelor teritoriale duce la pierderi economice și 

probleme manifestate asupra tuturor componentelor sistemelor, condiționând și limitând dezvoltarea 

spațială.  
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Integrarea dezvoltării infrastructurii de transport în dezvoltarea teritorială, este esențială pentru o 
”creștere sănătoasă”. Excluzând avantajul aprecierii valorii terenurilor, crearea unui sistem de 
transport public integrat care să deservească eficient tot teritoriul administrativ include și alte 
beneficii socio-economice, culturale, de accesibilitate și conectivitate, de mediu atât pentru teritoriu 
cât și pentru populația acestuia.  
La nivelul comunei Lovrin problemele legate de transportul public cuprind atât slaba deservire a 
teritoriului administrativ, cât și legătura de mobilitate cu rețeaua localităților învecinate sau cu orașul  
Sânnicolau Mare. Din punct de vedere al relației cu municipiul Timișoara, disfuncționalitățile 
transportului public sunt generate în special de frecvența scăzută a mijloacelor de transport public, 
lipsa intermodalității și conectivitatea redusă între comună și municipiul reședință de județ  (o singură 
linie de transport public deservește comuna).  
Pentru a răspunde acestor dificultăți obiectivul se axează în special pe dezvoltarea sistemului de 

transport public în conformitate cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a municipiului Timișoara, dar 

și pe modernizarea stațiilor și creșterea frecvenței mijloacelor de transport public de călători. Se 

urmărește crearea condițiilor pentru a asigura un transport inter-modal, care să deservească 

utilizatorii pe tot circuitul de călătorie.  

 
3.3. Accesibilitate crescută prin dezvoltarea infrastructurii de transport și modernizarea 
infrastructurii existente  
Ca urmare a creșterii explozive a gradului de motorizare și implicit a traficului dinamic și staționar, 
circulația se desfășoară cu dificultăți din ce în ce mai mari. Se constată că reglementările existente ale 
circulației nu mai sunt adecvate necesităților actuale.  
Prin Strategia de dezvoltare a județului Ilfov - Orizont 2020, dar și prin Planul de Mobilitate Urbană 
Durabilă a Regiunii București-Ilfov, pentru asigurarea unui grad de mobilitate și accesibilitate ridicat 
pentru rezidenții și mediul de afaceri din județul Ilfov sunt propuse proiecte de realizare a unor noi 
legături între circulațiile majore din cadrul județului, propuneri care au impact direct asupra 
teritoriului administrativ al comunei.  
Deplasările de tranzit și penetrație prin comuna Lovrin, precum și cele generate de necesitățile proprii 

comunei se desfășoară cu precădere pe cale rutieră, ceea ce duce la un trafic intens pe arterele 

localității. 

Astfel, obiectivul urmărește îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a traficului, precum și crearea de 
noi alternative atât pentru traficul de tranzit, cât și pentru traficul intern, urmărindu-se fluidizarea 
circulației în cadrul comunei.  
3.4. Dezvoltare teritorială planificată  
 
Dezvoltarea teritorială planifică susține dezvoltarea economică a localității, fiind unul dintre principalii 
piloni care stau la baza unei economii durabile.  
Planificarea transportului și modul de utilizare a terenurilor trebuie studiate integrat, în raport cu 
interacțiunea dintre ele. Impactul determinat de interacțiunea dintre cele două poate fi diferit de 
impactul așteptat prin tratarea celor două subiecte individual. Rezultatele obținute depind de 
dimensiunea, densitatea și de structura teritoriului, precum și de caracteristicile sistemului de 
transport. Reglementarea utilizării terenurilor, prin prisma potențialului de a influența lungimea 
medie a călătoriilor, poate și văzută ca un factor care determină nivelul de consum de energie al unui 
teritoriu. Lungimea medie a deplasărilor crește mai mult decât liniar odată cu dimensiunea fizică a 
teritoriului dezvoltat.  
Factorii contextuali care influențează modul de funcționare și impactul interacțiunii dintre utilizarea 
terenurilor și transport, sunt:  

❖ caracteristicile economiei, cum ar fi nivelul de creștere economică, ocuparea forței de muncă sau 
structura sectorială și regională a economiei;  
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❖ caracteristicile socio-demografice și socio-culturale ale populației, cum ar fi vârsta și distribuția 
veniturilor populației;  

❖ caracteristici ecologice și de mediu, cum ar fi cantitatea de resurse naturale, precum combustibilii 
fosili și calitatea mediului.  
Astfel, obiectivul urmărește dezvoltarea coerentă și echilibrată a teritoriilor nedezvoltate, precum și 
asigurarea accesibilității și conectivității în cadrul comunei și în raport cu vecinătățile.  
Strategia planificării spațiale trebuie să asigure calitatea spațiului planificat, acoperirea tuturor 
problematicilor diverse specifice tipurilor de spații existente sau care trebuie construite structurat, 
într-o viziune integrată. Administrația publică locală deține în acest sens instrumentele de control dar 
și de ghidaj (promovare, inhibare, catalizare, condiționare) a dezvoltării economice.  
Obiectivul de față urmărește exploatarea punctelor tari și competențelor distinctive ale comunei, 

rezervele mari de teren compact – în special în zona de est a comunei, zonă care se află în prezent 

integral în extravilan, dar pentru care există o presiune majoră pentru dezvoltare exercitată în special 

de proximitatea municipiului București – oferind premisele pentru o dezvoltare sustenabilă integrată 

a localității și poziționarea localității ca o comunitate puternică și dezvoltată economic.  

Astfel, se are în vedere reglementarea strictă a condițiilor și direcțiilor de dezvoltare ale zonelor noi, 
precum și sprijinirea unei dezvoltări etapizate și echilibrate a teritoriului prin investițiile administrației 
publice locale în dobândirea de terenuri pentru dezvoltarea infrastructurii de transport și tehnico-
edilitare, dar și pentru încurajarea dezvoltării activităților de tip „ancoră”.  
Prin activități de tip „ancoră” se înțeleg acele funcțiuni care prin dimensiunea și specificul lor pot 

deveni centre polizatoare și care determină apariția altor funcțiuni complementare, Dezvoltări de tip 

„ancoră” pot fi mari centre comerciale, centre de afaceri, de cercetare-dezvoltare și IT&C, precum și 

altele. 

 

 

OS4. Comuna Lovrin – Servicii publice performante 

 

 
4.1. Servicii de asistență socială diversificate și performante, care asigură nevoile tuturor 
categoriilor de persoane  
 

Politica locală în domeniul asistenței sociale vizează o serie de măsuri destinate combaterii excluziunii 
sociale și promovării incluziunii sociale, într-o construcție de sistem coerentă, cu un management 
eficient, tinzând spre o îmbunătățire permanentă a diverselor măsuri de suport financiar destinate 
familiilor, copiilor, persoanelor aflate în situație de risc, precum și spre o consolidare și dezvoltare a 
rețelei de servicii sociale.  
Prin intermediul acestui obiectiv se urmărește promovarea incluziunii sociale prin diversificarea 

dotărilor și serviciilor sociale, precum și prin programe de integrare a persoanelor aflate în dificultate 

pe piața muncii. 

 
4.2. Regenerarea zonelor depravate și stimularea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile  
Concentrarea populației cu putere de cumpărare mai mică și nevoi sociale mai mari în anumite zone 
este rezultatul direct al procesului de segregare teritorială, acesta fiind, fenomenul prin care, datorită 
opțiunilor de pe piața terenurilor și a locuințelor, diferite grupuri sociale tine să se izoleze în anumite 
zone.  
O serie de grupuri vulnerabile sunt susceptibile să se confrunte cu dificultăți în generarea unor venituri 
suficiente pentru a asigura un nivel de trai decent. Aceste grupuri sunt predispuse să aibă un nivel 
scăzut de educație, să nu se integreze în piața forței de muncă și să dețină puține bunuri. Acestea se 
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pot confrunta, de asemenea, cu discriminarea, ceea ce complică abilitatea acestora de a genera 
venituri independente.  
Astfel, prin intermediul acestui obiectivul se urmărește creșterea gradului de participare la nivelul 

educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire 

timpurie a sistemului, implementarea de proiecte de economie socială pentru reducerea numărului 

de persoane dezavantajate, precum și oferirea unei game largi de locuințe sociale în concordanță cu 

numărul de cereri. 

 

 
4.3. Investiții în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții  
 
Un sistem de educație eficient și performant necesită o combinație corespunzătoare între un personal 
de înaltă calitate și bine pregătit, resurse și facilități educaționale adecvate, precum și elevi și studenți 
pregătiți să învețe.  
Obiectivul urmărește realizarea de investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională 
pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor 
de educație și formare.  
De asemenea, se urmărește sprijinirea înființării de noi unități educaționale fie prin punerea la 

dispoziția investitorilor a suprafețelor de teren necesare dezvoltării infrastructurii de învățământ, fie 

prin parteneriat public-privat. 

 
4.4. Servicii de sănătate publică performante la nivel regional  
 
Un sistem de educație eficient și performant necesită o combinație corespunzătoare între un personal 
de înaltă calitate și bine pregătit, resurse și facilități educaționale adecvate, precum și elevi și studenți 
pregătiți să învețe.  
Obiectivul urmărește realizarea de investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională 
pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor 
de educație și formare.  
De asemenea, se urmărește sprijinirea înființării de noi unități educaționale fie prin punerea la 
dispoziția investitorilor a suprafețelor de teren necesare dezvoltării infrastructurii de învățământ, fie 
prin parteneriat public-privat.  
Pentru desfășurarea în condiții de succes a actului medical, realizarea, modernizarea și dotarea 
corespunzătoare a infrastructurii de sănătate reprezintă elementul prioritar. Astfel, obiectivul 
urmărește dezvoltarea serviciilor de sănătate publică din cadrul comunei și a infrastructurii aferente 
acestora la standarde europene.  
4.5. Promovarea activităților și manifestărilor sportive și dezvoltarea structurilor de agrement 
 
4.6. Servicii de utilități publice performante care răspund nevoilor populației  
 
Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale și se 
înființează, se organizează și se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative 
ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de gradul de dezvoltare, de importanța economico-
socială a localității, de mărimea și de gradul de dezvoltare al acesteia și în raport cu infrastructura 
tehnico-edilitară existentă.  
Gradul de dezvoltarea a sistemul de utilității publice arată nivelul de trai al cetățenilor, de aceea este 
absolut necesar accelerarea modernizării acestuia pentru a ajunge la  
standardele europene.  
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Obiectivul urmărește modernizarea și extinderea rețelelor tehnico-edilitare pentru a asigura accesul 

la serviciile de utilității publice de bază de calitate pentru întreaga localitate. 

 

 

OS5. Comuna Lovrin –Integrare în natură 

 

 
5.1. Eficiență energetică ridicată prin măsuri integrate de reducere a consumului de energie 

Strategia integrată a Uniunii Europene pentru energie și schimbări climatice, care vizează reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 cu 20% față de anul 2005, creșterea ponderii surselor 

regenerabile de energie în totalul mixului energetic la 20% până în 2020 și reducerea consumului final 

de energie prin creșterea eficienței energetice cu 20% până în 2020.  

Totodată, datorită faptului că efectele schimbărilor climatice s-au resimțit în ultimii ani, producând 

modificări la nivelul temperaturilor și la nivelul precipitațiilor, sunt necesare măsuri integrate pentru 

creșterea eficienței energetice și reducerea emisiilor de CO2: eficientizarea energetică a clădirilor 

publice și rezidențiale, implementarea soluțiilor de tip „powerpack” pentru clădirile rezidențiale, 

promovarea cogenerării eficiente, a termoficării centralizate și a energiei din surse regenerabile, 

modernizarea infrastructurii de utilități publice etc. 

 
5.2. Prevenție și reducere eficientă a riscurilor naturale și a efectelor acestora  
 
Dezastrele naturale prezintă riscuri semnificative pentru viața umană și pentru proprietăți. De cele 
mai multe ori nu pot fi luate măsuri pentru a controla efectele acestor fenomene, însă pot fi luate 
măsuri în vederea limitării acestora sau evitării dezvoltării zonelor care sunt expuse unui grad de risc 
crescut. Astfel, eforturile pentru prevenirea hazardelor și atenuare a impactului lor negativ asupra 
societății sunt imperios necesare și se constituie ca parte integrantă a politicilor de dezvoltare 
durabilă și de asigurare a securității globale, regionale, naționale, județene, comunitare și chiar 
individuale.  
Metodele de apreciere a riscului reprezintă elemente esențiale în cadrul efortului metodologic de 

înțelegere a potențialelor efecte ale hazardelor asupra activităților umane și asupra mediului. Se 

dezvoltă astfel tehnici care să furnizeze o vedere integrată în timp și spațiu a analizei riscului pentru a 

sprijini formularea strategiei de management al riscului. 

De exemplu, evenimentele ploioase se produc în intervale mult mai scurte de timp și cu intensități 
mult mai crescute față de perioada de referință 1961-1990, iar rețelele de canalizare nu pot prelua în 
timp real și eficient tot debitul cumulat în perioada scurtă a evenimentului ploios, motiv pentru care 
se produc inundații. Astfel, sunt necesare măsuri de captare locală a apelor pluviale, în sisteme 
descentralizate și infiltrarea acestora în sol treptat sau reutilizarea apei, după finalizarea 
evenimentului ploios. 
 

• Eficientizarea consumului de energie în sectorul instituțional 

• Îmbunătățirea izolării termice în sectorul clădirilor rezidențiale 

• Utilizarea unor noi surse de energie, inclusiv energia geotermală 

• Promovarea mijloacelor de transport ecologice și reducerea emisiilor provenite din transport 

• Conștientizarea actorilor interesați și a publicului 

• Stimularea achizițiilor verzi 

• Reducerea cantității de deșeuri depuse pe spațiul public și stimularea reciclării deșeurilor 
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• Adoptarea criteriilor de eficiență energetică în planificarea dezvoltării locale 

• Crearea de spații verzi și plantări 

• Elaborarea Planului de Acțiune privind Energia Durabilă 

• Elaborarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice 

 
5.3. Sistem comunal integrat de colectare și management al deșeurilor  
Asigurarea unui sistem sustenabil de gestionare a deșeurilor este o prioritate datorită beneficiilor 
majore aduse asupra calității mediului și asupra sănătății populației.  
Dacă acesta este bine structurat și eficient implementat, generează o salubritate eficientă a 
comunei, precum și o utilizare rațională a deșeurilor menajere și a celor asimilat menajere. Elemente 
importante urmărite de managementul deșeurilor în cadrul comunei Lovrin, sunt separarea la sursă 
a deșeurilor, reducerea cantităților de deșeuri neregenerabile și depozitarea corespunzătoare a 
acestora.  
5.4. Calitate crescută a factorilor de mediu – aer, apă, sol prin reducerea poluării și a efectelor 
acesteia  
 
Efectul combinat al creșterii populației și al dezvoltării determină o presiune enormă asupra resurselor 
și a mediului înconjurător. Teritoriile se bazează pe echilibrul dintre intrări, în termeni de resurse fizice 
(ca de exemplu tone de materiale de construcții/persoană/an) și abilitatea de a elimina rezultatele, în 
termeni de deșeuri produse.  
Sistemul de valori al cetățenilor și așteptările în ceea ce privește calitatea vieții arată creșterea 
intoleranței pentru condiții precare de mediu; acestea tind să se manifeste prin creșterea așteptărilor 
în ceea ce privește acțiunile administrației locale, mai mult decât prin schimbări ale comportamentului 
individual.  
Obiectivul urmărește îmbunătățirea calității factorilor de mediu, prin reducerea poluării și a surselor 

de poluare din cadrul teritoriului administrativ. Astfel, sunt propuse seturi de măsuri cu privire la 

monitorizarea și evaluarea factorilor de mediu, îmbunătățirea calității apelor, reducerea poluării 

aerului, precum și educarea populației cu privire la măsuri de protecție a mediului. 

 

 

OS5. Comuna Lovrin – Performanță în management comunal 

 

6.1. Capacitate administrativă crescută  
Pentru următorii ani, unul dintre principalele elemente de diferențiere în competiția județeană pe 
care Lovrin va miza va consta în calitatea actului de guvernare locală și capacitatea de parteneriat și 
colaborare cu actorii locali, cu cetățenii și cu societatea civilă, pentru a asigura o abordare strategică, 
integrată și coordonată a dezvoltării.  
Eforturile în această direcție vor viza eficientizarea aparatului executiv, pentru a crește capacitatea de 
absorbție de fonduri europene și pentru a spori calitatea și atractivitatea serviciilor oferite cetățenilor 
și mediului de afaceri, la nivel local, județean și regional.  
Dezvoltarea localității Lovrin urmărește să se încadreze în tendințele orașului modern, să adopte 
treptat tehnologii noi și să dezvolte măsuri inovative în funcționarea sa. Altfel spus, urmărește să 
devină ceea ce este definit de termenul ”Smart City”, adaptat nevoilor din mediul rural și redefinit în 
Smart Vilage.  
Conceptul de Smart Vilage este destul de recent, implicând furnizarea pe baza tehnologiilor TIC a unor 

servicii înglobate în funcționarea localității ca ansamblu, împreună cu participarea activă a comunității 

în rezolvarea problemelor locale. Abordarea locală vis-a-vis de acest concept este de a-și asuma 

intenția de a implementa noțiunea la nivel local și de a adopta treptat în măsurile de dezvoltare locală 

principiile și modelele stabilite de conceptul de Smart Vilage. 
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15.1. Plan de acțiuni și portofoliu de proiecte 

15.1.1. Planul de acțiuni 

Obiectivele Strategiei de dezvoltare locală a comunei Lovrin se vor operaționaliza prin următoarele direcții de acțiune: 

 

 

 

OBIECTIVE STRATEGICE OBIECTIVE SPECIFICE DIRECȚII DE ACȚIUNE 

OS1. COMUNA LOVRIN - 
COMPETITIVITATE 
ECONOMICĂ ȘI DEZVOLTARE 
PRIN CERCETARE ȘI INOVARE 

1.1. Crearea unui mediu socio-economic 
atractiv, competitiv și inovator  
 

Stimularea cooperării dintre unitățile de cercetare-dezvoltare-inovare (C.D.I.) și 
mediul de afaceri, în vederea realizării transferului tehnologic 

Dezvoltarea infrastructurii de sprijin pentru antreprenoriat în IT și industrii 
creative  

1.2. Atragerea de investitori și capital în 
vederea dezvoltării mediului de afaceri  
 

Dezvoltarea infrastructurii de sprijin pentru afaceri  

Dezvoltarea performantă a activităților economice și susținerea accesului 
firmelor la sursele de finanțare  

Sprijinirea investițiilor prin eliminarea barierelor birocratice  

Îmbunătățirea dialogului și parteneriatului cu mediul de afaceri  

1.3. Sprijinirea dezvoltării resurselor umane  
 
 

Sprijinirea creării/menținerii de locuri de muncă sustenabile, motivante, care 
să atragă forță de muncă sau să amelioreze mobilitatea forței de muncă locală 

Dezvoltarea de programe pentru realizarea fondului locativ pentru atragerea 
de specialiștii și forță de muncă calificată  

COMUNA LOVRIN – 
IDENTITATE CULTURALĂ ȘI 
TURISTICĂ 

2.1. Turism valorificat și promovat prin 
activități atractive și servicii de înaltă calitate 
în Comuna  Lovrin 
 
 

Promovarea Comunei Lovrin ca destinație turistică  

Diversificarea ofertei turistice și de agrement  

Promovarea festivalurilor culturale  

Constituirea unei rețele de informare turistică în scopul promovării, valorificării 
și a creșterii vizibilității obiectivelor turistice din Comuna Lovrin și a includerii 
acestora în rețele/ trasee regionale și naționale 

Crearea, modernizarea, extinderea structurilor turistice de cazare și agrement 
turistic  



COMUNA LOVRIN 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 2022-2027  

 

 

2.2. Valorificarea potențialului 
balneoclimateric și integrarea în circuitul 
regional 

Integrarea centrului de recuperare într-un circuit turistic medical 

COMUNA LOVRIN – 
MOBILITATE DURABILĂ ȘI 
DEZVOLTARE TERITORIALĂ 
PLANIFICATĂ 
 
 

3.1. Infrastructură de transport adaptată 
pentru deplasări nemotorizate sau cu emisii 
reduse de CO2  

Realizarea unei infrastructurii velo și a dotărilor complementare  

Extinderea și reconfigurarea zonelor pietonale sau cu prioritate pentru pietoni 

Încurajarea utilizării vehiculelor electrice  

3.2. Sistem de transport public eficient și 
atractiv care să deservească într-un mod 
echilibrat locuitorii și mediul de afaceri 
Comunei Lovrin 

Modernizarea circuitelor transportului public (stații, capete de trasee, sistemul 
de informare călători)  

Extinderea și modernizarea liniilor de transport public  

Modernizarea și creșterea accesibilității gării  

3.3. Accesibilitate crescută prin dezvoltarea 
infrastructurii de transport și modernizarea 
infrastructurii existente  
 
 

Extinderea, reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene și 
naționale, precum și a străzilor locale, inclusiv pasaje și poduri  

Implementarea de sisteme pentru fluidizarea traficului rutier și pentru 
creșterea siguranței în trafic 

Realizare parcări care să asigure necesarul pentru fondul de autovehicule 
existent, atât în zonele turistice cât și în zonele rezidențiale și de interes public 

Dezvoltarea intermodalității  

 3.4. Dezvoltare teritorială planificată  
 

Valorificarea potențialului oferit de rezervele de teren existente în cadrul 
teritoriului administrativ al comunei pe baza unei strategii de dezvoltare 
spațială integrată  

Țesut reconectat, diminuând efectul de barieră al unor zone cu potențial de 
dezvoltare și comuna Lovrin  

COMUNA LOVRIN - SERVICII 
PUBLICE PERFORMANTE  
 

4.1. Servicii de asistență socială diversificate 
și performante, care asigură nevoile tuturor 
categoriilor de persoane  

Integrarea persoanelor aflate în dificultate pe piața muncii  

Dezvoltarea serviciilor de asistență socială  

Dezvoltarea de programe pentru realizarea fondului locativ necesar pentru a 
răspunde cererii actuale și prognozate  

4.2. Regenerarea zonelor depravate și 
stimularea incluziunii sociale a grupurilor 
vulnerabile  

Extinderea, modernizarea și reabilitarea fondului locativ  

Creșterea nivelului de intervenție pentru copiii vulnerabili  

4.3. Investiții în educație, competențe și 
învățare pe tot parcursul vieții  

Reabilitarea și dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ în vederea 
asigurării unui act educațional de calitate  



COMUNA LOVRIN 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 2022-2027  

 

 

Dezvoltarea infrastructurii învățământului, învățământului vocațional și de 
formare profesională continuă  

4.4. Servicii de sănătate publică performante 
la nivel regional  

Asigurarea serviciilor medicale performante la nivel regional  

Educație pentru sănătate și promovarea unui mod de viață sănătos  

Calitate și eficiență în serviciile de sănătate 

4.5. Promovarea activităților și manifestărilor 
sportive și dezvoltarea structurilor de 
agrement  

Dezvoltarea infrastructurii pentru sport și petrecere a timpului liber  
 

 4.6. Servicii de utilități publice performante 
care răspund nevoilor populației  

Dezvoltarea și reabilitarea sistemului de utilități publice  
 

COMUNA LOVRIN - 
INTEGRARE ÎN NATURĂ  

 

5.1. Eficiență energetică ridicată prin măsuri 
integrate de reducere a consumului de 
energie  

Înființarea de facilități de producere a energiei alternative  

Modernizarea sistemelor de iluminat public pentru reducerea consumului de 
energie electrică  

Reabilitare termică a clădirilor pentru reducerea consumului de energie 
electrică  

5.2. Prevenție și reducere eficientă a 
riscurilor naturale și a efectelor acestora  

Prevenția și combaterea riscurilor naturale  

5.3. Sistem comunal integrat de colectare și 
management al deșeurilor  

Monitorizarea și evaluarea factorilor de mediu  

Îmbunătățirea calității apelor de suprafață  

Reducerea poluării datorate traficului rutier  

5.4. Calitate crescută a factorilor de mediu – 
aer, apă, sol prin reducerea poluării și a 
efectelor 
acesteia 

Investiții în dobândirea de teren pentru înființarea de parcuri și spații verzi 
publice 

Educație pentru mediu  

COMUNA LOVRIN - 
PERFORMANȚĂ ÎN 
MANAGEMENT COMUNAL  
 

6.1. Capacitate administrativă crescută  Administrație publică inteligentă 

Creșterea capacităților operaționale ale Primăriei Lovrin 

Formarea personalului din administrația publică  

Creșterea gradului de conștientizare și participare publică  

Elaborarea și implementarea de politici și strategii la nivel local  

Asigurarea siguranței publice prin creșterea capacității de răspuns în situații de 
urgență  
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15.1.2. Portofoliu de proiecte 

Nr. Crt. Direcția de acțiune Proiect Valoare estimată 
(euro) 

Perioada de 
implementare 

Surse de finanțare 

OS1. COMUNA LOVRIN – COMPETITIVITATE ECONOMICĂ ȘI DEZVOLTARE PRIN CERCETARE ȘI INOVARE 

1.1. Crearea unui mediu socio-economic atractiv, competitiv și inovator 

1 Stimularea cooperării dintre unitățile 
de cercetare – dezvoltare - inovare 
(CDI) și mediul de afaceri, în vederea 
realizării transferului tehnologic 

 200.000 2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local  

2 Dezvoltarea infrastructurii de sprijin 
pentru antreprenoriat în IT și industrii 
creative  

Dezvoltarea unui Cluster de Cercetare Dezvoltare 
și Inovare  
 

20.000.000 2022-2030 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local  

3 Dezvoltarea unui incubator de afaceri  
 

20.000.000 2022-2030 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local  

1.2. Atragerea de investitori și capital în vederea dezvoltării mediului de afaceri 

4 Dezvoltarea infrastructurii de sprijin 
pentru afaceri  
 

Dezvoltarea în regie proprie sau prin parteneriat 
public privat a unui campus universitar  
 

10.000.000 2022-2030 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local  

5 Dezvoltarea în regie proprie sau prin parteneriat 
public privat a unui campus pentru forța de muncă  

10.000.000 2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local  

6 Dezvoltarea performantă a activităților 
economice și susținerea accesului 
firmelor la sursele de finanțare  
 

Susținerea participării I.M.M.-urilor la târguri și 
expoziții  
 

200.000 2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local  

7 Susținerea dezvoltării Start-up-urilor Non-agricole  
 

200.000 2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local / 
prin GAL 

8 Realizarea de parteneriate public-privat în 
vederea informării cu privire la accesarea 

 2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local  
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fondurilor comunitare și promovării inițiativei 
antreprenoriale  
 

9 Sprijinirea investițiilor prin eliminarea 
barierelor birocratice  

 

Instituirea unui sistem eficient de emitere a 
documentelor de autoritate locală  
 

200.000 2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local  

10 Adoptarea în cadrul Consiliului Local a unor 
hotărâri care să încurajeze dezvoltarea activității 
societăților existente și înființarea de noi firme  
 

 2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local  
 

11 Înființarea unui Centru de informare pentru 
afaceri  
 

50.000 2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local  
 

12 Sprijin pentru dezvoltarea de activități ce pun în 
valoare potențialul natural, cultural, istoric și al 
tradițiilor locale  
 

200.000 2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local / 
prin GAL  
 

13 Îmbunătățirea dialogului și 
parteneriatului cu mediul de afaceri  
 

Marketing pentru atragerea de investitori  
 

100.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local  
 

1.3. Sprijinirea dezvoltării resurselor umane  

14 Sprijinirea creării/menținerii de locuri 
de muncă sustenabile, motivante, care 
să atragă forță de muncă sau să 
amelioreze mobilitatea forței de muncă 
locală  
 
 

Dezvoltarea de parteneriate între autoritatea 
locală și mediul de afaceri pentru implementarea 
de programe de educație și formare 
antreprenorială  

500.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local  
 

15 Realizarea și aplicarea unui sistem de facilități 
pentru retenția populației tinere active  

500.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local  
 

16 Creșterea șanselor de ocupare a persoanelor 
inactive  

500.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

17 Creșterea șanselor de educație și de ocupare a 
persoanelor de etnie romă  

 2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

18 Dezvoltarea de programe pentru 
realizarea fondului locativ pentru 
atragerea de specialiștii și forță de 
muncă calificată  

Program de dezvoltare și realizare locuințe pentru 
forța de muncă provenită din afara localității, dar 
care va lucra în comuna Lovrin  
 

5.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local  
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OS2. Comuna Lovrin – Identitate culturală și turistică 

2.1. Turism valorificat și promovat prin activități atractive și servicii de înaltă calitate în Comuna Lovrin 

19 Promovarea Comunei Lovrin ca 
destinație turistică  
 

Realizarea și implementarea unei strategii de 
marketing privind promovarea comunei Lovrin ca 
destinație turistică  
 

100.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local  

 

20 Amplasarea unor centre de informare turistică în 
locații cu grad de vizibilitate ridicat  
 

200.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local  
 

21 Promovarea ofertei turistice în spațiul public și în 
mediul online  
 

50.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local  
 

22 Promovarea imaginii comunei Lovrin  
 

50.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local  
 

23 Implementarea programului gazda la sat  
 

500.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local  
 

24 Diversificarea ofertei turistice și de 
agrement  
 

Dezvoltarea unui Parc tematic în zona Stațiunii de 
Cercetare Agricolă Lovrin 
 

5.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local  
 

25 Construirea unui Centru Multifuncțional Cultural  
 

2.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local  
 

26 Reabilitarea zonelor istorice de importanță 
turistică  
 

2.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local  
 

27 Dezvoltarea în parteneriat a unui centru de 
excelență de echitație  
 

1.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local  
 

28 Sprijinirea dezvoltării unui teren de golf/alte 
competiții sportive 
 

500.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local  
 

29 Promovarea festivalurilor culturale  
 

Organizarea unui festival 
 

 2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local  
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30 Organizarea festivalurilor sezoniere (sărbători de 
iarnă, sărbători de primăvară, sărbători de 
toamnă, zile multinaționale/weekend)  
 

200.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local  
 

31 Constituirea unei rețele de informare 
turistică în scopul promovării, 
valorificării și a creșterii vizibilității 
obiectivelor turistice din Comuna Lovrin 
și a includerii acestora în rețele/ trasee 
regionale și naționale  
 

Proiect de extindere a rețelei de informare și 
promovare turistică prin înființarea unui centru 
multimedia de informare și promovare turistică  
 

300.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local  
 

32 Includerea obiectivelor culturale existente pe 
teritoriul comunei Lovrin în circuitele turistice 
existente la nivel de județ  
 

 2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

33 Crearea de noi structuri turistice care să răspundă 
tuturor categoriilor de turiști  
 

1.000.000 2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

34 Crearea, modernizarea, extinderea 
structurilor turistice de cazare și 
agrement turistic  
 

Sprijinirea inițiativelor pentru amenajarea de noi 
zone de agrement – camping, zona de agrement 
pentru campare lângă Ștrand 
 

 2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

2.2. Integrarea și valorificarea obiectivelor de patrimoniu într-un circuit prin spații publice identitare și zone de agrement reprezentative  

35 Integrarea clădirilor de patrimoniu într-
un circuit turistic  

Inventarierea și documentarea siturilor de 
patrimoniu natural și construit cu potențial turistic  

50.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local  
 

36 Reabilitarea siturilor de patrimoniu construit și 
introducerea acestora în circuitul turistic  

500.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local  
 

37 Amenajarea și dotarea siturilor naturale cu 
potențial turistic  
 

200.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local  
 

OS3. COMUNA LOVRIN – MOBILITATE DURABILĂ ȘI DEZVOLTARE URBANĂ PLANIFICATĂ  
 

3.1. Infrastructură de transport adaptată pentru deplasări nemotorizate sau cu emisii reduse de CO2  

38 Realizarea unei infrastructurii velo și a 
dotărilor complementare  

Amenajarea de căi de circulație pentru bicicliști pe 
trasee de cicloturism 

1.500.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 
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39  Facilități și căi de circulație pentru bicicliști 
dedicate traficului de tranzit local  
 

500.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

40 Implementarea programului „O bicicletă pentru 
fiecare copil”  

100.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

41 Extinderea și modernizarea trotuarelor în special 
în zonele în care există străzi de categoriile III și IV 

500.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

42 Extinderea și reconfigurarea zonelor 
pietonale sau cu prioritate pentru 
pietoni  
 

Crearea unui areal cu prioritate / favorabil 
persoanelor care se deplasează nemotorizat 
(pietoni și bicicliști) în proximitatea parcului Lovrin  

1.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

43 Încurajarea utilizării vehiculelor 
electrice  
 

Realizarea unui studiu pentru dezvoltarea unei 
rețele de stații de încărcare pentru vehiculele 
electrice  
 

30.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

44 Planificarea și dezvoltarea unei rețele de stații de 
încărcare pentru vehiculele electrice  
 

10.000.000  
 

2022-2030 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

 
3.2. Sistem de transport public eficient și atractiv care să deservească într-un mod echilibrat locuitorii și mediul de afaceri Comunei Lovrin  

45 Modernizarea circuitelor transportului 
public (stații, sistemul de informare 
călători)  
 

Amenajarea stațiilor de transport în comun cu 
sistem de informare interactiv  

500.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

46 
 

Creșterea frecvenței mijloacelor de transport 
public de călători  

 2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

47 Extinderea și modernizarea liniilor de 
transport public  
 

Extinderea liniilor de transport public de călători 
pentru a asigura deservirea întregii zone 
construite  

 2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

48 
 

Planificarea și dezvoltarea traseelor de transport 
public de călători în raport cu dezvoltarea 
teritorială planificată a localității  

1.000.000  
 

2022-2030 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

49 Realizarea unui studiu și a unei strategii de 
dezvoltare a sistemului de circulații și a sistemului 
de transport public de călători prin care să 
evidențieze impactul sistemului de transport 
public asupra modului de dezvoltare și de 
organizare a teritoriului  

30.000  
 

2022-2030 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 
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50 Înființarea unui serviciu propriu de transport 
public de persoane care să poată satisface cererea 
de mobilitate identificată la nivelul localității  

15.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

51 Realizarea corelării de transport 
intermodal între Lovrin și principalele 
destinații din județ 

Realizarea liniilor de transport intermodal pe ruta 
Sânnicolau Mare-Lovrin-Timișoara 
 

10.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

53 
 

Modernizarea și creșterea accesibilității 
gării Lovrin  
 

Extindere, modernizare a gării Lovrin  20.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

53 Îmbunătățirea conectivității între (gara) Lovrin și 
Centrul de Legume-Fructe din Tomnatic  

10.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

 
3.3. Accesibilitate crescută prin dezvoltarea infrastructurii de transport și modernizarea infrastructurii existente  
 
 

54   
Extinderea, reabilitarea și 
modernizarea rețelei de drumuri 
județene și naționale, precum și a 
străzilor locale, inclusiv pasaje și poduri  
 

Modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere 
de tip drum comunal, în special în zonele în care 
există străzi de categoriile III și IV  

30.000.000  
 

2022-2030 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

55 Lărgirea și modernizarea infrastructurii rutiere 10.000.000  
 

2022-2030 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

56 Întreținere curentă și periodică a drumurilor din 
comuna Lovrin  
 

7.000.000  
 

2022-2030 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

57 Finalizare modernizare pasaj CF peste DN  
 

 2022-2030 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

58 Dezvoltarea rețelei de drumuri pentru a realiza 
conectarea principalelor coridoare de transport la 
nivel regional  
 

40.000.000  
 

2022-2030 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

59 Implementarea de sisteme pentru 
fluidizarea traficului rutier și pentru 
creșterea siguranței în trafic  
 

Refacerea semnalizării rutiere (marcaje și 
indicatoare) pentru creșterea siguranței circulației  
 

500.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

60 Implementarea de măsuri de calmare a traficului 
în zonele rezidențiale prin instalarea de 
limitatoarelor de viteză de tip „bumper”  
 

1.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 
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61 Reconfigurarea intersecțiilor principale din cadrul 
comunei, prin studii de specialitate, pentru a 
răspunde fluxurilor de trafic existente și 
prognozate  
 

1.500.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

62 Realizarea pasajului rutier la intrarea în comună 
(???) 

10.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

63 Implementarea unui sistem de management al 
traficului pentru controlul și vizualizarea acestuia 
în comuna Lovrin în scopul reducerii congestiilor 
de trafic și creșterea siguranței circulației  
 

1.000.000  
 

2022-2030 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

64 Realizare parcări care să asigure 
necesarul pentru fondul de 
autovehicule existent, atât în zonele 
turistice cât și în zonele rezidențiale și 
de interes public  
 

Amenajare de parcări publice în proximitatea 
principalelor puncte de interes din cadrul comunei 
(Parcul Lovrin, Primărie, etc.), precum și în zonele 
cu locuințe colective  
 

5.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

65 Dezvoltarea intermodalității  
 

Realizarea punctelor de transfer de tip park&ride  
 

2.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

66 Realizarea punctelor de transfer de tip bike&ride  
 

600.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

67 Valorificarea potențialului oferit de 
rezervele de teren existente în cadrul 
teritoriului administrativ al comunei pe 
baza unei strategii de dezvoltare 
spațială integrată  

Dezvoltarea planificată a zonei de 
est/vest/nord/sud a comunei, printr-un proiect 
care să asigure o dezvoltare coerentă și echilibrată  
 

 2022-2030 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

68 Țesut reconectat, diminuând 
efectul de barieră al unor zone cu 
potențial de dezvoltare și comuna 
Lovrin 

Îmbunătățirea conectivității cartierelor prin 
realizarea a două piste pentru bicicliști care să 
trăbată  comuna Lovrin  
 

4.000.000  
 

2022-2030 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

69 Îmbunătățirea conectivității între zona veche a 
comunei și zona de dezvoltare prin realizarea 
pasajelor de traversare a căii ferate  
 

10.000.000  
 

2022-2030 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 



COMUNA LOVRIN 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 2022-2027  

 

 

70 Realizarea legăturii rutiere între zona veche a 
comunei și dezvoltările majore prognozate în zona 
de dezvoltare a comunei Lovrin  
 

10.000.000  
 

2022-2030 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

71 Îmbunătățirea accesibilității gării Lovrin prin 
extinderea și modernizarea drumului de legătură 
între DN și gară  
 

10.000.000  
 

2022-2030 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

72 Realizarea conexiuni  drumuri 
 

10.000.000  
 

2022-2030 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

73 Căi de comunicație – DN-Autostrada A1 
 

12.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

74 Infrastructură rutieră în zona de dezvoltare din 
comuna Lovrin  
 

12.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

OS4. COMUNA LOVRIN – SERVICII PUBLICE PERFORMANTE  
 

 
4.1. Servicii de asistență socială diversificate și performante, care asigură nevoile tuturor categoriilor de persoane  
 
 

75 Integrarea persoanelor aflate în 
dificultate pe piața muncii  
 

Înființarea de întreprinderi sociale pentru a ajuta 
tinerii excluși social sau expuși riscului de 
excluziune socială să se integreze pe piața muncii  
 

500.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

76 Asigurarea spațiului necesar înființării unui Centru 
pentru sprijinirea șomerilor pentru a (re)intra pe 
piața forței de muncă  
 

 2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

77 Dezvoltarea serviciilor de asistență 
socială  
 

Servicii complementare de asistență / îngrijire 
specializate adresate familiilor active cu copii - 
afterschool, centre de excelență pentru copii, 
centre de educație alternativă, respectiv servicii 
private de îngrijire  
 

 2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 



COMUNA LOVRIN 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 2022-2027  

 

 

78 Accesibilizarea clădirilor publice pentru 
persoanele cu dizabilități  
 

200.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

79 Inițierea și sprijinirea de programe pentru 
prevenirea și combaterea abandonului școlar 
pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile cu 
accent pe elevii minorității rome  
 

200.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local/ prin 
GAL 

80 Promovarea voluntariatului în domeniul asistenței 
sociale și realizarea parteneriatelor pe probleme 
specifice  
 

150.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

81 Organizarea unor campanii de sensibilizare a 
cetățenilor pentru creșterea gradului de 
acceptare a persoanelor aflate în risc de 
marginalizare socială  
 

200.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

82 Dezvoltarea de programe pentru 
realizarea fondului locativ necesar 
pentru a răspunde cererii actuale și 
prognozate  
 

Program de dezvoltare și realizare locuințe sociale  
 

10.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

83 Program de dezvoltare și realizare locuințe pentru 
studenți  
 

5.000.000  
 

2025-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

 

 
4.2. Regenerarea zonelor depravate și stimularea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile  
 
 

84 Extinderea, modernizarea și 
reabilitarea fondului locativ  
 

Consolidarea și modernizarea fondului locativ 
existent  

 2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

85 Creșterea nivelului de intervenție 
pentru copiii vulnerabili  
 

Achiziționarea, transportul, depozitarea și 
distribuția rechizitelor școlare și ghiozdanelor 
oferite elevilor din grupurile vulnerabile, în mod 
deosebit comunitatea romă  

100.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

86 Acțiuni de educare și consiliere a părinților  
 

200.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

 



COMUNA LOVRIN 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 2022-2027  

 

 

4.3. Investiții în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții  
 
 

87 Reabilitarea și dotarea 
corespunzătoare a unităților de 
învățământ în vederea asigurării unui 
act educațional de calitate  
 

Reabilitarea și dotarea corespunzătoare a Liceului 
din cadrul comunei Lovrin  
 

2.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

88 Reabilitarea și dotarea corespunzătoare a școlii 
gimnaziale din cadrul comunei Lovrin  
 

   

89 Reabilitarea și dotarea corespunzătoare a 
grădiniței publice din cadrul comunei Lovrin  
 

1.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

90 Construire creșă 1.000.000 2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

91 Dezvoltarea infrastructurii 
învățământului, învățământului 
vocațional și de formare profesională 
continuă  
 

Sprijinirea și promovarea programelor adiacente 
celor de instruire cât și promovarea educației non-
formale în rândul copiilor și tinerilor  
 

5.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

92 Construirea și dotarea unui campus universitar în 
localitate  
 

5.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

93 Sprijinirea înființării de noi unități educaționale în 
sistem public sau/și privat  
 

 2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

94 Programe de formare continuă adaptate 
cerințelor pieței muncii  
 

 2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

 
4.4. Servicii de sănătate publică performante la nivel regional  
 
 

95 Asigurarea serviciilor medicale 
performante la nivel regional  
 

Construire centru de permanență  
 

20.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

96 Găzduirea caravenelor medicale pe categorii de 
servicii medicale 

10.000 2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 



COMUNA LOVRIN 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 2022-2027  

 

 

97 Educație pentru sănătate și 
promovarea unui mod de viață sănătos  
 

Realizarea de campanii de informare – educare - 
comunicare a populației pe probleme de sănătate 
publică  

200.000  
 

 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

98 Organizarea unor evenimente publice pentru 
promovarea sănătății populației, în parteneriat cu 
Direcția de Sănătate Publică  

 2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

99 Implicarea cadrelor medicale în organizarea și 
susținerea unor activități de educație sanitară a 
populație 

 2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

100 Calitate și eficiență în serviciile de 
sănătate  
 

Implementarea managementului calității în toate 
serviciile de sănătate de la nivelul comunei Lovrin  

200.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

101 Modernizarea și dotarea corespunzătoare a 
infrastructurii existente în cadrul comunei Lovrin 

500.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

 
4.5. Promovarea activităților și manifestărilor sportive și dezvoltarea structurilor de agrement  
 
 

102 Dezvoltarea infrastructurii pentru sport 
și petrecere a timpului liber  
 

Amenajarea unei zone sportive multifuncționale: 
teren de sport, sală de sport, bazin de înot 
acoperit  
 

4.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

103 Dezvoltarea unui parc de agrement și sport  
 

5.000.000  
 

 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

104 Organizarea și sprijinirea organizării de eveniment 
sportive  
 

 2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

105 Sprijinirea echipelor sportive din comuna Lovrin    

 
4.6. Servicii de utilități publice performante care răspund nevoilor populației  
 
 

106 Dezvoltarea și reabilitarea sistemului de 
utilități publice  
 

Modernizarea și extinderea sistemelor de apă și 
canalizare menajeră  
 

2.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 



COMUNA LOVRIN 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 2022-2027  

 

 

107 Sistem de canalizare și alimentare cu apă în zona 
de dezvoltare din comuna Lovrin 

5.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

108 Sistem de canalizare și alimentare cu apă în zona 
de dezvoltare din comuna Lovrin 

8.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

109 Realizarea stației de epurare a apelor uzate  
 

6.000.000  
 

 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

110 Modernizarea sistemului de desecare din zona de 
dezvoltare a comunei Lovrin, județul Timiș 
 

4.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

111 Relocarea rețelelor de distribuție a energiei 
electrice existente în subteran  

 

4.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

112 Dezvoltarea rețelei de distribuție a energiei 
electrice în zona de dezvoltare a comunei Lovrin, 
pozate subteran  
 

4.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

OS5. COMUNA LOVRIN – INTEGRARE ÎN NATURĂ  
 

 
5.1. Eficiență energetică ridicată prin măsuri integrate de reducere a consumului de energie  
 
 

113 Înființarea de facilități de producere a 
energiei alternative  
 

Elaborarea Programului de îmbunătățire a 
eficienței energetice a Comunei Lovrin  
 

30.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

114 Investiții în producerea energiei regenerabile 
solare și eoliene  

 

1.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

115 Dezvoltarea unui parc fotovoltaic  
 

2.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

116 Identificarea potențialului de utilizare a energiei 
geotermale în județul Timiș 
 

100.000  
 

 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

117 
 

Instalarea sistemelor de energie termică din surse 
regenerabile pentru clădirile instituțiilor publice 

2.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 



COMUNA LOVRIN 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 2022-2027  

 

 

118 Investiții în dezvoltarea infrastructurii necesare 
pentru realizarea cogenerării din deșeuri  
 

1.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

119 Modernizarea sistemelor de iluminat 
public pentru reducerea consumului de 
energie electrică  
 

Modernizare și extindere iluminat public cu celule 
fotovoltaice sau cu becuri cu LED  
 

2.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

120 Reabilitare termică a clădirilor pentru 
reducerea consumului de energie 
electrică  
 

Reabilitare termică  comuna Lovrin  
 

600.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

121 Creșterea eficienței energetice a unor clădiri 
publice din Lovrin  
 

400.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

 
5.2. Prevenție și reducere eficientă a riscurilor naturale și a efectelor acestora  
 
 

122 Prevenția și combaterea riscurilor 
naturale  
 

Extinderea rețelei de colectare a apelor pluviale  
 

4.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

123 Reconfigurarea sistemului de canale de desecare 
/ irigații din comună în raport cu strategia de 
dezvoltare spațială  
 

2.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

124 Executarea sistemului de drenaj de adâncime 
(cota generală 92,00 mdMN), cu descărcare 
gravitațională, pentru coborârea apei din pânza 
freatică  
 

 2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

125 Realizarea de expertize tehnice și consolidarea 
construcțiilor cu risc seismic  
 

200.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

 
5.3. Sistem comunal integrat de colectare și management al deșeurilor  
 
 

126   Extinderea sistemului de colectare selectivă a 
deșeurilor  

400.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 



COMUNA LOVRIN 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 2022-2027  

 

 

127 Dezvoltarea unui sistem integrat de 
management al deșeurilor  
 

Amenajarea unor platforme pentru colectarea 
selectivă a deșeurilor  
 

1.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

128 Extinderea și modernizarea stației de colectare și 
sortare a deșeurilor  
 

500.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

129 Campanii de educare a populație privind 
necesitatea colectării selective, la sursă, a 
deșeurilor biodegradabile  
 

200.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

 
5.4. Calitate crescută a factorilor de mediu – aer, apă, sol prin reducerea poluării și a efectelor acesteia  
 
 

130 Monitorizarea și evaluarea factorilor de 
mediu  
 

Elaborarea de studii de mediu pentru 
monitorizarea și evaluarea factorilor de mediu  
 

200.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

131 Elaborarea Planului Local de Acțiune de Mediu  
 

100.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

132 Îmbunătățirea calității apelor de 
suprafață  
 

Curățare igienizare a canalului Galațca de pe raza 
comunei Lovrin 
 

300.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

133 Reducerea poluării datorate traficului 
rutier  
 

Reîmpădurire și amenajarea unui camping  
 

300.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

134  Extinderea zonelor împădurite în scopul creșterii 
valorii adăugate  
 

500.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

135  Plantarea de perdele de vegetație de-a lungul 
principalelor artere rutiere  
 

400.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

136  Încurajarea împăduririi terenurilor agricole 
degradate și neutilizate  
 

 2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 



COMUNA LOVRIN 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 2022-2027  

 

 

137 Investiții în dobândirea de teren pentru 
înființarea de parcuri și spații verzi 
publice  
 

Crearea de spații verzi în zone rezidențiale  
 

400.000  
 

 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

138 Educație pentru mediu  
 

Campanii de educare a populației cu privire la 
măsurile de protecție a mediului  
 

50.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

OS6. COMUNA LOVRIN – PERFORMANȚĂ ÎN MANAGEMENT COMUNAL  
 

 
 
6.1. Capacitate administrativă crescută  
 
 

139 Administrație publică inteligentă  
 

Gestionarea integrată a dezvoltării teritoriale  
 

 2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

140 Implementarea de soluții informatizate pentru 
taxe și impozite, pentru gestionarea inventarului 
terenurilor, dar și pentru emiterea documentelor 
din cadrul departamentului de urbanism  
 

30.000  
 

 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

141 Implementarea de sisteme de monitorizare video 
și echipe operaționale pentru monitorizarea 
spațiilor publice cu scopul de reducere a 
infracționalității și pentru reducerea depozitărilor 
neautorizată a deșeurilor menajere  
 

500.000  
 

2022-2030 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

142 Adoptarea unui sistem geografic informațional 
pentru gestionarea bazelor de date cu caracter 
teritorial și creșterea eficienței și operativității în 
emiterea de documentelor din cadrul 
departamentului de urbanism  
 

30.000  
 
 

 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

143 Creșterea capacităților operaționale ale 
Primăriei Lovrin 

Organizarea aparatului executiv pentru asigurarea 
implementarii programului strategic de 
dezvoltare  

 2022-2027 Buget local 



COMUNA LOVRIN 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 2022-2027  

 

 

144 Proiectarea și implementarea unui sistem propriu 
pentru monitorizarea SDL și actualizarea SDL 

   

145 Implementare ISO 9001    

146 Implementarea procedurilor de GDPR – 
confidențialitatea datelor cu caracter personal 

   

147 Reabilitarea și dotarea corespunzătoare a spațiilor 
de lucru din Primăria Lovrin 

   

148 Extindere și modernizare parc auto al Primăriei 
Lovrin 

   

149 Formarea personalului din 
administrația publică  
 

Program de Formare a resurselor umane din 
administrația publică locală  

 

50.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

150 Creșterea gradului de conștientizare și 
participare publică  
 

  
Realizarea de studii si sondaje care sa evidențieze 
necesitățile, cerințele si exigentele pieței muncii 
atât în prezent cât și pentru următorii 5 ani, dat 
fiind faptul că ca un ciclu educațional durează 
între 3 și 4 ani de studiu  
 

50.000  
 
 

 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

151 Stimularea participării cetățenilor și a ONG-urilor 
la procesul decizional prin acțiuni de consultare 
publică, inițierea de proiecte în parteneriat pentru 
elaborarea de statistici și documente oficiale 
pentru comună  
 

 2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

152 Asigurarea transparenței actelor administrative 
ale administrației publice locale  
 

 2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

153 Sprijinirea dezvoltării responsabilității civice, 
implicării comunităților locale în viața publică și 
participării la procesele decizionale  
 

 2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

154 Creșterea gradului de conștientizare publică și 
campanii de educare anticorupție  
 

20.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 



COMUNA LOVRIN 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 2022-2027  

 

 

155 Crearea unui departament anticorupție, cu politici 
și regulament aferent  
 

100.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

156 Elaborarea și implementarea de politici 
și strategii la nivel local  
 

Finalizarea elaborării, avizarea și aprobarea 
documentației de urbanism P.U.G. Comuna Lovrin 
și a R.L.U. aferent acesteia  
 

30.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

157 Rezolvarea problemelor de fond funciar: 
Delimitarea teritorial administrativă, întocmirea 
hărții cadastrale și cadastru general  
 

50.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

158 Asigurarea siguranței publice prin creșterea 
capacității de răspuns în situații de urgență  
 

 2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

159 Îmbunătățirea serviciilor ce asigură siguranța 
cetățeanului  

 

 2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

160 Îmbunătățirea serviciilor de supraveghere a 
siguranței copiilor în școli și în perimetrul acestora  
 

50.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

161 Realizarea rețelei de apă pentru asigurarea 
stingerii incendiilor  
 

400.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

162 Sistem de supraveghere în vederea scăderii 
criminalității și creșterii siguranței traficului și 
cetățeanului  
 

300.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

163 Construirea unui centru administrativ comun 
pentru poliția locală / poliția națională / pichet 
IGSU (pompieri) / centru socio-medical  
 

2.000.000  
 

2022-2027 Fonduri europene/ Buget 
de Stat/ Buget Local 

 

 

 
  



XVI. IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI 

EVALUAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE  

Strategia de dezvoltare a comunei Lovrin este un document cu caracter director, care trebuie să 
parcurgă un proces de permanentă reevaluare și optimizare a opțiunilor de dezvoltare a comunei, 
pentru a le adecva evoluției realităților economice și sociale.  

Implementarea strategiei de dezvoltare depinde în mod fundamental de capacitatea 
administrației locale de a atrage fondurile comunitare și/sau private pentru a finanța acțiunile 
selectate și de a gestiona judicios fondurile de la bugetul local.  

În vederea implementării acestei strategii, autoritatea publică locală trebuie să-și întărească 
capacitatea instituțională la toate nivelele, atât de conducere, cât și de execuție.  
Deoarece procesul de implementare este unul de durată, este necesar ca administrația locală să 
adopte proceduri clare de lucru, în toate compartimentele funcționale, cu atenție deosebită la 
structura ce va avea responsabilitatea implementării strategiei.  

Se recomandă stabilirea unui comitet responsabil cu implementarea strategiei de dezvoltare, 
compus din persoanele cu rol activ în planificarea strategică și care fac parte din aparatul propriu local. 
Asistența tehnică de specialitate este de asemenea necesară creșterii capacității instituționale a 
structurilor aparatului de lucru al administrație locale, cu atenție deosebită la structura ce va avea 
responsabilitatea implementării strategiei.  
Strategia de dezvoltare trebuie detaliată prin elaborarea fișelor de proiect, în vederea identificării 
celor mai bune soluții pentru atingerea obiectivelor și priorităților locale propuse, precum și a 
indicatorilor de impact și de rezultat. Pentru proiectele selectate se vor întocmi documentațiilor 
tehnico-economice ce vor fi aprobate în Consiliul Local, cu indicarea surselor de finanțare. Se vor 
determina sumele necesare implementării proiectelor în funcție de importanța lor, perioada de 
implementare, precum și schema de coordonare a fondurilor publice și private proprii sau atrase, 
țintind un efect multiplicator cât mai ridicat.  
Obținerea finanțării din surse de la bugetul de stat / din fonduri structurale necesită elaborarea unor 

documentații de finanțare. Managementul financiar al proiectelor și implicit al fondurilor presupune 

o construcție instituțională eficientă, capabilă să implementeze și să monitorizeze proiectele selectate. 

Monitorizarea este un instrument al planificării strategice și constă în evaluarea activităților 
de proiect, a rezultatelor intermediare ale resurselor cheltuite, precum și identificarea riscurilor care 
apar în implementarea proiectului. Scopul este de îmbunătățire a eficienței și ajustare a activităților, 
în cazul în care nu se ating obiectivele și scopurile stabilite.  

Evaluarea este un alt instrument de planificare strategică prin care se apreciază dacă 
obiectivul/scopul inițial a fost atins în perioada de implementare, în intervalul de timp și de buget 
alocat. Evaluarea inițială se efectuează la momentul în care se decide asupra oportunității unui proiect. 
Evaluarea se efectuează de asemenea la sfârșit, sau ulterior implementării proiectului, în vederea 
îmbunătățirii deciziilor pentru procesul investițional în viitor.  

Evaluarea presupune analiza periodică a progresului înregistrat privind atingerea obiectivelor 
generale/specifice ale planului; formularea de propuneri pentru revizuirea planului de implementare; 
analiza și aprobarea rapoartelor de implementare întocmite de către organizațiile de implementare a 
proiectelor; întocmirea periodică de rapoarte de monitorizare pentru fiecare proiect în parte și în 
ansamblu pentru planul de implementare. Graficul de implementare a proiectelor este utilizat în 
activitatea curentă de monitorizare. Odată aprobată strategia de dezvoltare, inclusiv cu proiectele sale 
prioritare, se întocmește acest grafic de implementare, deosebit de util pentru activitatea de 
monitorizare.  
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Monitorizarea are finalitate în condițiile în care activitățile de proiect sunt bine formulate, 

indicatorii de performantă sunt corect dimensionați, iar sursele de culegere a informațiilor pentru 

verificare sunt credibile. 
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ANEXA 1: Instrument de cercetare- Chestionar 

privind gradul de satisfacție al cetățenilor din 

comuna Lovrin.  

CHESTIONAR  

Gradul de satisfacție al cetățenilor din comuna Lovrin cu privire la administrația publică locală  

 

Primăria comunei Lovrin se află în procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare locală. În etapa 

de față, autoritățile locale își doresc să implice activ cetățenii pentru a interveni în satisfacerea nevoilor 

acestora. Chestionarul următor are în vedere identificarea potențialelor direcții de dezvoltare socio-

economice pentru comunitatea Lovrin. În acest scop, răspunsurile dumneavoastră ne vor ajuta să 

avem o mai bună înțelegere a modului perceput de funcționare a administrației publice locale, iar 

acest lucru este esențial pentru construcția strategiei de dezvoltare.  

Datele generate în urma acestui chestionar sunt complet anonime, respectând normele actuale ale 

protecției datelor personale și cele mai înalte standarde etice pentru cercetarea academică. De 

asemenea, participarea dumneavoastră este voluntară și vă puteți retrage în orice moment fără niciun 

cost. 

Timp de completare 10-15 minute. 

Q1. De cât timp locuiți în comuna Lovrin? BIFAȚI CĂSUȚA CORESPUNZĂTOARE 

1-10 ani 1 

11-20 ani 2 

21-30 ani 3 

Peste 30 ani 4 

 

Q2. Numiți trei aspecte care vă plac în comuna Lovrin: 

Natura 1 

Comunitatea 2 

Păstrarea tradițiilor 3 

Conducerea locală 4 

Oportunitățile de dezvoltare 5 

Condițiile de petrecere a timpului liber 6 

Am un loc stabil de muncă 7 

  

8. Altceva. Ce? 

 

Q3. Care considerați că este caracteristica care reprezintă cel mai bine comunitatea Lovrin (poate fi 

un obiect, loc, produs, obicei, tradiție etc.)?  

NOTAȚI RĂSPUNSUL 
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Q4. Vă rugăm să indicați, pe o scară de la 1 la 5, cât de mulțumit/ă sunteți în legătură cu următoarele 

aspecte de care dispune comuna: 

BIFAȚI CĂSUȚA CORESPUNZĂTOARE PENTRU FIECARE RÂND 

 

  Foarte 
mulțumit/ă 

Mulțumit/ă Nici mulțumit/ă, 
nici 

nemulțumit/ă 

Nemulțumit/
ă 

Foarte 
nemulțumit/

ă 

4.1. 
Infrastructura 
rutieră  

1.Starea străzilor 
principale 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 2.Starea străzilor 
secundare 

     

 3.Starea trotuarelor  5 4 3 2 1 

4.2 Utilitățile 
publice 

1.Alimentarea cu apă 
potabilă 

5 4 3 2 1 

 2.Presiunea apei 5 4 3 2 1 

3.Compoziția apei 5 4 3 2 1 

4.Canalizarea și epurarea 
apei uzate 

5 4 3 2 1 

5.Rețeaua de comunicații 
(internet și telefonie) 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

6.Instalații și 
echipamente electrice 
(stâlpi, cabluri electrice) 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

7.Iluminatul public 5 4 3 2 1 

4.3 Servicii 
publice 

1.Curățenia străzilor 5 4 3 2 1 

 2.Colectarea deșeurilor 5 4 3 2 1 

3.Întreținerea spațiilor 
verzi 

5 4 3 2 1 

4.Suprafața spațiilor verzi, 
a parcurilor și spațiilor de 
recreere amenajate 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

5.Numărul spațiilor de 
joacă pentru copii 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

Q5. Care considerați că este principala sursă de poluare în comuna Lovrin?  

Activitățile agricole/ industriale 1 

INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII PUBLICE 
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Traficul rutier 2 

Dejecțiile animaliere 3 

Deșeurile menajere 4 

 

5.Alta. Care?  

Q6. Cum apreciați calitatea sistemului de învățământ din comuna dumneavoastră? 

Foarte satisfăcător 5 

Destul de satisfăcător 4 

Neutru 3 

Satisfăcător 2 

Deloc satisfăcător 1 

 

Q7. În ceea ce privește dotările sistemului de învățământ din comuna Lovrin, pe o scară de la 1 la 5, 

în ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații: 

 

BIFAȚI CĂSUȚA CORESPUNZĂTOARE 

1. instituția de învățământ ar trebui renovată 

5 Acord total 4 Acord 3 Nici acord, nici 
dezacord 

2 Dezacord 1 Dezacord total 

2. sunt suficiente săli de clasă pentru numărul de elevi 

5 Acord total 4 Acord 3 Nici acord, nici 
dezacord 

2 Dezacord 1 Dezacord total 

3. mesele și scaunele sunt învechite 

5 Acord total 4 Acord 3 Nici acord, nici 
dezacord 

2 Dezacord 1 Dezacord total 

4. laboratoarele ar trebui să dispună de mai multe calculatoare 

5 Acord total 4 Acord 3 Nici acord, nici 
dezacord 

2 Dezacord 1 Dezacord total 

5. băile nu sunt în conformitate cu normele de igienă 

5 Acord total 4 Acord 3 Nici acord, nici 
dezacord 

2 Dezacord 1 Dezacord total 

 

Q8. Utilizați sau ați utilizat serviciile de sănătate din comună? 

Da 1 

Nu 2 

DACĂ RĂSPUNSUL ESTE NU, PUTEȚI TRECE LA Q9 

Q8.1. Din punct de vedere al experienței dumneavoastră directă cu serviciile de sănătate din 

comună, cât de mulțumit/ă sunteți cu privire la următoarele aspecte?  

BIFAȚI CĂSUȚA CORESPUNZĂTOARE PENTRU FIECARE RÂND 

 Foarte 
mulțumit/ă 

Mulțumit/ă Nici mulțumit/ă, nici 
nemulțumit/ă 

Nemulțumit/ă Foarte 
nemulțumit/ă 
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1. Dotarea cabinetelor 
medicale 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

2. Numărul de cabinete 
medicale 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

3. Calitatea serviciilor 
medicale 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

4. Programul de lucru 5 4 3 2 1 

5. Atitudinea medicilor  5 4 3 2 1 

6. Atitudinea asistentelor 5 4 3 2 1 

7. Numărul de medici 5 4 3 2 1 

8. Prețurile consultațiilor 
medicale 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

9. Timpul de așteptare 5 4 3 2 1 

 

Q9. La ce categorie de dotări aveți acces la maximum 15 minute de mers pe jos față de locuința 

dumneavoastră? 

 Da Nu 

1. Grădiniță 1 2 

2. Școală/ Liceu 1 2 

3. Cabinet medical 1 2 

4. Farmacie 1 2 

5. Piața agroalimentară 1 2 

6. Magazine  1 2 

 

 

Q10. Care sunt problemele pentru care v-ați adresat până în prezent autorităților publice locale ale 

localității Lovrin?  

INDICAȚI UNUL SAU MAI MULTE RĂSPUNSURI 

Solicitări legate de eliberarea actelor urbanistice, avize comerciale, stare civilă, 
autorizații, documente diverse etc. 

1 

Solicitări informații 2 

Probleme referitoare la salubritate 3 

Probleme referitoare la poluare 4 

Probleme referitoare la calitatea infrastructurii rutiere 5 

Probleme referitoare la starea spațiilor verzi 6 

Probleme referitoare la unitățile de învățământ 7 

Nu m-am adresat până în prezent autorităților locale cu nicio problemă 8 

 

Q11. Din experiența personală sau a persoanelor apropiate, pe o scară de la 1 la 5 în ce măsură 

sunteți de acord cu privire la serviciile cu publicul din primărie: 

SERVICIILE CU PUBLICUL DIN PRIMĂRIE 
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Q12. Câtă încredere aveți în cei care reprezintă instituțiile importante din comuna Lovrin? 

 Deplină 
încredere 

Am încredere într-o 
oarecare măsură 

Nu prea am 
încredere 

Nu am încredere 
deloc 

1.Primar și 
consilieri locali 

4 3 2 1 

2.Poliție 4 3 2 1 

3.Profesori și 
învățători 

4 3 2 1 

4.Preot 4 3 2 1 

5.Medici 4 3 2 1 

 

SIGURANȚA CETĂȚENILOR 

 

Q13. Până în prezent, dumneavoastră personal ați trecut printr-o situație care să necesite 

intervenția poliției în comuna Lovrin? 

Da 1 

Nu 2 

 

DACĂ RĂSPUNSUL ESTE NU, PUTEȚI TRECE LA ÎNTREBARE Q14 

Q13.1. Poliția a intervenit în mod profesionist asupra solicitării intervenției?  

Da 1 

 Acord total Acord Nici acord, nici 
dezacord 

Dezacord Dezacord 
total 

1. Comunicarea cu 
funcționarii publici se 
realizează cu ușurință 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

2. Funcționarii au o 
atitudine amabilă 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

3. Programul de lucru cu 
publicul este potrivit 
pentru cetățeni 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

4. Timpul de soluționare a 
cererilor se încadrează în 
termenul legal 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

5. Procedurile existente 
sunt prea birocratice 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 
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Nu 2 

 

Q14. Cum apreciați următoarele afirmații: 

 

 Da Nu 

1. Tâlhăriile (furturi, bătăi etc.) sunt prezente în comună 1 2 

2. Poliția intervine activ în prevenirea infracțiunilor 1 2 

3. Mă simt în siguranță în această comună 1 2 

4. Sancțiunile privind nerespectarea regulilor sunt corecte 1 2 

5. Poliția ar trebui să patruleze zilnic în comună 1 2 

6. Mă simt în siguranță când merg singur/ă noaptea prin comună 1 2 

 

VIAȚĂ CULTURALĂ ȘI AGREMENT 

 

Q15. Cât de mulțumit/ă sunteți de modalitățile de petrecere a timpului liber în comună?  

 Foarte 
mulțumit/ă 

 

Mulțumit/ă Nici mulțumit/ă, 
nici nemulțumit/ă 

Nemulțumit/ă Foarte 
nemulțumit/ă 

1.Evenimente culturale și 
artistice 

5 4 3 2 1 

2.Concerte 5 4 3 2 1 

3.Biblioteci 5 4 3 2 1 

4.Săli și terenuri de sport 5 4 3 2 1 
 

5.Ștranduri/ bazinuri de înot 5 4 3 2 1 

6.Zone de agrement/ picnic 5 4 3 2 1 

7.Respectarea tradițiilor și 
obiceiurilor 

5 4 3 2 1 

 

Q16. Până în prezent ați participat la evenimente culturale desfășurate de Căminul Cultural din 

Lovrin? 

Da 1 

Nu 2 

 

NIVEL DE TRAI ȘI OPORTUNITĂȚI PROFESIONALE 

 

Q17. Beneficiază familia dumneavoastră de un venit lunar stabil?  
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Da 1 

Nu 2 

  

DACĂ RĂSPUNSUL ESTE NU, TRECEȚI LA ÎNTREBAREA Q18 

Q17.1.Cum apreciați veniturile actuale ale familiei dumneavoastră? 

Reușim să avem tot ce ne trebuie, fără să ne restrângem de la 
ceva 

5 

Reușim să cumpărăm și unele bunuri mai scumpe, dar cu 
restrângeri în alte domenii 

4 

Ne ajung pentru un trai decent, dar nu ne permitem 
cumpărarea unor bunuri mai scumpe 

3 

Ne ajung numai pentru strictul necesar 2 

Nu ne ajung nici pentru strictul necesar 1 

 

 

Q18. Considerați că este ușor să găsiți un loc de muncă la nivelul comunei? 

Este ușor de găsit un loc de muncă 1 

Este greu de găsit un loc de muncă 2 

Nu este cazul, nu îmi caut un loc de muncă 3 

DACĂ AȚI RĂSPUNS CU 1 SAU 3, PUTEȚI TRECE LA ÎNTREBAREA Q19 

Q18.1. Care considerați că sunt motivele pentru care la nivelul comunei se găsește greu un loc de 

muncă?  

INDICAȚI UNUL SAU MAI MULTE RĂSPUNSURI 

Căi de acces și utilități deficitare 
 

1 

Resurse financiare insuficiente 
 

2 

Lipsa de atractivitate a comunei 
 

3 

Lipsa de personal calificat 
 

4 

Pretențiile angajatorilor locali privind studiile 
profesionale 

5 

Lipsa de spațiu pentru dezvoltarea 
potențialelor activități economice 

6 

Lipsa de implicare a autorităților locale 7 
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Q19. Dacă ar exista posibilitatea în comună de a participa la cursuri de formare profesională, ați fi 

interesat? 

Da 1 

Nu 2 

DACĂ AȚI RĂSPUNS CU NU PUTEȚI TRECE LA ÎNTREBAREA Q20 

 

Q19.1. Care ar fi domeniul de interes pentru dumneavoastră în ceea ce privește cursurile de 

specializare profesională?  

Agricultură 1 

Social 2 

Educație 3 

Cultură 4 

Dezvoltare comunitară 5 

Antreprenoriat 6 

 

7.Altul. Care? 

 

 

Q20. La nivelul comunei Lovrin, care considerați că sunt grupurile cu prioritate aflate în risc de 

marginalizare?  

INDICAȚI UNUL SAU MAI MULTE RĂSPUNSURI 

Vârstnicii 1 

Persoanele cu dizabilități/ handicap 2 

Familiile fără venit 3 

Persoanele fără adăpost 4 

Persoanele de etnie romă 5 

Șomerii 6 

Persoane aflate în situații de ajutor social 7 

 

Q21. Care considerați că ar fi principalul domeniu de intervenție pentru reducerea gradului de 

marginalizare?  

 

MARGINALIZARE ȘI SERVICII SOCIALE 
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Dezvoltarea serviciilor sociale pentru grupurile 
vulnerabile 

1 

Inițiative de integrare a grupurilor vulnerabile la 
educație 

2 

Promovarea de oportunități egale pe piața 
muncii 

3 

Inițiative de integrare a grupurilor etnice 
minoritare 

4 

Dezvoltarea programelor de formare 
profesională 

5 

 

POTENȚIAL DE DEZVOLTARE ȘI GRADUL DE INFORMARE 

 

Q22. Care considerați că sunt problemele comunei Lovrin care ar trebui să fie prioritare pentru a fi 

rezolvate? 

 Foarte necesar Necesar Nu este necesar 

1. Reconstrucția și întreținerea 
drumurilor 

3 2 1 

2. Alimentarea cu apă și 
canalizare 

3 2 1 

3. Alimentare gaze naturale 3 2 1 

4. Servicii de internet și telefonie 3 2 1 

5. Întreținerea/dotarea 
instituțiilor de învățământ 

3 2 1 

6. Întreținerea/dotarea 
instituțiilor medicale 

3 2 1 

7. Salubrizarea localității 3 2 1 

8. Sprijinirea afacerilor locale 3 2 1 

9. Înființarea spațiilor de 
recreere 

3 2 1 

10. Infracționalitatea 3 2 1 

11. Lipsa locurilor de muncă 3 2 1 

12. Restaurarea bisericii 3 2 1 

 

Q23. În opinia dumneavoastră, care considerați că ar trebui să fie domeniile de activitate/ inițiativele 

care ar trebui sprijinite cu prioritate de autoritățile locale pentru dezvoltarea localității Lovrin?  

INDICAȚI MAXIMUM 3 DOMENII 

Agricultură 1 

Industrie 2 
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Transport și infrastructură rutieră 3 

Inițiative pentru 
 amenajarea pistelor de biciclete 

4 

Comerț 5 

Turism (recreere și agrement, cultural, sportiv) 6 

Inițiative în educație și formare în raport cu 
nevoile pieței muncii locale 

7 

Sănătate și infrastructură medicală 8 

Cultură 9 

Protecția mediului 10 

 

10.Altele. Care? 

Q24. Aveți cunoștință despre proiectele pe care primăria le realizează la nivelul comunei Lovrin? 

Da 1 

Nu 2 

 

DACĂ RĂSPUNSUL ESTE NU, TRECEȚI LA ÎNTREBAREA Q25 

 

Q24.1. Ne puteți da un exemplu de proiect de dezvoltare locală din comuna Lovrin cunoscut de 

dumneavoastră: 

NOTAȚI RĂSPUNSUL 

 

 

Q25. În viitor, ce așteptări aveți de la autoritățile publice locale: 

INDICAȚI UNUL SAU MAI MULTE RĂSPUNSURI 

Să comunice mai des cu cetățenii despre 
problemele locale 

1 

Să pună mai mult accent pe informarea 
cetățenilor cu privire la proiectele de 

dezvoltare 

2 

Să implice comunitatea în luarea deciziilor cu 
privire la intențiile de a dezvolta localitatea 

3 

Să satisfacă nevoile comunității, nu pe cele 
personale 

4 
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SOCIO-DEMOGRAFICE 

 

SD1. Gen:        SD2. Vârsta: 

Feminin 1 

Masculin 2 

 

SD3. Statut ocupațional: 

Salariat/ă 1 

Elev/ă 2 

Student/ă 3 

Liber profesionist/ă 4 

Șomer/ă 5 

Casnic/ă 6 

Pensionar/ă 7 

  

8.Altul, Care? 

  

SD3.1. Dacă la întrebarea anterioară ați răspuns cu 1 sau 4, care este domeniul dumneavoastră de 

activitate? 

 

Agricultură 1 

Instituție publică 2 

Educație 3 

Întreprinderi mici și mijlocii 4 

Cultură 5 

Social 6 

 

7.Altul. Care? 

 

 

SD4: Studii universitare și postuniversitare: 

18-19 ani 1 

20-29 ani 2 

30-39 ani 3 

40-49 ani 4 

50-59 ani 5 

60-69 ani 6 

70-79 ani 7 

Peste 80 ani 8 
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INDICAȚI UN SINGUR RĂSPUNS 

Școală primară (patru clase) 1 

Școală generală (opt clase) 2 

10 clase 3 

Liceu (12 clase) 4 

Școală postliceală 5 

Colegiu/ Universitate 6 

Master 7 

Doctorat 8 

Fără studii 9 

 

SD5: Starea civilă în prezent: 

Căsătorit/ă 1 

Necăsătorit/ă 2 

Divorțat/ă 3 

Concubinaj 4 

Văduv/ă 5 

 

Vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră la acest chestionar! 
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ANEXA 2. Finanțările nerambursabile 2021-2027 

 

Programele Operaționale și Politica Agricolă Comună 2021-2027 

 

Programul Operațional (POR) Vest 

Programul Operațional Regional (POR) Vest reprezintă principalul document de orientare a investițiilor cofinanțate din fonduri europene din Regiunea 

de Dezvoltare Vest și, implicit, a celor din județul Timiș, în perioada 2021-2027, având o alocare orientativă de 1 miliard EUR. Prioritățile POR Vest pentru 

perioada 2021-2027 sunt următoarele: 

• Prioritatea 1 – O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice (OP1); 
• Prioritatea 2 – O regiune cu orașe Smart și o administrație digitalizată (OP1); 

• Prioritatea 3 – O regiune cu orașe prietenoase cu mediul (OP2); 

• Prioritatea 4 – O regiune cu mobilitate sustenabilă (OP2); 

• Prioritatea 5 – O regiune accesibilă (OP3); 

• Prioritatea 6 – O regiune educată (OP4); 

• Prioritatea 7 – O regiune atractivă (OP5); 

• Prioritatea 8 – Asistență tehnică. 

Tabel x POR Vest 2021-2027 – Versiunea de lucru din decembrie 2021 

Obiectiv de Politică Prioritate Cine poate aplica Ce se finanțează Obiectiv Specific ALOCARE 
- Mil. 

EUR - 

OP 1  
O Europă mai 
competitivă și mai 
inteligentă, prin 
promovarea unei 
transformări 
economice 

Prioritatea 1  
O regiune 
competitivă prin 
inovare, 
digitalizare și 
întreprinderi 
dinamice 

Centre de cercetare 
dezvoltare inovare publice și 
private  
Centre de transfer 
tehnologic  
Universități  
UAT, Administrație publică  

• parcuri științifice și tehnologice  

• structuri de transfer tehnologic și cercetare-dezvoltare și 
inovare  

• dezvoltare de prototipuri și acțiuni pilot  

• programe de colaborare pentru participarea organizațiilor în 
cadrul acestor structuri  

a (i) Dezvoltarea și creșterea 
capacităților de cercetare și inovare 
și adoptarea tehnologiilor avansate 

48,5 

a (ii) Valorificarea avantajelor 
digitalizării, în beneficiul cetățenilor, 
al companiilor, al organizațiilor de 
cercetare și al autorităților publice 

20,9 
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inovatoare și 
inteligente și a 
conectivității TIC 
regionale Minim 
25% din FEDR 

Companii, IMM-uri, Start-up-
uri, microîntreprinderi  
ONG-uri  
Clustere  
Entități administrator ale 
structurilor suport pentru 
afaceri  
Parteneriate între aceste 
entități.  
 

• clustere inovative  

• susținerea întreprinderilor și a structurilor în procesul inovării  

• tranziție industrială inteligentă  

• investiții tehnologice în IMM (active corporale și necorporale)  

• dezvoltarea de produse și servicii digitale  

• certificare produse  

• internaționalizare, implementare de noi modele de afaceri  

• scale-up pentru start-up-uri și microîntreprinderi  

• instruire și formare competențe, inclusiv digitalizare  

• creșterea capacității pentru valorificarea pe piață  

• dezvoltarea domeniilor RIS (IoT, cyber security, AI, big data, 
blockchain, VR, AR, robotică, tranzacții electronice, etc.)  

• rețele operaționale de descoperire antreprenorială  

• crearea de incubatoare și alte facilități (ex. living labs, 
makerspace, centre de competență RIS, Agenții Regionale de 
Inovare)  

• economie circulară  

• sprijin financiar  

• audit securitate cibernetică și protecția datelor  
 

a (iii) Intensificarea creșterii 
durabile și a competitivității IMM-
urilor și crearea de locuri de muncă 
în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin 
investiții productive 

152,6 

a(iv) Dezvoltarea competențelor 
pentru specializare inteligentă, 
tranziție industrială și 
antreprenoriat 

14,1 

Prioritatea 2  
O regiune cu 
orașe Smart și o 
administrație 
digitalizată 

Centre de cercetare 
dezvoltare inovare publice și 
private  
Centre de transfer 
tehnologic  
Universități  
UAT, Administrație publică  
Companii, IMM-uri, Start-up-
uri, microîntreprinderi  
ONG-uri  
Clustere  
Entități administrator ale 
structurilor suport pentru 
afaceri  
Parteneriate între aceste 
entități.  
 

● intervenții de tip smart-city și smart village  
● digitalizării serviciilor publice la nivel local  
● instruire personalului din administrație și companii  
● facilități (ex. hub-uri de inovare digitală)  
● digitalizarea colectării datelor, open data și transparență  
● geocodare și hărți geospațiale  
● guvernanță smart și infrastructură pentru interoperabilitate  
● securitate cibernetică  
● proiecte smart de importanță regională (ex.platforme regionale pe 
diferite domenii)  
● transformarea digitală a IMM-urilor (inclusiv crearea de pagini de 
internet, cloud storage, e-comerț și e-facturare) 

a (ii) Valorificarea avantajelor 
digitalizării, în beneficiul cetățenilor, 
al companiilor, al organizațiilor de 
cercetare și al autorităților publice 

34,1 

OP 2  
O Europă mai verde, 
rezilientă, cu emisii 
reduse de dioxid de 
carbon, care se 
îndreaptă către o 
economie cu zero 
emisii de dioxid de 

Prioritatea 3 
O regiune cu 
orașe prietenoase 
cu mediul 

 
UAT  
● UAT din zona urbană 
funcțională/metropolitană  
● parteneriate între UAT  
● Parteneriate UAT și 
organizații private 
(antreprenori, ONG)  

 
● eficiența energetică a clădirilor rezidențiale și publice (inclusiv 
monumente istorie)  
● consolidare structurală a clădirilor rezidențiale și publice cu risc 
seismic  
● introducerea de surse regenerabile în consumul de energie al clădirilor 
rezidențiale și publice (ex. panouri fotovoltaice și solare)  

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

116,8 

b (vii) Creșterea protecției și 
conservării naturii, a biodiversității 
și a infrastructurii verzi, inclusiv în 
zonele urbane, precum și reducerea 
tuturor formelor de poluare 

40,0 
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carbon, prin 
promovarea 
tranziției către o 
energie curată și 
echitabilă, a 
investițiilor verzi și 
albastre, a 
economiei circulare, 
a atenuării 
schimbărilor 
climatice și a 
adaptării la acestea, 
a prevenirii și 
gestionării riscurilor, 
precum și a unei 
mobilități urbane 
durabile  
Minim 30% din 
FEDR 

● Parteneriate între UAT, 
inclusiv UAT județ și alte 
instituții publice centrale 
sai/sau locale  
● ADI  
● Universități  
● IMM-uri  
 

● reabilitarea/modernizarea instalațiilor electrice, de alimentare cu apă, 
de ventilare și climatizare, lifturi și sisteme de iluminat  
● sisteme inteligente de management energetic al clădirilor  
● acoperișuri și fațade verzi  
● dezvoltarea de ghiduri și soluții de bune practici pentru dezvoltarea de 
proiecte care vizează ”deep renovation” pe eficiență energetică  
● infrastructură verde în zonele urbane/ zonele urbane funcționale ( 
reorganizarea tramei stradale, coridoare verzi și ecologice, revitalizarea 
spațiilor degradate, investiții ce vizează revitalizarea spațiilor)  
● sisteme de irigații și iluminat smart  
● Planuri pentru infrastructură verde albastră  
 

Prioritatea 4  
O regiune cu 
mobilitate urbană 
sustenabilă 

 
UAT de tip urban  
● UAT din zona urbană 
funcțională / zonă 
metropolitană,  
● Parteneriate între UAT, 
inclusiv UAT județ  
● ADI  
 

 
●crearea de culoare de mobilitate urbană durabilă (ex. benzi separate 
pentru autobuze, aliniamente arbori)  
● infrastructură pentru mersul cu bicicleta  
● introducerea de sisteme de bike-sharing  
● amenajarea de zone și trasee pietonale  
● sisteme park & ride  
● investiții în vehicule ecologice pentru transport public7 (electrice, 
CNG, hidrogen) și infrastructura de transport (ex. stații de transport în 
comun)  
● infrastructuri pentru combustibil alternativ (ex.stații de încărcare 
vehicule electrice);  
● sisteme de management a mobilității urbane (management trafic și 
parcări, aplicații de mobilitate, e-ticketing etc.)  
● Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă  
 

b (viii) Promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile, ca 
parte a tranziției către o economie 
cu zero emisii de dioxid de carbon 

157,3 

OP 3  
O Europă mai 
conectată prin 
creșterea mobilității 

Prioritatea 5  
O regiune 
accesibilă 

 
UAT județ  
● UAT municipiu resedinta 
de județ  
 
●Parteneriate între UAT  
 

 
●modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru 
asigurarea conectivității la  
●rețeaua TEN-T – drumuri județene8  
● soluții pentru decongestionarea/ fluidizarea traficului (drumuri și 
variante de ocolire, artere de penetrație, by-pass-uri, pasaje, pasarele, 
sensuri giratorii, extinderi la 4 benzi, măsuri de siguranță, perdele 
forestiere, alveole transport public, consolidări versanți, parapeți, 
refacere coridoare ecologice)9  
 

c (ii) Dezvoltarea și creșterea unei 
mobilități naționale, regionale și 
locale durabile, reziliente la 
schimbările climatice, inteligente și 
intermodale, inclusiv îmbunătățirea 
accesului la TEN-T și a mobilității 
transfrontaliere 

158,3 

OP 4  
O Europă mai 
socială și mai 
incluzivă, prin 
implementare a 
Pilonului european 

Prioritatea 6  
O regiune educată 
și atractivă 

 
UAT  
● Parteneriate între UAT 
Universități  
● Instituții de învățământ 
superior  

 
●construirea, extinderea, consolidarea, reabilitarea, modernizarea și 
dotarea unităților de învățământ antepreșcolar (creșe), preșcolar, 
primar, secundar (inclusiv vocațional) și terțiar aferente învățământului 
obligatoriu și învățământ special, inclusiv săli și terenuri de sport, 
campusuri școlare și tabere școlare  

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

123,4 
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al drepturilor 
sociale 

 ● dotarea atelierelor școlare cu echipamente didactice/aparatură pentru 
practica elevilor, dotarea laboratoarelor, bibliotecilor, sălilor și 
terenurilor de sport etc.  
● achiziționarea de microbuze pentru transportul elevilor  
● accesibilizarea instituțiilor de învățământ pentru persoanele cu 
dizabilități  
● crearea si dezvoltarea de platforme digitale de comunicare si schimb 
de documente (inclusiv lectii digitalizate), baze de date si biblioteci 
virtuale pentru elevi si studenti, parinti si scoala, live streaming, dotarea 
cu echipamente si infrastructura de proiectare si mapare video  
● reabilitarea, modernizarea și dotarea a centrelor de educație incluzivă, 
a caselor de cultură pentru studenți a centrelor de formare profesională 
pentru adulți (eligibilitatea acestor intervenții diferă de la regiune la 
regiune)  
 

educația și formarea la distanță și 
online 

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

70,5 

OP 5  
O Europă mai 
aproape de 
cetățeni, prin 
promovarea 
dezvoltării durabile 
și integrate a 
tuturor tipurilor de 
teritorii și de 
inițiative locale 

Prioritatea 7 
O regiune pentru 
cetățeni 

 
UAT  
● Parteneriate intre UAT  
● ONG, autoritati publice 
centrale, unitati de cult  
● Parteneriate intre UAT si 
ONG, unitati de cult, 
autoritati centrale  
 

Turism 
●dezvoltarea turismului balnear, climateric și balneoclimateric și kineto-
terapeutic (investiții în infrastructură inclusiv prin investiții în rețele de 
captare și transport, crearea, reabilitarea și modernizarea bazelor de 
tratament, amenajarea infrastructurii de agrement, crearea de facilități 
pentru practicarea sportului)  
● restaurarea, protecția, conservarea și digitalizarea clădirilor 
monumente istorice, a patrimoniului industrial, cultural și imaterial  
● promovarea turistică a patrimoniului, inclusiv crearea de platforme 
digitale și de marketing, trasee turistice  
● dezvoltarea de planuri de conservare/ mentenanță a obiectivelor de 
patrimoniu și sprijin pentru activitățile de dezvoltare a planurilor de 
interpretare pentru public  
● promovarea și dezvoltarea pistelor de biciclete pentru ciclo-turism  
● dezvoltarea de spații de agrement (inclusiv tabere școlare), a spațiilor 
de promenadă și a falezelor  
●îmbunătățirea accesului către obiective naturale turistice (amenajarea 
de trasee, amenajarea de puncte de observație și panoramă, amplasarea 
de panouri informative pe traseele turistice, amenajarea de adăposturi și 
refugii turistice dotate corespunzător pentru situații de urgență, 
amenajare via ferrata; promovarea unor nișe turistice inovative)  
Regenerarea integrată a spațiilor publice urbane, inclusiv asigurarea 
sistemelor de securitate a cetățeanului prin:  
● reabilitarea integrată a spațiilor publice din zone centrale și zone 
istorice, a spațiilor publice din interiorul ansamblurilor de locuințe 
colective;  
● înființarea/ modernizarea/ extinderea spațiilor verzi de mici 
dimensiuni, spațiilor recreative, zonelor de agrement, locurilor de joacă, 
centrelor de activități sportive, ca parte a proiectelor de regenerare 
urbană;  

e (i) Promovarea dezvoltării 
integrate și incluzive în domeniul 
social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului 
natural, a turismului durabil și a 
securității în zonele urbane 

193,1 
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● instalarea/ extinderea sistemelor de supraveghere video inteligente; 
modernizarea infrastructurii de iluminat și dezvoltarea unor sisteme 
energetice inteligente, inclusiv a străzilor inteligente  
 
Cultură și patrimoniu (NE)  
● realizarea de parcuri tematice cultural-științifice  
● realizarea de parcuri de aventură (inclusiv tiroliană, panouri de 
escaladă, roller-coaster, aqua-parcuri)  
● investiții în industrii culturale, susținerea meșteșugarilor și a 
antreprenorilor  
● investiții în biblioteci, teatre, muzee, centre culturale și creative, galerii 
de artă, săli de spectacol, cinematografe și dezvoltarea de noi dotări și 
servicii culturale, inclusiv spații multifuncționale  
● digitalizarea activității de promovare turistică și culturală;  
● investiții în agrement nautic și acvatic (lacuri, râuri, mini-porturi 
turistice, debarcadere, pontoane de agrement, promenade și piste de 
biciclete, plaje și faleze)  
● asigurarea (construirea, reabilitarea sau modernizarea) drumurilor / 
căilor de acces către infrastructura de agrement  

Prioritatea 8 Asistență tehnică 49,3 

TOTAL ALOCARE REGIUNEA VEST (FEDR + BUGET DE STAT) 1.178,9 
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Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 

Prin intermediul PODD vor fi finanțate nevoile de dezvoltare din următoarele sectoare:  

• adaptarea la schimbările climatice prin creșterea eficienței energetice și dezvoltarea sistemelor inteligente de energie, a soluțiilor de stocare și a 

adecvatei sistemului energetic;  

• infrastructura de apă și apă uzată;  

• economia circulară;  

• conservarea biodiversității;  

• calitatea aerului si decontaminarea siturilor poluate;  

• managementul riscurilor. 

 

PODD va viza o serie de domenii investiționale prioritare la nivel european identificate de Comisie, axate pe promovarea măsurilor de eficiență energetică, 

având în vedere faptul că sărăcia energetică afectează o gospodărie din patru, iar intensitatea energetică la nivel național se menține peste media Uniunii, 

respectiv pe promovarea energiei din surse regenerabile. PODD va avea o alocare de 4,61 miliarde euro (3,05 miliarde euro – FEDR, 837 milioane euro – FC 

și 692 milioane euro – Bugetul de stat). Obiectivul general al României în domeniul energiei este conturat prin Planul Național Integrat de Energie și Schimbări 

Climatice (PNIESC) și în cadrul Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 (SNDDR). Unele priorități din cadrul PODD nu se adresează 

nivelului local și acestea nu au fost detaliate pe tipuri de acțiuni. 

Axă Prioritară Obiectiv Specific Cine poate aplica Ce se finanțează ALOCARE 
Mil. EUR - 

Axa prioritară 1: Promovarea 
eficienței energetice, a 
sistemelor și rețelelor 
inteligente de energie și a 
soluțiilor de stocare și 
reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră 
 

Îmbunătățirea eficienței 
energetice a IMM-urilor și a 
întreprinderilor mari 

Întreprinderi mari și IMM-uri  
• Societăți comerciale din industrie, cu 
consumuri de peste 1.000 tep/an  
 

● proiecte demonstrative și de eficientă energetică în IMM-uri și măsuri de 
sprijin adiacente  
● proiecte de eficiență energetică în întreprinderile mari și măsuri de sprijin 
adiacente  

470 

Reducerea emisiilor de GES și 
creșterea eficienței energetice 
în sisteme centralizate de 
transport și distribuție a 
energiei termice 

UAT-uri  
• concesionari serviciu public de 
termoficare urbană  
• operatori rețele distribuție gaze  

modernizarea/extinderea rețelelor termice primare și secundare din sistemele 
de alimentare cu energie termică, inclusiv a punctelor termice  
● cogenerare de înaltă eficiență în termoficare urbană  
● construcție rețele noi de distribuție a gazelor naturale doar pentru 
conectarea noilor centrale pe gaz care înlocuiesc vechile centrale pe cărbune  

Sisteme și rețele inteligente de 
energie ți soluții de sticare 

Operatori naționali distribuție energie  
• Transelectrica  
• IMM-uri  
• Operatorii de distribuție concesionari 
ai serviciului public de energie electrică  

promovarea utilizării de echipamente și sisteme inteligente pentru asigurarea 
calității energiei electrice  
● implementarea de soluții digitale pentru localizarea/izolarea defectelor și 
realimentarea cu energie în mediul rural și urban  
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 ● digitalizarea stațiilor de transformare și soluții privind controlul rețelei de la 
distanță - integrare stații în SCADA  
● măsuri de creștere a adecvanței sen prin investiții în soluții de flexibilitate  
● implementarea de soluții privind stocarea energiei “behind the meter”  

Axa prioritară 2: 
Dezvoltarea infrastructurii de 
apă uzată și tranziția la o 
economie circulară 

Investiții în sectorul apei și apei 
uzate, pentru a îndeplini 
cerințele directivelor de mediu 

ADI-uri prin Operatorii Regionali (OR) 
de Apă  
 

construirea/ reabilitarea/ modernizarea rețelelor de canalizare, a stațiilor de 
epurare a apelor uzate, sisteme de captare și aducțiune, stații de tratare, rețele 
de transport și distribuire a apei destinate consumului uman în contextul 
proiectelor integrate de apă si apă uzată  
● automatizări, SCADA, GIS, contorizări, masuri privind implementarea 
managementului activelor etc.  
● pregătirea și gestionarea proiectelor de investiții de apă și apă uzată;  
● consolidarea capacității actorilor implicați în sector  

3.491 

Gestionarea eficientă a 
deșeurilor în vederea acceerării 
tranziției spre economia 
circulară, pentru a îndeplini 
cerințele directivelor de mediu 

ADI-uri prin Consiliile Județene/ 
Primăria Municipiului 
București/primăriile de sector  
 

extinderea sistemelor de colectare separată a deșeurile reciclabile și a 
biodeșeurilor din poartă în poartă  
● colectarea deșeurilor textile și deșeurilor periculoase menajere  
● valorificarea materială a deșeurilor (stații de sortare, stații de compostare și 
instalații de digestie anaerobă)  
● instalații de tratare a deșeurilor reziduale, inclusiv îmbunătățirea instalațiilor 
TMB existente  
● închiderea depozitelor de deșeuri neconforme,  
● întărirea capacității instituționale a actorilor din sector în vederea accelerării 
tranziției spre economia circulară  

Axa prioritară 3: 
Protecția mediului prin 
conservarea biodiversității, 
asigurarea calității aerului și 
decontaminarea siturilor 
poluate 
 

Conservarea biodiversității 
pentru a îndeplini cerințele 
directivelor de mediu 

Administratori ai ariilor naturale 
protejate (inclusiv parteneriate cu alte 
entități ca Institute de cercetare, ONG-
uri)  
Administratori sau proprietari ai 
suprafețelor de teren ce constituie 
ecosistem degradat aflat în proprietate 
publică (inclusiv parteneriate cu alte 
entități ca Institute de cercetare, ONG-
uri)  

● asistență tehnică pentru elaborarea sau revizuirea Planurilor de management 
a siturilor Natura 2000/ Planuri de acțiune pentru specii pentru toate tipurile 
de habitate  
● menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor prin 
măsuri de conservare specifice prevăzute în planurile de management  
● asistență tehnică, cercetare și echipamente pentru îmbunătățirea nivelului 
de cunoaștere a biodiversității și a ecosistemelor (ex. realizarea de studii 
științifice) și consolidarea capacității de management a rețelei Natura 2000 și a 
altor arii naturale protejate de interes național 

194,118 

Îmbunătățirea monitorizării 
calității aerului pentru 
îndeplinirea cerințelor de 
monitorizare și reducere a 
emisiilor rezultate din directive 

Autoritate centrală 
Autoritate locală 
Autoritate regională 
 

- Intervenții/măsuri  privind dotarea RNMCA (Rețeaua Naționala de 
Monitorizare a Calității Aerului) cu echipamente noi, prin înlocuirea sau up-
datarea echipamentelor existente de măsurare a poluanților, uzate din punct 
de vedere moral și tehnic, astfel încât să se continue conformarea cu cerințele 
de asigurare și controlul calității datelor și de raportare a RO la CE, conform 
prevederilor directivelor europene. 

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

Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor  
Autorități publice centrale și locale  
Alte organisme publice în domeniul 
protecției mediului  
 

Sprijinirea procesului de inventariere și investigare preliminară și detaliată a 
siturilor potențial contaminate (în principal prin dezvoltarea unei baze de date 
și a unei platforme GIS care să permită actualizarea permanentă a acestora); 
• Remedierea siturilor contaminate orfane aflate în proprietatea autorităților 
publice sau puse la dispoziția acestora de către proprietar, asigurarea calității 
factorilor de mediu, în vederea protejării sănătății umane și mediului, inclusiv 
monitorizarea post-remediere a acestora 

https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/autoritate-centrala/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/autoritate-locala/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/autoritate-regionala/
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Axa prioritară 4: 
Promovarea adaptării la 
schimbările climatice, 
prevenirea și gestionarea 
riscurilor 

 Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor 
Administrația Națională Apele Române  
• Administrația Națională de 
Meteorologie  
• ROMSILVA  
• Agenția Națională de Îmbunătățiri 
Funciare  
• parteneriate între instituțiile publice 
centrale cu rol în gestionarea 
inundațiilor, precum și cu ONG-urile și 
alte structuri  
• APL  

amenajarea complexă a bazinelor hidrografice prin utilizarea infrastructurii 
verzi  
● adaptarea, construirea ori reabilitarea infrastructurii existente de 
gospodărire a apelor  
● dezvoltarea infrastructurii de monitorizare, avertizare și alarmare a 
fenomenelor hidro-meteorologice severe (inundații și secetă)  
● consolidarea capacității administrative pentru asigurarea implementării 
directivelor europene în domeniu  
 

458,842 

TOTAL ALOCARE (FEDR + FC+ BUGET DE STAT) 4.613,1 
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Programul Operațional Transport 

Viziunea pentru anul 2030 propusă de POT este de a extinde/moderniza infrastructura de transport pe teritoriul României în vederea îmbunătățirii 

conectivității între regiunile țării dar și cu restul țărilor din Uniunea Europeană. Bugetul estimat al programului este de 8,37 mld Euro. Deși majoritatea 

priorităților programului se adresează administrațiilor publice centrale, există și o serie de acțiuni care pot fi finanțate direct către Primării, sau către agenți 

economici privați. Strategia POT s-a dezvoltat la intersecția politicii europene de transport evidențiată prin Politica TEN-T, Strategia Europa 2020, pachetul 

“Europa în mișcare” și nevoile naționale de dezvoltare a infrastructurii și serviciilor de transport, precum și a siguranței rutiere așa cum sunt prezentate în 

Strategia actualizată de implementare a Master Planului General de Transport al României parte din Planul Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de 

transport pentru perioada 2020-2030.  

POT are in vedere finalizarea proiectelor demarate in perioada 2014-2020 precum și a proiectelor prioritare pentru finalizarea rețelei primare a României 

situate pe rețeaua TEN-T CORE si TEN-T Comprehensive și conectivitatea secundară conform Planului investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de 

transport pentru perioada 2020-2030. Pentru infrastructura rutieră, rețeaua TEN-T centrală dezvoltată în România pe două dintre cele nouă coridoare, 

respectiv coridoarele Rin–Dunăre și Orient/Est-Mediteranean, potrivit Regulamentului nr. 1315/2013, vizează următoarele rute:  

• Nădlac - Timișoara – Sibiu – București (centura București) – Constanța;  

• Timișoara – Drobeta Turnu Severin - Calafat;  

• București – Ploiești - Bacău – Suceava – granița cu Ucraina (Siret);  

• Sebeș – Turda – Târgu Mureș – Târgu Neamț – Iași – granița cu Republica Moldova (Ungheni);  

• București – Giurgiu.  

Provocare pe care POT 2021-2027 va trebui să o rezolve o reprezintă recuperarea decalajului de dezvoltare a infrastructurii de transport a României, 

adaptata inclusiv utilizării duale si asigurând în același timp atingerea obiectivelor europene de reducere a emisiilor de carbon și transferul spre o mobilitate 

durabilă și sigură. Unele priorități din cadrul POT nu se adresează nivelului local și acestea nu au fost detaliate pe tipuri de acțiuni. 

Axă Prioritară Obiectiv Specific Cine poate aplica Ce se finanțează ALOCARE 
Mil. EUR - 

Axa prioritară 1: 
Îmbunătățirea conectivității prin 
dezvoltarea rețelei TEN-T de transport 
rutier 
 

Dezvoltarea unei rețele TEN-T 
durabilă, rezilientă în fața 
schimbărilor climatice, inteligentă, 
sigură și intermodală. 

Autoritate centrală 
 

Operațiunile vizate de această prioritate 
vor include finalizarea proiectelor fazate 
din perioada precedentă de finanțare 
europeană (2014-2020), precum și a 
proiectelor prioritizate pentru 
finalizarea rețelei primare a României 
situate pe rețeaua TEN-T Centrală și 
TEN-T Globală, conform strategiei 
actualizate de implementare a Master 

4.810 

https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/autoritate-centrala/
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Planului General de Transport al 
României cuprinsă în Planul Investițional 
pentru dezvoltarea infrastructurii de 
transport pe perioada 2020-2030. 
Investițiile vor fi acompaniate de măsuri 
de protecția naturii și a biodiversității 
(infrastructură verde), în legătură 
directă cu infrastructura de transport 
rutieră. 

Îmbunătățirea conectivității prin 
dezvoltarea infrastructurii rutiere 
pentru accesibilitate teritorială 
 

Dezvoltarea si consolidarea unei 
mobilități naționale, regionale și 
locale durabile, flexibile și 
intermodale, inclusiv îmbunătățirea 
accesului la reteua TEN-T și 
mobilitatea transfrontalieră. 

Compania Națională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere -C.N.A.I.R  
● Direcțiile Regionale de Drumuri și 
Poduri  
● Administrații Publice Locale (inclusiv 
asociații ale acestora și parteneriate cu 
ceilalți beneficiari)  
 

construcția variantelor de ocolire  
● realizarea accesului municipiilor la 
sectoarele rețelei rutiere primare (la 
nivel de drum național situat pe rețeaua 
secundară)  
● construcția altor sectoare de drum 
național situate pe rețeaua secundară  
● proiecte care vizează drumuri expres, 
transregio sau eurotrans,  
● noduri rutiere pe rețeaua primara 
pentru a asigura accesibilitatea în zonele 
adiacente  

754 

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

Dezvoltarea unei rețele TEN-T 
durabilă, rezilientă în fața schimbărilor 
climatice, inteligentă, sigură și 
intermodală. 

Autoritate centrală 
Autoritate regională 
 

Constructia infrastructurii feroviare 
aflate pe reteaua TEN-T (inclusiv ERTMS) 
Modernizarea infrastructurii feroviare 
aflate pe reteaua TEN-T (inclusiv ERTMS 
și modernizarea gărilor) 
Achizitia de trenuri de lucru si 
echipamente conexe pentru modernizare 
și electrificare CF, 
Modernizarea/reabilitarea podurilor și 
podețeleor feroviare. 

1.247 

Îmbunătățirea conectivității și 
mobilității naționale, durabilă și 
rezilientă în fața schimbărilor 
climatice, prin creșterea calității 
serviciilor de transport pe calea ferată 

Promovarea eficientei energetice si 
reducerea emisiilor de carbon; 

Promovarea mobilitatii urbane 
multimodale durabile. 

Autoritate centrală 
Autorități & Entități private 
 

Achiziția de material rulant ecologic; 

Măsuri de reformă în domeniul 
transportului feroviar de călători. 

294,11 

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

Promovarea mobilității urbane 
multimodale durabile. 

Autorități & Entități private 
 

Investitii in infrastructura de metrou (noi 
tronsoane, stații aferente), 
Investitii in material rulant, modernizare 
instalatii, 
Investitii in echipamente conexe, măsuri 
de creștere a accesibilității persoanelor 
cu deficiențe de deplasare, inclusiv 
sisteme de siguranta, 

294,11 

https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/autoritate-centrala/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/autoritate-regionala/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/autoritate-centrala/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/autoritati-entitati-private/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/autoritati-entitati-private/
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Modernizarea stațiilor a căror condiții de 
desfășurare a călătoriilor nu corespund 
standardelor de siguranță actuale, 
Susținerea integrării călătoriilor la nivel 
metropolitan cu alte sisteme de 
transport public de călători. 

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

Promovarea mobilitatii urbane 
multimodale durabile. 
 

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

Achiziția de trenuri metropolitane 
(material rulant); 

Construcția/modernizarea/optimizarea 
infrastructurii necesare; 

Optimizarea mersului trenurilor – 
graficului de călătorii, sistemele de 
ticketing (inclusiv integrare cu alte 
moduri de transport); 

Măsuri de creștere a accesibilității 
persoanelor cu deficiențe de deplasare și 
alte măsuri similare. 

 

411,765 

Dezvoltare de centre logistice Dezvoltarea unei rețele TEN-T 
durabilă, rezilientă în fața schimbărilor 
climatice, inteligentă, sigură și 
intermodală. 

Autorități Publice Locale  
● Parteneriate Autorități Publice 
Locale- Compania Națională Căile 
Ferate Române-C.N.C.F.R.  
● Agenți economici privați  
 

investiții in modernizarea terminalelor 
intermodale  
● dezvoltarea de terminale intermodale  
● investiții in instalații si echipamente de 
transfer intermodal  
● investiții în legăturile între principalele 
hub-uri de transport (gară, aeroport, 
port, punct vamal, parc industrial, 
terminal intermodal)  
 

100 

Creșterea gradului de utilizare a 
Dunării și porturilor maritime și 
fluviale 
 

Dezvoltarea unei retele TEN-T 
sustenabile, adaptata la schimbarile 
climatice, sigura si intermodala. 

Autoritate centrală 
Autoritate locală 
Autoritate regională 
Autorități & Entități private 
 

Modernizarea si dezvoltarea 
infrastructurii porturare (inclusiv 
infrastructura de acces) în porturile 
rețelei portuare primare a României; 
Asigurarea condițiilor optime de 
navigație în bazinele portuare prin 
dragaj; 
Dezvoltarea instalațiilor, echipamentelor 
și facilităților de încărcare/descărcare în 
porturile rețelei portuare primare a 
României 
Lucrări hidrotehnice pentru eliminarea 
punctelor critice pentru navigație pe 
Dunăre și creșterea eficienței 
transportului naval pe canalele navigabile 
ale acesteia. 

235,3 

https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/autoritate-centrala/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/autoritate-locala/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/autoritate-regionala/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/autoritati-entitati-private/
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Creșterea gradului de siguranță și 
securitate pe rețeaua rutieră de 
transport 
 

Dezvoltarea unei retele TEN-T 
sustenabile, adaptata la schimbarile 
climatice, sigura si intermodala. 

Autoritate centrală 
Autoritate regională 

Masuri „hard” și „soft” care contribuie la 
îmbunătățirea siguranței traficului pe 
rețeaua rutieră, 
Eliminarea punctelor negre, 
Echipamente de intervenție în condiții 
meteo speciale. 
 

117,64 

Asostenta Tehnica 104,05 

Total 8.250,33 

 

 

 

 

  

https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/autoritate-centrala/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/autoritate-regionala/
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Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) 

Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) propune măsuri în domeniile cercetării, dezvoltării și 

inovării/specializării inteligente și în domeniul digitalizării, finanțate fie prin granturi, fie prin instrumente financiare cu respectarea regulilor de ajutor de stat, 

după caz, pentru a răspunde provocărilor identificate la nivel național. Provocările abordate în POCIDIF vin în urma analizei și țintelor stabilite în cadrul 

Strategiei Naționale de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă (SNCISI) și a Strategiei Naționale de Competitivitate (SNC). Bugetul estimat al programului 

este de 1,97 miliarde     Unele priorități din cadrul POCIDIF nu se adresează nivelului local sau vizează doar anumite proiecte strategice și acestea nu au fost 

detaliate pe tipuri de acțiuni 

Axă Prioritară Obiectiv Specific Cine poate aplica Ce se finanțează ALOCARE 
Mil. EUR - 

Axa prioritară 1: 
Integrarea ecosistemului național CDI 
în Spațiul de Cercetare European și 
internațional 
 

OS (i) Dezvoltarea capacităților de 
cercetare și inovare și adoptarea 
tehnologiilor avansate 
OS (iv) Dezvoltarea competențelor 
pentru specializare inteligentă, 
tranziție industrială și antreprenoriat 
 

Centrele suport/alte mecanisme  
mediul de afaceri  
organizațiile de CDI,  
 

 
●dezvoltarea de mecanisme suport 
pentru facilitarea participării actorilor 
CDI din RO la proiectele europene  
pregătirea de proiecte mature și de 
calitate  
publicații  
 

57 

Axa prioritară 2: 
Crearea și promovarea unui sistem 
atractiv de inovare în economie pentru 
toate tipurile de inovare 
 

OS (i) Dezvoltarea capacităților de 
cercetare și inovare și adoptarea 
tehnologiilor avansate; 
OS (iv) Dezvoltarea competențelor 
pentru specializare inteligentă, 
tranziție industrială și antreprenoriat. 
 

Centre și instituții de cercetare 
Centru de formare 
IMM 
Instituții de învățământ 
Întreprindere mare 
 

●soluții pe teme complexe definite de 
industrie (IMM și întreprinderi mari) sau 
de interes național  
●activități de CDI (toate fazele de la idee 
la piață), pe domenii de specializare 
inteligentă naționale  
●pregătirea de proiecte, precum și 
pregătirea potențialilor beneficiari prin 
asistență tehnică;  
• instruire personal IMM  
 

43 

Axa priortiară 3: 
Dezvoltare capacității CDI a institutelor 
de învățământ superior 

Dezvoltarea capacităților de cercetare 
și inovare și adoptarea tehnologiilor 
avansate; 
Dezvoltarea competențelor pentru 
specializare inteligentă, tranziție 
industrială și antreprenoriat. 
 

 
Centre și instituții de cercetare 
Centru de formare 
Ferme 
IMM 
Instituții de învățământ 
Întreprindere mare 
 

 
●dezvoltarea/modernizarea de 
laboratoare, crearea infrastructurii CDI, 
inclusiv dotarea acestora, prioritizate 
prin Roadmap-ul infrastructurilor CDI 
actualizat  
• achiziția de echipamente și 
instrumente de cercetare  
• Identificarea de către INCD-uri/ICAR-uri 
de soluții la provocările mediului de 
afaceri, utilizând infrastructurile CDI 
existente  

157 

https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/centre-si-institutii-de-cercetare/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/centru-de-formare/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/imm/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/institutii-de-invatamant/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/intreprindere-mare/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/centre-si-institutii-de-cercetare/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/centru-de-formare/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/ferme/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/imm/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/institutii-de-invatamant/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/intreprindere-mare/
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Axa prioritară 4: 
Dezvoltarea capacității CDI a INCD-
urilor/ICAR-urilor 

Dezvoltarea capacităților de cercetare 
și inovare și adoptarea tehnologiilor 
avansate; 
Dezvoltarea competențelor pentru 
specializare inteligentă, tranziție 
industrială și antreprenoriat 
 

INCD-uri/ICAR-uri Centre și instituții de 
cercetare 
Centru de formare 
Ferme 
IMM 
Instituții de învățământ 
Întreprindere mare 
 

 
●crearea sau modernizarea unor centre/ 
laboratoare/ instalații de cercetare, care 
pot deservi cerințele de inovare ale 
întreprinderilor din sectoare economice 
cu potențial de creștere la nivel național 
sau al comunităților unde se dezvoltă 
aceste investiții de cercetare  
• instruire personal IMM  
• publicații  
 

179 

Axa prioritară 5: 
Dezvoltarea capacității CDI a 
întreprinderilor mari  

  
Întreprinderi mari  
 

Facilitarea cooperării între 
întreprinderile mari și IMM-uri pentru:  
• pregătire documentații tehnice și a 
modelelor experimentale a produselor;  
• operațiunea de ridicare la scară  
• consiliere  
• servicii de testare pentru dezvoltarea 
de produse/tehnologii/metode noi sau 
îmbunătățite  
• implementare a sistemelor de calitate  
• asistență tehnică  
• instruire personal IMM  
• brevete, mărci comerciale  
 

214 

Axa prioritară 6: 
Dezvoltarea de proiecte strategice CDI 
 

Proiecte strategice în domeniul 
tehnologiilor avansate - dezvoltarea 
infrastructurilor de CDI și 
operaționalizarea acestora (activități 
CDI și transfer tehnologic. 

Centre și instituții de cercetare 
Centru de formare 
IMM 
Instituții de învățământ 
Întreprindere mare 
 

Sunt avute în vedere intervenții la nivelul 
dezvoltării facilităților pentru cercetare și 
creșterea utilizării acestora, în domenii 
relevante, conectate cu piața și cu 
impact economic direct. 
Vor fi susținute activități care vizează 
domeniile de specializare inteligentă 
identificate la nivel național, dedicate 
promovării cercetării aplicate și 
dezvoltării experimentale, precum și 
inițiative de îmbunătățire a capacității de 
inovare. 
O componentă esențială a acestor 
acțiuni va consta în concentrarea 
eforturilor asupra proceselor în zona 
transferului tehnologic. 
Iițiative fanion care să contribuie la 
transpunerea în piață a rezultatelor 
cercetării în domenii de interes național 

329,41 

https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/centre-si-institutii-de-cercetare/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/centre-si-institutii-de-cercetare/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/centru-de-formare/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/ferme/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/imm/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/institutii-de-invatamant/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/intreprindere-mare/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/centre-si-institutii-de-cercetare/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/centru-de-formare/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/imm/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/institutii-de-invatamant/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/intreprindere-mare/


COMUNA LOVRIN 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 2022-2027  

 

 

luând în considerare  de exemplu 
potențialul energiei hidrogenului sau să 
cupleze RO la efortul internațional în 
domenii cum ar fi nano-tehnologiile sau 
inteligența artificială. 
Stimularea dezvoltării de 
platforme/HUB-uri în domenii prioritare 
pentru RO, care modelează intrinsec 
regiunea în care sunt localizate fiind 
importante nu numai în rolul de 
contribuitori la competitivitate, dar și în 
agendele pentru coeziune și integrare. 
Acțiuni care urmăresc creșterea 
impactului asupra programelor de 
calificare și educație, crescând 
competențele personalului, 
cercetătorilor și studenților, 
constituindu-se în instrumente pentru 
realizarea colaborării între diferiții actori 
relevanți, precum și pentru asigurarea 
transferului tehnologic 
 

Axa prioritară 7: 
Digitalizare în educație 

Fructificarea avantajelor digitalizării, în 
beneficiul cetățenilor, al companiilor și 
al guvernelor 
 

Alt tip Investițiile în echipamentele de 
infrastructură digitală sunt necesare 
pentru creșterea interoperabilității în 
domeniul educației, pentru creșterea 
calității și a relevanței mediilor de 
învățare; 
Dezvoltarea unei infrastructuri 
educaționale unitară, la nivel național, 
care să deservească procesul 
educațional; 
Interconectarea bazelor de date 
educaționale existente și/sau în proces 
de dezvoltare; 
Sprijin pentru realizarea proiectelor prin 
OS(iv) sau prin asistență tehnică. 
 

127 

Axa prioritară 8: 
Digitalizare în cultură 
 

Dezvoltarea capacităților de cercetare 
și inovare și adoptarea tehnologiilor 
avansate, 
îmbunătățirea conectivității digitale, 
dezvoltarea competențelor pentru 
specializare inteligentă, tranziție 
industrială și antreprenoriat, 

Alt tip 
Autoritate centrală 
Autoritate locală 
Autoritate regională 
Autorități & Entități private 
Centre și instituții de cercetare 
IMM 
Instituții de învățământ 

Protejarea, punerea în valoare și 
promovarea patrimoniului cultural 
imobil, a peisajelor culturale și a 
patrimoniului mobil construit, 
promovarea și punerea în valoare a 
patrimoniului cinematografic național 
(inventarierea și catalogarea colecțiilor 

2.143 

https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/alt-tip/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/autoritate-centrala/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/autoritate-locala/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/autoritate-regionala/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/autoritati-entitati-private/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/centre-si-institutii-de-cercetare/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/imm/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/institutii-de-invatamant/
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fructificarea avantajelor digitalizării, în 
beneficiul cetățenilor, al companiilor și 
al guvernelor, 
digitalizarea patrimoniului cultural, o 
soluție pentru prezervarea 
patrimoniului cultural. 
 

 cinematografice, digitalizarea, arhivarea 
digitală și restaurarea), 
colectarea și analiza datelor pentru a 
oferi o oportunitate de adaptare a 
ofertei culturale și creștere a eficienței, 
realizarea registrului operatorilor 
culturali. 
activitățile sunt în concordanță cu 
prioritățile stabilite prin Strategia pentru 
cultură și patrimoniu național 2016-
2022, acestea vizând digitalizarea în 
domeniul culturii. Diminuarea 
potențialului cultural și neimplicarea 
culturii în politicile de dezvoltare scad 
șansele consolidării educației cetățenilor. 
Existența unor centre culturale 
dezvoltate numai în câteva orașe mari 
ale țării, interesul scăzut pentru restul 
teritoriilor și pierderea tradițiilor au creat 
dezechilibre culturale care adâncesc 
problemele sociale și economice din 
mediul urban și rural, fapt ce poate fi 
contracarat prin digitalizare. 
 

Axa prioritară 9: 
Digitalizare în administrația publică 
 

Dezvoltarea capacităților de cercetare 
și inovare și adoptarea tehnologiilor 
avansate, 
îmbunătățirea conectivității digitale, 
dezvoltarea competențelor pentru 
specializare inteligentă, tranziție 
industrială și antreprenoriat, 
fructificarea avantajelor digitalizării, în 
beneficiul cetățenilor, al companiilor și 
al guvernelor, 
 creșterea gradului de digitalizare a 
serviciilor publice pentru societatea 
românească. 
se urmărește susținerea de intervenții 
care vizează digitalizarea și 
interoperabilitatea pentru 
modernizarea serviciilor publice 
digitale existente. S-a dovedit că 
sistemul IT fragmentat al administrației 
publice centrale crește sarcina 
administrativă pentru cetățeni și 
mediul de afaceri. Este necesară 

Alt tip 
Autoritate centrală 
Autoritate locală 
Autoritate regională 
Autorități & Entități private 
Centre și instituții de cercetare 
IMM 
Instituții de învățământ 
 

Finanțarea infrastructurilor critice 
necesare asigurării unor servicii publice 
esențiale (fiscalitate, pensii, obținerea 
cărții de identitate etc.), 
proiecte de digitalizare a serviciilor 
publice neincluse în evenimentele de 
viață, 
securitate cibernetică, interoperabilitate 
la nivelul serviciilor publice digitale, 
proiecte care vizează procesul 
guvernamental de luare a deciziilor prin 
sisteme și soluții complexe (ex: Big Data, 
inteligență artificială, soluții bazate pe 
cloud,  Blockchain etc.), 
proiecte care vizează dezvoltarea de 
platforme informatice alimentate cu 
datele generate de administrația publică 
pentru a fi puse la dispoziția publicului și 
reutilizate. 
 

2.143 

https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/alt-tip/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/autoritate-centrala/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/autoritate-locala/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/autoritate-regionala/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/autoritati-entitati-private/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/centre-si-institutii-de-cercetare/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/imm/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/institutii-de-invatamant/
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operaționalizarea serviciilor publice și 
îmbunătățirea cadrului de 
interoperabilitate la nivelul serviciilor 
publice cu accent pe securitatea 
cibernetică. 
 

Axa prioritară 10: 
Stimularea accesului la finanțare al 
IMM-urilor prin utilizarea 
instrumentelor Financiare 

Dezvoltarea capacităților de cercetare 
și inovare și adoptarea tehnologiilor 
avansate 

 
IMM-uri  
 

introducere instrumente financiare 
dedicate care să combine un instrument 
financiar cu granturi pentru a sprijini 
digitalizarea în IMM-uri  
 

300 

Total    5.692 
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Programul Operațional Sănătate 

POS vine cu o nouă abordare, este inovativ, multifond, banii fiind alocați atât din Fondul European de Dezvoltare Regională, cât și din Fondul Social 

European (FSE+), spre deosebire de cele două perioade de programare anterioare, când a fost nevoie ca beneficiarii să aplice cu mai multe proiecte pentru a-

l putea realiza pe cel final. Viziunea strategică a programului operațional este de a avea o națiune cu oameni sănătoși și productivi prin acces la servicii 

preventive, de urgență, curative și reabilitare de calitate. POS 2021-2027 vine cu o nouă abordare, este inovativ, multifond, banii fiind alocați atât din Fondul 

European de Dezvoltare Regională, cât și din Fondul Social European (FSE+), spre deosebire de cele două perioade de programare anterioare, când a fost 

nevoie ca beneficiarii să aplice cu mai multe proiecte pentru a-l putea realiza pe cel final. Bugetul total de 4,068 miliarde euro alocat POS 2021-2027 și va 

finanța spitale regionale, investiții în infrastructură și servicii, asistență medicală primară, comunitară și în regim ambulatoriu, servicii paliative și de îngrijire 

pe termen lung, cercetarea și digitalizarea, utilizarea de metode inovatoare de investigație și tratament. În perioada 2021-2027 vor exista mai multe surse de 

finanțare în domeniul sănătății în afară de POS, și anume: Resc EU, Eu4Health, PNRR, React EU, Horizon Europe. Beneficiarii programului vor fi definiți o dată 

cu scrierea ghidurilor specifice.  

Domeniul sănătății publice, obiectiv de interes social major, a fost identificat ca prioritar pentru investițiile din fonduri nerambursabile, fiind menționat 

în acest sens în cadrul mai multor documente strategice (Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI), Strategia Națională de 

Competitivitate (SNC), Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă (SNDD), Strategia Națională de Sănătate (SNS etc.). 

  

Investiții pentru construirea spitalelor 
regionale și infrastructuri spitalicești 
noi cu impact teritorial major; 

Construcție/ dotare spitalele regionale de urgență Iași, Cluj, Craiova (faza II); 
Implementarea planului de tranziție; 
Elaborarea și implementarea unui nou model de finanțare și gestiune financiară a spitalelor regionale, în concordanță cu modelul operațional și managerial, tarifele noi pentru 
serviciile spitalicești de zi și ambulatorii, simularea/ pilotarea modelului, dezvoltarea unui sistem de monitorizare a costurilor; 
elaborarea cadrului legislativ pentru: funcționarea spitalelor regionale (e. Buget, resurse, transfer de personal), pentru implementarea planului de restructurare, pentru 
transferul de personal și pentru angajarea de personal suplimentar, pentru înființarea comitetului de coordonare a spitalelor regionale; 
Actualizarea cadrului legislativ (ex. schimbări organizaționale, protocoale de internare etc.); 
Inventarul echipamentelor noi, tehnologiei și echipamentelor transferate din spitalele vechi; 
Planul de transfer; 
Planul de gestionare a spitalelor regionale; 
Planul de gestionare a facilităților, implementarea planului IT și a procedurilor interne la nivelul spitalelor regionale, etc.); 
Elaborarea planului de formare; 
Dezvoltare curriculum; 
Furnizarea programelor de formare. 

Creșterea calității serviciilor de 
asistență medicală primară, 
comunitară și serviciilor oferite în 

Infrastructura: 
dotare/ modernizare cabinete medici de familie (inclusiv puncte de lucru pentru medicii de familie și centre de permanență)  
● dotare/ modernizare centre/compartimente de asistență medicală comunitară  
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regim ambulatoriu; Infrastructura si 
Servicii 

● dotare/ modernizare unități asistență medicale școlare, inclusiv servicii de asistență stomatologică  
● dotare/ extindere/ modernizare/ reabilitare ambulatorii (inclusiv unitățile sanitare care vor implementa programe de screening / diagnosticare și tratament)  
● reconversia unor secții din unitățile sanitare cu paturi de acuți în paturi de spitalizare de zi, concomitent cu măsuri de întărire a capacității furnizării serviciilor medicale și 
chirurgicale de tip ambulatoriu 
 
Servicii: 
Dezvoltarea asistenței medicale primare și comunitare, a serviciilor de tip ambulatoriu, precum și a rețelei de medicină școlară și servicii stomatologice pentru copii și tineri 
(rural+urban) prin:  
● dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea accesibilității și eficacității serviciilor de asistență medicală primară și integrarea cu serviciile de asistență 
medicală comunitară  
● dezvoltarea personalului (curriculum, programe de instruire) și a paletei de servicii oferite (cu prioritate pentru mediul rural, grupuri vulnerabile și zone greu accesibile)  
● furnizarea de servicii medicale  
● creșterea capacității de furnizare a serviciilor inclusiv prin proiecte pilot  
● programe de sănătate-asigurarea accesului la servicii medicale  
● implementarea de măsuri de sprijin destinate recuperării persoanelor cu tulburări psihice  
● implementarea de programe de sănătatea reproducerii, inclusiv stimularea natalității prin măsuri de suport a cuplurilor infertile  
● îmbunătățirea accesibilității și eficacității rețelei de medicină școlară, inclusiv a celei stomatologice, ca parte a asistenței medicale primare adresate copiilor și tinerilor care 
urmează o formă de învățământ, atât din mediul urban, cât și din mediul rural  

Servicii de reabilitare, paliațive și 
îngrijiri pe termen lung adaptate 
fenomenului demografic de 
îmbătrânire a populației și profilului 
epidemiologic al morbidității; 

Dotare/ extindere/ modernizare/ reabilitare  
● unităților sanitare care furnizează servicii de reabilitare/ recuperare, inclusiv rețeaua balneară pe profile de patologie (inclusiv centre de recuperare medicală, recuperare 
neurologică și post-traumatică)  
● unităților sanitare care furnizează servicii paliative și de îngrijiri medicale pe termen lung  
● unităților sanitare acuți în vederea transformării acestora în unități sanitare care furnizează servicii de reabilitare/ recuperare, servicii paliative și de îngrijiri medicale pe 
termen lung  
● unităților medico-sociale care furnizează servicii medicale de îngrijire de lungă durată  
 
Investiții în infrastructura centrelor/ unităților /unităților sanitare/unităților medico-sociale care furnizează servicii paliative și de îngrijiri medicale pe termen lung  
● Investiții în infrastructura centrelor pilot pentru servicii integrate dedicate tratamentului/ reabilitarii persoanelor cu tulburări de spectru autism  
 
Îmbunătățirea accesibilității, a eficacității serviciilor de reabilitare/ recuperare, îngrijire paliativă și îngrijire pe termen lung prin:  
● dezvoltarea competențelor personalului  
● furnizarea de servicii, cu accent pe grupuri vulnerabile, zone greu accesibile și mediul rural  

Creșterea eficacității sectorului medical 
prin investiții în infrastructură și 
servicii; 

Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare - serviciilor esențiale pentru afecțiuni complexe  
● Investiții în infrastructura publică a structurilor sanitare unde se realizează depistarea, diagnosticarea, tratarea și recuperarea pacienților cu afecțiuni genetice și a celor cu 
anomalii congenitale, estimarea riscului de recurență a bolilor genetice în familiile pacienților  
● Investiții în infrastructura publică a structurilor sanitare unde se realizează examinări asupra persoanelor care au suferit vătămări ale integrității corporale sau agresiuni 
sexuale sau solicită stabilirea vârstei și sexului; examene medico-legale traumatologice în cazuri de vătămări corporale grave; examinări medico-legale psihiatrice în materie 
penală și civilă; examinări/ expertize în vederea amânării sau întreruperii executării pedepsei pe motive medicale; examinări/ expertize în cazuri de acordare necorespunzătoare 
a asistenței medicale (ex. anatomie patologică, toxicologie, antropologie medico-legală, serologie medico-legală și genetică medico-legală, etc.)  
● Investiții in infrastructura publică a unităților sanitare care au autorizate centre de expertiză în boli rare și a unităților sanitare care furnizează servicii medicale pentru 
pacienții cu boli rare și genetice în colaborare cu centrele de expertiză în boli rare și cu centrele de genetică medicală  
● Investiții în infrastructura publică a structurilor sanitare care au atribuții în prevenirea, controlul, diagnosticul și supravegherea bolilor transmisibile, inclusiv în epidemii, 
pandemii, controlul și supravegherea infecțiilor asociate actului medical și a celor implicate in sănătatea publică  
● Investiții în infrastructura publică a sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastructurii de testare a sângelui și/sau procesare, fracționare și stocare a plasmei  
● Investiții în infrastructura unităților sanitare publice care furnizează servicii integrate dedicate tratamentului/ reabilitării persoanelor cu tulburări psihice  
● Investiții de mică amploare în infrastructura spitalelor orășenești  
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Servicii: 
Implementarea de programe de screening populațional/ diagnosticare și tratament al stadiilor incipiente în special pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile (ex. 
cancer col uterin, cancer mamar, cancer colorectal, hepatite/ HIV SIDA/ tuberculoză, screening metabolic/ screeningul factorilor de risc comuni ai bolilor cronice (ex. 
hipertensiune, diabet, obezitate, sedentarism, alimentație nesanatoasă etc, ),  
● Măsuri destinate creșterii capacității de îngrijire medicală a pacientului critic neonatal/ postneonatal  
● Măsuri de diagnosticare precoce și/ sau tratament antenatal/ neonatal/ postnatal  

Abordări inovative în cercetarea din 
domeniul medical; 

atragere de personal  
● clustere  
● mecanisme de transfer tehnologic  
● dezvoltarea de produse biologice și terapeutice  
● inteligenta artificiala  
● cercetare în domeniul bolilor netransmisibile (ex.cancer)  
● cercetare în domeniul genomicii  

Digitalizarea sistemului medical; Observatorul național pentru date în sănătate  
● Telemedicina  
● digitalizare unităților sanitare  

Măsuri care susțin cercetarea, 
informatizarea în sănătate și utilizarea 
de metode moderne de investigare, 
intervenție, tratament; 

dotare/ modernizare/reabilitare/extindere infrastructura publică a unităților sanitare de transplant acreditate și a infrastructurii în domeniul terapiilor celulare inovative în 
hematologie și a structurilor sanitare unde se realizează depistare, diagnosticare, tratare a pacienților oncologici  
derularea/ participarea la programe de formare profesională (ex. cursuri, schimburi de experiență, stagii de pregătire la nivel de master, doctorat, postdoctorat) și organizarea 
de evenimente de cooperare între partenerii implicați în proiectele de cercetare, inclusiv vizite de studii și schimburi de experiență  
● pilotarea/ testarea celor mai bune practici de cercetare în domeniul medical  
● alte măsuri necesare ex. dezvoltare mecanisme instituționale  
● dezvoltarea și implementarea unor mecanisme de coordonare  
● crearea cadrului și implementarea de măsuri care să asigure utilizarea efectivă a tehnologiilor digitale în furnizarea de servicii medicale  
● măsuri pentru dezvoltarea capacității furnizorilor de servicii și a beneficiarilor de servicii  
● măsuri de formare/ specializare - utilizare echipamente medicale inovative (dezvoltarea de centre de formare, programe de instruire, cu accent pe utilizarea abordărilor 
inovative, sprijin în procesul de acreditare, furnizarea în regim pilot a terapiilor inovative sprijinite)  
asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament de calitate, inclusiv la transplant de țesuturi și celule, conform standardelor internaționale  
● dezvoltarea de programe/ module specifice și transversale de la nivelul universităților de medicină și farmacie, care să permită perfecționarea sau reconversia profesională  
● susținerea parteneriatelor dintre furnizorii de formare (de la nivelul învățământului terțiar) și instituțiile din domeniul medical, pentru dezvoltarea unor programe de formare 
continuă în domeniul medical și zonele conexe (competențe digitale, specializare inteligentă, etc.)  

Total  
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Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 

Acest program operațional își propune să modernizeze instituțiile și serviciile oferite pieței muncii, să promoveze participarea echilibrată, după gen, pe 
piața muncii, să asigure echilibrul dintre viața profesională și cea personală, dar și să ducă la o mai bună adaptare a lucrătorilor la schimbările rapide de pe 
piața muncii. Alocarea financiară a POEO este de 3,97 miliarde euro.   
 

POEO se bazează pe documentul programatic România Educată – viziune și strategie 2018-2030, pe Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de 
Muncă (SNOFM) 2021-2027 și pe Strategia Națională privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități 2021-2027.  

 
Beneficiarii programului vor fi:  
● Autorități si instituții sau servicii publice centrale cu atribuții in domeniu, cum ar fi: Ministerul Muncii, Ministerul Educației, Agenția Națională a 
Ocupării Forței de Muncă, Autoritatea Națională pentru Calificări, Centrul Național de Formare și Perfecționare a Adulților, precum și alte Unități 
Administrativ – Teritoriale;  

● Furnizori publici sau privați de servicii de ocupare / servicii de educație sau formare profesională / servicii de evaluare și certificare competențe / 
servicii de informare și consiliere in carieră;  

● Unități din sistemul național de învățământ;  
● Instituții de învățământ superior;  

● Institute de cercetare;  
● Asociații de tineret;  

● Camere de comerț;  
● Organizații non-guvernamentale;  
● Angajatori, parteneri sociali, asociații patronale și sindicale, comitete sectoriale și actori relevanți la nivelul sectoarelor economice;  

● Comisiile județene de Autorizare a furnizorilor de formare, Centre Regionale de formare, Centre de evaluare competente;  

● Centre comunitare sau de tineret.  
 

 

   

Axa prioritară 1: 
VALORIFICAREA POTENȚIALULUI 
TINERILOR PE PIAȚA MUNCII 
 

 
Înființarea/ dezvoltarea de centre/cluburi de tineret la nivel comunitar care să ofere activități specifice adaptate tinerilor, inclusiv activități cultural 
educative  
● Furnizarea de pachete integrate de măsuri de activare a tinerilor personalizate în funcție de profilul acestora  
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● Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor  
● Stimularea angajatorilor pentru utilizarea unor forme de muncă flexibile  
● Stimularea întreprinderilor sociale de inserție pentru susținerea tinerilor cu accent pe inactivi, șomeri și șomeri de lungă durată prin  
 

Axa prioritară 2: 
Îmbunătățirea participării copiilor la 
educația anteșcolară și preșcolară 

 
elaborare și editare ghiduri cu bune practici pentru sprijinirea implementării noului curriculum, inclusiv a unor strategii didactice inovatoare;  
● pilotarea și implementarea unor strategii de predare, inovatoare și eficace, în clustere;  
● dezvoltarea unui cadru de asigurare a calității educației timpurii, prin definirea unor standarde minime privind spațiul educațional, dotările, activitatea 
psiho-pedagogică și activități le suport (ex. standarde privind îngrijirea, hrana copiilor, consilierea și serviciile medicale), precum și dezvoltarea de 
standarde ocupaționale pentru persoana  
● realizare și implementare sistem de monitorizare a formării continue și a efectelor acesteia, prin raportare la progresul copiilor, îndeosebi la progresul 
copiilor din grupurile vulnerabile (cu dizabilități, de etnie romă, din mediul rural etc.)  
● dezvoltarea sistemului de formare inițială și continuă a cadrelor didactice  
 

 

Axa prioritară 3: 
Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și 
creșterea accesului și a participării 
grupurilor dezavantajate la educație și 
formare profesională 

 
Aplicarea la nivelul unităților școlare a mecanismelor de monitorizare, avertizare, prevenire și combatere a fenomenelor de: a) abandon școlar și părăsire 
timpurie a școlii și b)discriminare și segregare școlară  
● Facilitarea transportului elevilor către/ de la unitățile școlare  
● Îmbunătățirea accesului și a participării la educație a copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale (CES)  
● Dezvoltarea de programe de informare și conștientizare privind participarea la educație, educația incluzivă  
● Organizarea unor oportunități variate de dezvoltare profesională pentru personalul didactic, în vederea asigurării unui sistem de educație incluziv  
● Dezvoltarea/extinderea și creșterea calității programului „școală după școală” (SDS), complementar cu programul „masă caldă”  
● Măsuri de sprijin pentru revenirea în sistemul de învățământ, pentru finalizarea învățământului obligatoriu, precum și pentru continuarea studiilor la un 
nivel superior de educație  
● Dezvoltarea și extinderea Programului „A doua șansă” (ADS)  
● Măsuri de prevenire și combatere a abandonului universitar pentru grupurile dezavantajate/ subreprezentate de studenți  
● Măsuri de sprijin în vederea creșterii accesului la studii universitare  
 

 

Axa prioritară 4: 
Creșterea calității ofertei de educație și 
formare profesională pentru asigurarea 
echității sistemului și o mai bună 
adaptare la dinamica pieței muncii și la 
provocările inovării și progresului 
tehnologic 

dezvoltarea de resurse educaționale deschise (RED) și alte resurse moderne de învățare pentru elevi, studenți, profesori și echipele manageriale, cu 
ajutorul noilor tehnologii, inclusiv pentru elevii/studenții din grupuri vulnerabile  
● Pilotarea unui mecanism eficient de recunoaștere a rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale  
● elaborarea/ revizuirea standardelor de calitate în educație și formare  
 
adaptării permanente a curriculumului național  
● acordarea de granturi la nivelul școlilor pentru monitorizare si evaluarea educației și formării profesionale  
● măsuri pentru dezvoltarea competențelor transversale în rândul elevilor (dezvoltare personală, dezvoltarea competențelor socio-emoționale, coaching, 
educație pentru dezvoltare durabilă, educație pentru patrimoniu etc)  
● programe de formare inițială și continuă a personalului didactic  
● dezvoltarea și extinderea serviciilor de consiliere și orientare profesională oferite de CJRAE/ CMBRAE/ Centrele de orientare si consiliere  
● cooptarea angajatorilor, partenerilor sociali si organizațiilor nonguvernamentale, în furnizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională  
● dezvoltarea și furnizarea serviciilor de informare, consiliere, coaching individual, îndrumare și evaluări vocaționale pentru elevii și familiile acestora  
● Identificarea, sprijinirea și promovarea copiilor cu abilități înalte (scouting, centre educaționale de excelență, cercetare și inovare, tabere si excursii cu 
scop educativ, activități artistice, burse de excelență și sprijin material, burse pentru studii care valorifică talente)  
● formare mentori în educație de excelență, dezvoltare/aplicare modele de instruire personalizată  
● Sprijinirea mobilității internaționale de tip Erasmus+  
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● Creșterea gradului de bună guvernare a instituțiilor de învățământ (preuniversitar și superior) și de participare a elevilor și studenților în procesele 
decizionale  
● dezvoltarea de parteneriate între unități de învățământ și agenți economici, organizații publice și private  
● Dezvoltarea formelor asociative ale elevilor și studenților  
● Măsuri privind flexibilizarea și diversificarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor cheie ale elevilor, inclusiv dezvoltare/ revizuire/ 
diversificare curriculum la decizia școlii și parteneriate cu alți actori relevanți  
● Dezvoltarea programelor de studii de înaltă calitate, flexibile și corelate cu cerințele pieței muncii  
● Dezvoltarea și implementarea unor programe universitare, la solicitarea agenților economici, organizațiilor de CDI, pentru adaptarea ofertei 
universităților la solicitările pieței muncii  
● Implementarea unui program pentru internaționalizarea învățământului superior, în vederea creșterii calității, eficienței și relevanței acestuia  
 
 

Axa prioritară 5: 
Creșterea accesibilității, atractivității și 
calității învățământului profesional și 
tehnic 

 
Generalizarea implementării mecanismului de evaluare și monitorizare a politicilor publice privind formarea profesională la nivel de sistem  
● Dezvoltarea și implementarea unui mecanism de asigurare și monitorizare a calității învățării la locul de muncă (WBL)  
● Dezvoltarea și implementarea unui mecanism de certificare a rezultatelor învățării din formarea profesională inițială  
● Creșterea calității și a validității proceselor de predare-învățare-evaluare în ÎPT  
● Dezvoltarea si implementarea unui mecanism de recunoaștere a rezultatelor învățării din învățământul secundar în învățământul terțiar nonuniversitar 
prin implicarea mediului de afaceri și partenerilor sociali  
 
Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor, studenților și personalului didactic din ÎPT, în corelație cu dinamica pieței muncii (schimbări 
tehnologice și structurale, digitalizare etc.), inclusiv pentru persoanele cu dizabilități sau pentru cele provenind din grupuri vulnerabile  
● Dezvoltarea și extinderea serviciilor de consiliere (CJRAE/CMBRAE, inclusiv formarea personalului din centrele de consiliere, diriginți), cu implicarea 
angajatorilor și/sau a organizațiilor neguvernamentale.  
● Dezvoltarea de programe de ÎPT de nivel terțiar, derulate în regim dual pentru calificările profesionale de nivel 4 și 5.  
● Acordarea de sprijin financiar pentru cazare, masă și transport, pentru elevii din grupuri sau medii defavorizate (aparținând etniei romă, persoanelor cu 
dizabilități sau deficiențe sau din mediul rural etc.), pentru creșterea participării și facilitarea accesului la programele de formare profesională  
● Măsuri pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii la nivelul ÎPT  
● Dezvoltarea de programe de informare și conștientizare pentru întreaga comunitate, de sprijin, consiliere și educație parentală pentru părinții elevilor, 
pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii  
● Dezvoltarea de programe remediale în vederea sprijinirii elevilor din clasa a IX-a, pentru creșterea nivelului de competență în citit, matematică și științe  
● Sprijinirea mobilității internaționale Erasmus+ pentru ÎPT  

 

Axa prioritară 6: 
Creșterea accesului pe piața muncii 
pentru toți 

 
Furnizarea serviciilor de identificare, îndrumare, sprijin și management de caz pentru persoanele din grupuri dezavantajate în vederea facilitării accesului 
pe piața muncii  
● Furnizarea de pachete prestabilite de măsuri de ocupare în vederea integrării socio-profesionale a persoanelor din grupuri dezavantajate pe piața 
muncii, urmare a rezultatului profilării  
● Finanțarea de intervenții integrate în zone cu deficit de forță de muncă și migrație sezonieră  
● Stimularea angajatorilor pentru utilizarea unor forme de muncă flexibile și pentru finanțarea investițiilor care să permită utilizarea acestor forme, în 
vederea asigurării echilibrului dintre viața profesională și cea de familie  
● Măsuri de sprijin pentru păstrarea locurilor de muncă în activitățile /sectoarele economice afectate de probleme sistemice generalizate (ex. pandemia 
COVID – 19)  
● Măsuri active de ocupare pentru persoanele care urmează să fie disponibilizate/ concediate prin măsuri de outplacement, precum: consiliere/ 
orientare/ coaching în vederea identificării celor mai bune soluții cu privire la parcursul profesional, programe de reconversie profesională/ de formare, 
plasare pe piața muncii etc.  
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● Sprijinirea angajatorilor în general și în mod special a celor de tip IMM, pentru crearea unor condiții de muncă adaptate menite să le asigure lucrătorilor 
confortul fizic, psihic și social și pentru reducerea absenteismului  
● Campanii de promovare pentru conștientizarea angajatorilor și lucrătorilor cu privire la rolul activităților de SSM, în contextul apariției noilor forme de 
muncă, fenomenului îmbătrânirii forței de muncă, riscurilor noi și emergente și prevenirii accidentelor de muncă și a bolilor profesionale  
● Finanțarea serviciilor de susținere a îmbătrânirii active prin implicarea lucrătorilor vârstnici de peste 60 de ani în programe de tip 
shadow/tutelă/tutoriat/mentorat pentru formarea și integrarea lucrătorilor noi  
 

Axa prioritară 7: 
Antreprenoriat și economie socială 

 
Dezvoltarea unor structuri de colaborare/ participative, cu rol în: promovarea, sensibilizarea (outreach) și conștientizarea publicului cu privire la 
antreprenoriat, antreprenoriatul social și economia socială (de ex. organizare conferințe, forumuri, reuniuni și de evenimente de recunoaștere publică a 
modelelor de antreprenoriat social de succes etc.), monitorizarea și evaluarea evoluției economiei sociale în România; sprijinirea entităților de economie 
socială etc  
● Programe de sprijin antreprenorial (formare în competențe antreprenoriale, tutorat/ mentorat, asistență/ consiliere, role models, programe de formare 
în management de proiect programe de formare pentru administratorii schemelor de antreprenoriat etc), inclusiv prin activarea potențialului 
antreprenorial al unor persoane aparținând grupurilor dezavantajate  
● Acordarea de granturi pentru inițierea de noi afaceri (start-up) și incubatoare de afaceri  
● Asistență și consultanță în afaceri post înființare, inclusiv prin programe de pregătire a managerilor sau a unor măsuri de îmbunătățire a accesului IMM-
urilor la diversele modalități de digitalizare a activității lor (ex.: SME Digital Start Pack)  
● Dezvoltarea de instrumente care să contribuie la creșterea potențialului economiei sociale prin sprijinirea dezvoltării rețelelor, federațiilor, uniunilor, 
consorțiilor de întreprinderi sociale și a centrelor de resurse ale acestora și a acțiunilor lor de promovare a conceptelor de economie socială și 
întreprinderi sociale, sau prin realizarea de studii, analize sau colectare periodică de date cu privire la potențialul de dezvoltare sau la impactul economic 
și social pe care îl au întreprinderile sociale și utilizarea acestora pentru cercetare și crearea unui cadru favorabil dezvoltării (observator național al 
economiei sociale, promovare marcă socială etc.)  
● Acordarea de granturi pentru înființarea dezvoltare/ inovare/scalare/ extindere/ de întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție, inclusiv în 
domeniul oferirii de servicii sociale  
● Asistență și consultanță post înființare pentru întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție, inclusiv programe de pregătire a resurselor 
umane din cadrul acestor entități și sprijin pentru digitalizarea activității  
● Sprijinirea angajatorilor întreprinderi sociale de inserție pentru insertia socio-profesionala a lucrătorilor defavorizați – contracte de muncă 
subvenționate pe perioade cuprinse între 6 – 24 luni cu plasarea pe piața muncii la finalul perioadei, cu servicii de acompaniere socio-profesională și 
sociale  
 

 

Axa prioritară 8: 
Modernizarea instituțiilor pieței muncii 

 
Îmbunătățirea mecanismelor de monitorizare a informațiilor din piața muncii, de anticipare a nevoii de competențe, de evaluare și monitorizare a 
politicilor publice privind măsurile active și formarea profesională sau adăugarea de noi dezvoltări privind:  
● Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare  
● Consolidarea parteneriatului pentru formarea profesională continuă prin dezvoltarea capacității administrative a Comitetelor Sectoriale, inclusiv prin 
formarea profesională a specialiștilor.  
● Furnizarea de pachete integrate pentru partenerii sociali în scopul modernizării și îmbunătățirii funcționării dialogului social pentru piața muncii prin  
● Sprijin acordat partenerilor sociali pentru implementarea acordurilor europene cadru încheiate de partenerii de dialog social europeni (framework 
agreements)  
● Crearea și asigurarea transparenței unei baze de date naționale care să conțină informații privind rezultatele dialogului social (structurile partenerilor 
sociali, organizațiile sindicale și patronale reprezentative, contractele colective de muncă încheiate la diferite niveluri, acordurile bipartite)  
 

 

9. Consolidarea participării populației 
în procesul de învățare pe tot parcursul 
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vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a 
mobilității (prioritate comună 
Educație/Ocupare) 

Dezvoltarea capacității Comisiilor județene pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională și a infrastructurii necesare monitorizării și raportării 
situației privind formarea profesionala a adulților în România, inclusiv prin formarea profesională a personalului, specialiștilor și evaluatorilor de furnizori 
și programe  
● Formarea continuă a formatorilor/instructorilor/coordonatorilor de ucenicie din formarea profesională continuă pentru dezvoltarea și furnizarea de 
programe de formare de calitate și flexibile, prin  
● Actualizare/revizuire/dezvoltare de noi standarde ocupaționale /calificări profesionale conform noilor cerințe ale pieței muncii  
● Facilitarea dobândirii unei calificări profesionale de către persoanele care au părăsit timpuriu școala, prin informare, consiliere, orientare si furnizare de 
servicii suport  
● Încurajarea participării la învățarea pe tot parcursul vieții prin formarea unor atitudini favorabile învățării, inclusiv prin consiliere și orientare și prin 
campanii de informare și conștientizare adresate potențialilor formabili și angajatorilor  
● finanțarea participării (acoperirea taxelor și a costurilor de participare) la programe LLL, în special a celor de formare pentru creșterea nivelului 
competențelor digitale  
● finanțarea evaluării și recunoașterii rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale  
● Extinderea și diversificarea oportunităților/ ofertei de participare la învățarea pe tot parcursul vieții, prin centrelor comunitare de învățare permanentă 
(CCIP), parteneriatelor între furnizori de formare (din învățământul secundar și terțiar) și reprezentanți ai mediului de afaceri  
● Sprijinirea mobilității internaționale Erasmus+ pentru educația adulților prin asigurarea unui sprijin financiar suplimentar față de grantul Erasmus+ 
pentru instituțiile cu acreditare, cu scopul satisfacerii cererii de mobilitate internațională  
● Dezvoltarea și testarea de instrumente inovative de evaluare a competențelor dobândite în sistem nonformal și informal pentru facilitarea mobilității în 
ocupare a forței de muncă  
● Implementarea programului „Pachet de bază” care include 3 servicii (orientare în carieră și consiliere profesională; evaluare a competențelor deținute; 
programe personalizate de dobândire a competențelor de limba română, matematică, competențe IT de bază, calificare de nivel 1 sau/și 2 și certificare)  
● Implementarea programului „Ține pasul” care vizează programe de actualizare a competențelor specifice ale angajaților ca urmare a evoluțiilor 
tehnologice rapide și a apariției de noi competențe, însoțite de serviciile de consiliere profesională  
● Implementarea programului „Acces digital pentru toți” care vizează programe de dobândire a competențelor digitale, structurate pe niveluri (inițiere, 
intermediar, avansat), precedate de o evaluare a nivelului de competențe digitale  
● Sprijinirea formării continue a angajaților în acord cu nevoile identificate de angajatori pentru a putea răspunde provocărilor din domeniul de activitate: 
calificare / recalificare/ specializare, participarea la programe de formare internaționale  
 

Axa prioritară 10: 
Asistență tehnică pentru facilitarea și 
eficinetizarea managementului 
Programului 

Sprijinirea Autorității de Management și a Organismelor Intermediare pentru implementarea diferitelor etape ale PO, inclusiv identificarea și elaborarea 
de proiecte, selecția, monitorizarea, evaluarea și autorizarea, controlul si auditul (ex. cheltuieli salariale, inclusiv pentru angajații în afara organigramei, 
sprijin logistic și organizatoric pentru ambele categorii de personal etc.). 
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Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 

Acesta este un program cu totul nou, care nu are un corespondent în cadrul celorlalte două perioade de programare anterioare. POIDS are o alocare de 

3,62 miliarde euro, dintre care 2,39 miliarde vor proveni din FSE+, 574 milioane euro din FEDR și restul va fi cofinanțare de la Bugetul de Stat. Programul are 

o importantă componentă socială, cu mai multe obiective, cum ar fi: creșterea accesului la servicii sociale pentru populația vulnerabilă, creșterea calității 

serviciilor sociale, reducerea gradului de excluziune socială pentru grupurile vulnerabile, creșterea capacității sistemului național de asistență socială de a 

răspunde la nevoile populației vulnerabile și creșterea capacității autorităților locale de a identifica și evalua nevoile sociale ale comunității într-un mod 

participativ. POIDS are ca țintă o mare paletă de grupuri vulnerabile: persoane din mediul rural, familii monoparentale, persoane fără locuință, familii cu o 

situație materială precară, migranți, persoane cu dizabilități, vârstnici, victime ale violenței domestice, etc. Beneficiarii programului pot fi: Autoritati publice 

centrale (AAPC), Autorități publice locale (AAPL), parteneri sociali și structuri asociative, furnizori de formare, furnizori de servicii sociale acreditați publici 

sau privați, organizații neguvernamentale, structuri asociative ale organizațiilor neguvernamentale sau ale autorităților publice, universități, persoane 

juridice. 

   

Axa prioritară 1: 
Dezvoltare locală plasată sub 
Responsabilitatea Comunității 

accesul pe piața muncii al tuturor persoanelor care aparțin unor grupuri vulnerabile, sau care locuiesc în comunitățile marginalizate din zonele urbane,  
● păstrarea locului de muncă  
● adaptarea locului de muncă la nevoile specifice ale persoanelor vulnerabile (accesibilitatea fizică, informațională, administrativă, program de lucru, 
organizarea colectivului de lucru, etc).  
● măsurile care sprijină funcționarea GAL-urilor și sprijinul pregătitor pentru elaborarea Strategiilor  
● extinderea unor servicii de asistență socială, mediere pentru accesul pe piața muncii, servicii de sănătate, la care să fie adresate în mod specific nevoile 
persoanelor cu acces redus la serviciile din comunitate.  
 

365 

Axa prioritară 2: 
Protejarea dreptului la demnitate 
socială 

infrastructură destinata locuințelor sociale (construcție)  
● alte infrastructuri destinate protejării dreptului la demnitate socială a unor grupuri specifice  
 

127,5 

Axa prioritară 3: 
Sprijinirea comunităților rurale fără 
acces sau cu acces redus la servicii 
sociale 

 
dezvoltarea sistemului de asistenta sociala primara, cu asistenți sociali și tehnicieni, la nivel local  
● dezvoltarea rețelei de asistența medical comunitara si a consilierilor școlari  
● dezvoltarea serviciilor de ingrijire pentru persoanele varstnice la nivel local in mediul rural.  
● sprijin pentru UAT din mediul rural in evaluarea nevoilor  
● realizarea planurilor de acțiune pentru dezvoltarea serviciilor sociale  
● reglementarea statutului juridic al asezarilor informale (inclusiv minoritatea roma) pentru cel putin 100 de asezari (identificarea acestora, evaluarea 
situației, cadastrare, suport administrativ).  
● servicii de asistență socială, asistență medicală comunitară, suport educațional  
● formarea unor echipe comunitare de specialiști, compuse din: asistent social/tehnician in asistenta sociala, asistent medical comunitar, îngrijitor de 
persoane vârstnice, mediator școlar, consilier ocupare cu munca de teren, in functie de nevoile comunitatii (populație școlară sau îmbătrânita, pre-
existenta sau nu a acestor specialiști in comunitate etc). O parte dintre specialist vor fi formați in cadrul proiectului.  

754 
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● crearea si functionarea unui call center pentru persoane vulnerabile, solicitările primite fiind preluate si referite catre furnizorii de servicii sociale din 
comunitate, in funcție de nevoie (copil/pers. cu dizabilități/persoana in varsta etc). sprijinirea autorităților județene pentru a creste capacitatea de cazare 
pentru intervenții în caz de calamități si alte situații de urgente.  
● sprijinirea victimelor dezastrelor naturale în privința soluțiilor de locuire post-dezastru.  
 

Axa prioritară 4: 
Reducerea disparităților dintre copiii la 
risc de sărăcie și/sau excluziune socială 
și ceilalți copii 

 
dezvoltarea de măsuri care sa contribuie la reducerea deprivării materiale care afectează copiii (inclusiv prin sprijinirea famililor monoparentale), 
reducerea riscului de separare a copilului de familie precum și dezvoltarea de servicii specializate pentru copii  
● acces mai bun al femeilor la piața muncii, precum și la un echilibru mai bun al vieții de familie cu viața profesională  
● acordarea unui sprijin tailor made, adaptat nevoilor mamelor, în vederea creșterii angajabilității și autonomiei părintelui singur : acordarea de vouchere 
before și after school, vouchere pentru activitățile de weekend ale copiilor (sport, creație, artă), finanțarea cursurilor de recalificare pentru părintele 
singur cu venituri mici, care dorește schimbarea domeniului profesional etc.  
● centre de zi pentru prevenirea separării copilului de familie oferă servicii de asistență și îngrijire copiilor, pe durata zilei, dar și informare, consiliere, 
îndrumare si, după caz, ajutor material pentru familii, dar si pentru persoanele in grija carora se afla copiii cu părinți plecați in străinătate  
● centrele de servicii specializate pentru copiii și tinerii cu tulburări de comportament – construirea / reabilitarea / modernizarea/ extinderea / 
echiparea, precum și servicii de terapie acești copii si tineri  
● servicii de sprijin în comunitate pentru tinerii care au părăsit sistemul de protecție specială, integrate: consiliere, orientare in cariera, dezvoltare 
personala si dezvoltarea de abilitați de viată independenta, monitorizare post-intervenție in vederea asigurării sustenabilității masurilor, asigurarea 
locuinței gratuite prin acordarea unui voucher pentru plata chiriei timp de 12 luni  
tabere de creație/sport pentru copii școlari afectati de sărăcie (ciclu primar si gimnazial)  
● măsuri de formare continuă a personalului din serviciile destinate grupurilor vulnerabile  
 

478 

Axa prioritară 5: 
Servicii de suport pentru persoane 
vârstnice 

 
servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice din mediul urban18  
● dezvoltarea de masuri destinate susținerii strategiei privind îmbătrânirea activa, corelat cu organizarea si funcționarea unui sistem național de 
coordonare si monitorizare a persoanelor vârstnice izolate,  
● acțiuni ce încurajează participarea sociala (voluntariat, schimburi inter-generaționale)  
● acțiuni care contribuie la menținerea stării de sănătate a persoanelor vârstnice si încurajează traiul independent (programe ușoare de sport, controale 
stomatologice, geriatrice etc)  
● dezvoltarea de noi servicii destinate vârstnicilor prin subvenționarea costurilor îngrijirii si al serviciilor conexe pentru persoanele vârstnice singure, din 
mediul urban, in situații de dependenta si cu un venit lunar inferior salariului minim pe economie  
● Asigurarea unor servicii de suport in cadrul comunităților seniorilor  
● Pregătirea specialiștilor care lucrează cu persoane vârstnice  
● infrastructura de locuire temporara pentru persoanele vârstnice in pericol de excluziune locativă  
 

185 

Axa prioritară 6: 
Sprijin pentru persoanele cu dizabilități 

dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor alternative de tip familial, prin înființarea de noi locuinte protejate (inclusive centre de pregatire pentru viață 
independenta), centrele de zi (în comunitate) si centrele tip respiro  
● masuri destinate oferirii de suport pentru încadrarea in munca dar si pentru cei care au nevoie de sprijin în exercitarea capacității juridice  
● formarea Asistenților Personali Profesionisti care sa vina in întâmpinarea prevederilor legale si ale strategiei in domeniu  
● tehnologiile asistive (rampe electrice, softuri citire pentru nevăzători etc) pentru persoane cu dizabilitati  
● acordarea unui pachet integrat pentru susținerea încadrării pe piața muncii sau a creșterii angajabilitatii persoanelor cu dizabilități, asigurat printr-un 
mecanism competitiv, de către furnizori publici sau privați de servicii de ocupare  
● dezvoltarea de servicii de îngrijire/ reabilitare de zi destinate copilului cu dizabilități (fie in centre, fie mobile), în cadrul cărora să fie oferite servicii de 
abilitare/reabilitare, specializate pe tip de dizabilitate, în mod special a celor care provin din familii care nu dispun de resurse pentru a accesa aceste 
servicii  

303 
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● organizarea de cursuri destinate părinților copiilor cu dizabilități în vederea dezvoltării abilităților parentale specifice.  
● dezvoltarea serviciilor de reabilitare în comunitate, prin echipe mobile de servicii (47 echipe mobile de specialiști, câte una pe județ și sectoare ale 
mun. București)  
dezvoltarea infrastructurii si serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilitati care părăsesc sistemul de protecție specială ori care doresc să trăiască 
independent în comunitate (centre de zi, centrele de pregatire pentru viata independenta, locuinte protejate etc)  
● dezvoltarea serviciilor pentru persoane cu dizabilitati in centre tip respiro  
● finanțarea cursurilor de asistent personal profesionist, in vederea îmbunătățirii ratei de menținere in familie a persoanei cu dizabilitati  
● accesul persoanelor cu dizabilități la echipamente, mijloace și tehnologii asistive, pentru incluziune socială și participare activă la viața comunității.  
● măsuri de formare a personalului din serviciile destinate grupurilor vulnerabile.  
● renovarea si dotarea centrelor de recuperare/(re)abilitare pentru copiii cu dizabilități  
● renovarea/construirea si dotarea unor centre tip respiro pentru persoane cu dizabilitati si familiile acestora  
● sprijin infrastructura echipe mobile (auto, truse fizio-kineto-medicale etc).  

Axa prioritară 7: 
Servicii sociale și de suport acordate 
altor grupuri vulnerabile 

servicii de reinserție socială și pe piața muncii pentru persoanele recent eliberate din penitenciar  
● servicii sociale pentru persoanele dependente de droguri și alcool  
● servicii integrate pentru victimele traficului de persoane si victimele violentei domestice  
● servicii de suport pentru incluziunea socială a persoanelor fără adăpost  
● pregătire profesionala pentru specialiștii care lucrează cu grupurile vulnerabile  
● dezvoltarea infrastructurii centrelor de integrare din 12 orașe ale țării, reprezentative din punct de vedere al numărului de migranți  
● dezvoltarea infrastructurii de locuințe protejate pentru victimele violentei domestice  
● dezvoltarea infrastructurii de locuinte protejate pentru victimele traficului de persoane  

147 

Axa prioritară 8: 
Ajutorarea persoanelor defavorizate 

acordarea de vouchere pentru achiziționarea de alimente sau masa calda  
● masuri de acompaniere, inclusiv prin asistenta sociala, medicala, educatie sanitara din partea serviciilor deja existente in comunitate 
 

500 

Total 2.858,5 

 

 

 

 

 

  



COMUNA LOVRIN 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 2022-2027  

 

 

 

Programul Operațional pentru Tranziție Justă (POTJ) 

POTJ se bazează pe obiective care vizează sprijinirea diversificării economice a celor mai afectate teritorii, împreună cu masuri de recalificare și incluziune 

activă a lucrătorilor și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, sprijinind totodată transformarea proceselor industriale bazate pe carbon, necesară 

pentru o tranziție spre o economie neutră concomitent cu menținerea sau creșterea numărului locurilor de muncă din aceste sectoare. Prin acțiunile care vor 

fi selectate POTJ vrea să se asigure că trecerea către o economie neutră din punct de vedere climatic are loc în mod echitabil, respectându-se principiul că 

”nimeni nu este lăsat în urmă”.  

POTJ se adresează exclusiv județelor Hunedoara, Gorj, Galați, Mureș, Prahova și Dolj și este realizat în paralel cu Planurile Județene pentru Tranziție Justă 

realizate de către cele 6 Consilii Județene vizate. Bugetul programului este de 2,14 miliarde euro, iar alocarea pe axe va fi stabilită în funcție de proiectele 

depuse de către beneficiari. 

Așadar, având în vedere că acest Program este dedicat exclusiv altor județe, considerăm că impactul direct sau indirect al implementării lui nu are 

relevanță asupra U.A.T. Comuna Lovrin. 
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Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 

PNDR oferă fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea spațiului rural din România și cuprinde scheme de plăți și măsuri de sprijin privind creșterea 
competitivității și modernizarea exploatațiilor agricole, angajamente de mediu și climă, crearea de suprafețe împădurite, promovarea organizării lanțului 
alimentar și practici pentru bunăstarea animalelor.  
Pentru perioada de tranziție 2021-2022, România are, cumulat, un buget de 2.84 miliarde de euro finanțare europeană, din care 2.15 miliarde din Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și 692.1 milioane de euro din fondul EURI. La acestea se adaugă cofinanțarea din bugetul național, alocarea 

publică totală ridicându-se astfel la 3.26 miliarde de euro. Aceste fonduri vor trebui cheltuite cel târziu până în 2025.  

Măsuri Beneficiari Ce se finanțează 

sM 4.1 Investitii în 
exploatatii agricole 

 
• Fermieri, cu excepția persoanelor fizice 

neautorizate;  
• Cooperative (cooperativele agricole și 

societățile cooperative agricole);  
• Grupuri de producători, constituite în baza 

legislației naționale în vigoare care deservesc 
interesele membrilor.  

 

Operațiuni eligibile  
construcții destinate condiționării și procesării din cadrul fermei(inclusiv dotări);  
spații de desfacere și comercializare, cheltuieli de marketing;  
achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mașini/utilaje și echipamente noi, de mijloace de transport compacte, frigorifice, 
inclusiv remorci și semiremorci specializate sau rulote alimentare;  
construcțiilor destinate fermelor zootehnice și a celor legumicole și de cartofi;  
căi de acces în cadrul fermei, utilități, racordări;  
instalații pentru irigații, drenaj, desecare în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă;  
instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică din surse regenerabile;  
achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.  
 
Valoarea sprijinului:  
Sprijin public nerambursabil de până la 50% din totalul cheltuielilor eligibile, în funcție de dimensiunea fermei și de tipul de 
producție.  
Pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători – rata sprijinului public nerambursabil va fi de 
50% și nu va depăși 1.500.000 euro, indiferent de tipul investiției și dimensiunea fermei.  

sM 4.1.a Investiții în 
exploatații pomicole 

 
• Fermieri, cu excepția persoanelor fizice 

neautorizate;  
 

• organizații și grupuri de producători și 
cooperative (societăților cooperative agricole 
și cooperativelor agricole, constituite în baza 
legislației naționale în vigoare)  

 

Operațiuni eligibile  
• Înființarea și modernizarea fermelor pomicole;  
• Înființarea și modernizarea pepinierelor pomicole;  
• Înființarea și modernizarea unităților de procesare la nivelul fermelor și investiții în vederea comercializării;  
• Investiții în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în cadrul fermei;  
• Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei;  
• Înființarea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și racordări;  
• Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.  
Valoarea sprijinului nerambursabil  
Ferme mici (4.000 - 11.999 euro SO)  
• 100.000euro - achiziții simple, inclusiv utilaje recoltare  
• 450.000 euro - proiecte complexe  
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Ferme medii (12.000-250.000 euro SO)  
• 200.000 euro achiziții simple, inclusiv utilaje recoltare  
• 1.500.000 euro - proiecte complexe  
•  
 
Ferme mari (peste 250.000 euro SO), ferme care obțin material de înmulțire și plantare fructifer și forme asociative  
• 300.000 euro achiziții simple, inclusiv utilaje recoltare  
• 1.500.000 euro - proiecte complexe  
 

sM 4.2 Sprijin pentru 
investiții în procesarea 
și marketingul 
produselor agricole 

 
Întreprinderile definite conform legislației naționale în 
vigoare;  
• Cooperativele, grupurile de producători  
 

Operațiuni eligibile  
• Înființarea, extinderea și/sau modernizarea, dotarea unităților de procesare plante proteaginoase ca materie primă de 
bază, colectarea materiei prime, depozitarea materiei prime/produselor finite, marketingul produselor, comercializarea 
produselor;  
• Extinderea și/sau modernizarea, dotarea unităților de procesare pentru alte produse decât plantele proteaginoase;  
• Extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de 
ambalare, comercializare;  
• Îmbunătățirea controlului intern al calității;  
• Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile exclusiv pentru consumul propriu;  
• Îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă;  
• Achiziționarea de tehnologii, patente, software și licențe pentru pregătirea implementării proiectului;  
Valoarea sprijinului  
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și forme asociative și 40% 
pentru alte întreprinderi și nu va depăși:  
Pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici  
• 800.000 euro/proiect pentru investițiile permise în cadrul fișe  
• 600.000 euro/proiect pentru celelalte investiții;  
 
Pentru întreprinderi mijlocii  
• 1.200.000 euro/proiect pentru investițiile permise în cadrul fișei  
• 1.000.000 euro/ proiect pentru celelalte investiții  
 
Pentru întreprinderi și forme asociative  
• 1.500.000 euro pentru investițiile permise în cadrul fișei  
• 1.200.000 euro pentru celelalte investiții  
 
În cazul investițiilor colective sprijinul poate crește cu 20%.  

sM 4.2a Sprijin pentru 
investiții în procesarea 
și marketingul 
produselor din sectorul 
pomicol  

 
• Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari  
• • Grupurile și organizațiile de producători, 

cooperativele  
 

Operațiuni eligibile  
• înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților ce procesează materie primă provenită din sectorul pomicol;  
• înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și 
ambalare;  
• producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, exclusiv pentru consumul propriu;  
• Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul submăsurii;  
• Echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de 
GES, relevante proiectului;  
• Extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare,inclusiv investiții privind marketingul produselor, 
precum și investiții pentru comercializare a produselor:  
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• Organizarea și implementarea sistemelor relevante de management a calității și de siguranță alimentară;  
Achiziționarea de tehnologii, software, patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului.  
 
Valoarea sprijinului  
Întreprinderi micro și mici - 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 800.000 euro  
Întreprinderi mijlocii - 50% din totalul cheltuielilor eligibile,fără a depăși 1.100.000 euro  
Întreprinderi mari - 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 1.500.000 euro  
Sprijinul nerambursabil se va putea majora cu 20% în cazul investițiilor colective.  

sM 4.3 Investiții pentru 
dezvoltarea, 
modernizarea și 
adaptarea 
infrastructurii agricole – 
infrastrucutură de acces 
agricolă 

Unități administrativ teritoriale și/ sau asociații ale 
acestora  
 

Operațiuni eligibile  
Construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor agricole către ferme (căi de acces din afara exploatațiilor agricole).  
Valoarea sprijinului  
Sprijin public nerambursabil - 100% din totalul cheltuielilor eligibile, maximum 1.000.000 euro/proiect.  

sM 6.1 Sprijin pentru 
instalarea tinerilor 
fermieri 

Tineri fermieri  
 

Operațiuni eligibile  
Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului fermier în baza Planului de Afaceri(PA).  
Valoarea sprijinului  
Toate cheltuielile propuse în PA pot fi eligibile.  
Sumă forfetară în două tranșe (75% la semnarea deciziei de finanțare, 25% în funcție de implementarea corectă a planului 
de afaceri, până în decembrie 2025).  
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și este de:  
• până la 70.000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare-

procesare sau agricultură ecologică;  
• până la 50.000 de euro pentru restul exploatațiilor, în funcție de dimensiuni.  
 

sM 6.2 Sprijin pentru 
infiinațarea de activități 
neagricole în zone 
rurale 

Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul 
rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei 
activități non-agricole pentru prima dată;  
Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, 
care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai 
efectuat până la data aplicării sprijinului;  
Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în 
anul depunerii cererii de finanțare sau cu o vechime de 
maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până 
în momentul depunerii proiectului (start-ups)  

Operațiuni eligibile  
Sprijinul se acordă pentru activitățile prevăzute în cadrul Planului de Afaceri(PA). Toate cheltuielile relevante propuse prin 
PA pot fi eligibile.  
Valoarea sprijinului  
Sprijinul nerambursabil va fi acordat sub formă de primă în două tranșe (70% la semnarea deciziei de finanțare și 30% în 
funcție de implementarea corectă a planului de afaceri, până în decembrie 2025):  
• 70.000 euro/proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism  
• 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități;  
• Sprijinul nu poate depăși 200.000 de euro/beneficiar/3 ani fiscali.  
 

sM 6.3 Sprijin pentru 
dezvoltarea fermelor 
mici 

Fermierii, care dețin în proprietate sau folosință o 
exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică  
 

Operațiuni eligibile  
Toate cheltuielile relevante propuse prin Planul de Afaceri pot fi eligibile.  
Valoarea sprijinului: 15.000 euro  
Sprijinul nerambursabil va fi acordat sub formă de primă în două tranșe (75% la semnarea deciziei de finanțare, 25% în 
funcție de implementarea corectă a planului de afaceri, până în decembrie 2025).  

sM 6.4 Investiții în 
crearea și dezvoltarea 
de activități neagricole 

Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente sau 
nou înființate din spațiul rural;  
Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își 
diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea 

Operațiuni eligibile  
• Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole  
• Investiții pentru activități meșteșugărești,  
• Investiții legate de furnizarea de servicii  
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unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja 
existente încadrabile în microîntreprinderi și 
întreprinderi mici;  

• Investiții pentru producția de combustibil din biomasă  
• Investiții pentru servicii digitalizare  
• Investiții care susțin protecția mediului  
 
Valoarea sprijinului  
Sprijinul nerambursabil va fi de până la 90% din costul total al proiectului și nu poate depăși 200.000 euro/ beneficiar pe 
3 ani fiscali.  

Înființarea grupurilor de 
producători în sectorul 
agricol 

Grupurile de producători din sectorul agricol (exceptând 
grupurile sprijinite prin sub-programul pomicol) care se 
încadrează în definiția IMM-urilor  
 

Operațiuni eligibile  
Cheltuielile de înființare și funcționare a grupurilor de producători din sectorul agricol  
Valoarea sprijinului  
Sprijinul public nerambursabil este de 100%, dar nu poate să depășească 10% din valoarea producției comercializate în 
primii cinci ani și suma maximă de 100.000 euro/an  
Sprijinul se va plăti sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale, pe o perioadă care nu poate depăși cinci ani 
de la data la care grupul de producători a fost recunoscut.  

M10 Agromediu și 
Climă 

Fermieri activi care să desfășoare activități agricole 
fiecărui pachet  
 

Operațiuni eligibile  
Măsuri de management extensive pe terenurile agricole, orientate spre atingerea voluntară a unor obiective de mediu 
(conservarea biodiversității, protecția apelor și a solului, menținerea habitatelor, păstrarea peisajelor tradiționale, utilizarea 
durabilă a resurselor naturale etc).  
Valoarea sprijinului  
Plățile compensatorii care se acordă beneficiarilor vizează compensarea costurilor suplimentare și pierderilor de venit 
rezultate în urma aplicării acestor măsuri.  
Suprafață - Între 21 și 410 euro/hectar/an, în funcție de pachet  
Animale - Între 40 și 200 euro/UVM/an, în funcție de pachet  

M11 Agricultură 
ecologică 

Fermierii activi înregistrați în sistemul de agricultură 
ecologică  
 

Operațiuni eligibile  
Angajamente voluntare privind practici și metode de agricultură ecologică  
Valoarea sprijinului  
Suprafață - Între 39 și 620 euro/hectar/an, în funcție de pachet  

M13 Plăți pentru zone 
care se confruntă cu 
constrângeri naturale 
sau cu alte constrângeri 
specifice 

Fermierii activi  
 

Operațiuni eligibile  
Beneficiarii se angajează, voluntar, să continue activitatea agricolă pe terenuri situate în zone afectate de constrângeri 
naturale  
Valoarea sprijinului  
Sprijinul public nerambursabil este de 100%.  
Submăsura 13.1 – Plăți compensatorii în zona montană – până la 97 euro/ha;  
Submăsura 13.2 – Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative – până la 62 
euro/ha;  
Submăsura 13.3 – Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice – până la 75 euro/ha.  
Pentru fermele cu suprafețe mai mari de 50 de hectare, valoarea plății scade degresiv, valoarea minimă fiind de 35% din 
prima acordată pe hectar pe an.  

M14 Bunăstarea 
animalelor  

Exploatațiile comerciale autorizate sanitar-veterinar, 
încadrate în categoria fermierilor activi, din sectorul de 
creștere a porcilor sau păsărilor  
 

Operațiuni eligibile  
Angajamente în favoarea bunăstării animalelor  
• creșterea spațiului alocat fiecărui animal  
• îmbunătățirea zonei de odihnă  
• reducerea densității  

sM 16.4 și 16.4a Sprijin 
pentru cooperarea 

Parteneriatele constituite din cel puțin un partener din 
categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup 

Operațiuni eligibile  
• Costurile generale ale proiectului  
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orizontală și verticală 
între actorii din lanțul 
de aprovizionare în 
sectoarele agricol și 
pomicol 

sau o organizație de producători/o cooperativă care își 
desfășoară activitatea în sectorul agricol.  
• Fermieri  
• Microîntreprinderi și întreprinderi mici  
• Organizații neguvernamentale  
• Autorități publice  
• Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație 
publică  
 

• Studii/planuri  
• Costurile de funcționare cooperării  
• Costurile directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului  
• Costuri de promovare  
 
Valoarea sprijinului  
Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile este de 250.000 de euro. Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% 
din totalul cheltuielilor eligibile  

sM 17.1 Prime pentru 
asigurarea culturilor, a 
plantelor și animalelor 

Fermieri activi  
 

Riscuri eligibile  
• fenomene climatice nefavorabile  
• infestări cu organisme dăunatoare plantelor  
• boli ale animalelor  
 
Valoarea sprijinului  
Sprijinul nerambursabil reprezintă 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de către fermier. 
Maximum două tranșe de plată.  

LEADER sM19.1 Sprijin 
pregătitor 

Un parteneriat nou sau existent autorizat  
 

Operațiuni eligibile  
• activități de consultare, animare și organizare grupuri de lucru în vederea elaborării strategiilor de dezvoltare locală  
• consultanță tehnică și financiară în vederea elaborării SDL  
 
Valoarea sprijinului: până la 30.000 de euro, sprijin nerambursabil  

LEADER sM19.2 Sprijin 
pentru implementarea 
acțiunilor în cadrul 
strategiei de dezvoltare 
locală 

Entități publice/private  
GAL-uri (Grupuri de Acțiune Locală)  

Operațiuni eligibile  
Cheltuieli conforme cu cele din SDL  
Valoarea sprijinului: până la 100%, sprijin nerambursabil, până la 200.000 de euro/proiect  

LEADER sM19.4 Sprijin 
pentru cheltuieli de 
funcționare și animare 

Grupuri de Acțiune Locală autorizate  
 

 

Operațiuni eligibile  
Costuri legate de managementul implementării strategiei de dezvoltare locală  
Valoarea sprijinului: 100% nerambursabil  

Realocare bugetară PNDR pentru perioada 2021-2022 (din sumele disponibile exercițiului financiar 2014-2020) 

sM 3.2 Sprijin pentru 
activități de informare și 
de promovare 
desfășurate de 
grupurile de 
producători în cadrul 
pieței interne 

Grupuri de producători, organizații de producători, 
organizații interprofesionale, cooperative etc.  
 

Operațiuni eligibile  
Activități de promovare și informare referitoare la produsele agricole și alimentare obținute în cadrul schemelor de calitate 
și mențiuni de calitate facultative  
Valoarea sprijinului  
Rata sprijinului public este de 70% din costuri eligibile.  
Suma maximă este de 150.000 de euro.  

sM 5.1 Sprijin pentru 
investițiile în măsuri 
preventive destinate să 
reducă efectele 
dezastrelor naturale, 
ale fenomenelor 
climatice nefavorabile și 

 
• Entități publice cu atribuții în domeniul sanitar-

veterinar  
• Autorități publice care au în administrare punctele de 
trecere a frontierei  
• Autorități publice care au în administrare drumurile 
publice  

Operațiuni eligibile  
Investiții în instalații de dezinfectare și dezinsecție;  
Investiții în dotarea laboratoarelor și achiziția de mijloace de transport a probelor;  
Achiziționarea de camere frigorifice pentru depozitarea temporară a animalelor;  
Investiții în instalații, echipamente și infrastructură sanitară și garduri de protecție.  
Valoarea sprijinului  
Până la 100% nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile. Maximum 100.000 de euro/proiect, în funcție de operațiuni.  
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ale evenimentelor 
catastrofale probabile  

• Administratori/gestionari publici ai fondurilor cinegetice  
• Fermieri  
• Cooperative, grupuri de producători  
 

 

sM 8.1 Sprijin pentru 
împădurirea /crearea 
de suprafețe 
împădurite 

Deținătorii publici și privați de teren agricol și neagricol și 
formele asociative ale acestora.  
 

Operațiuni eligibile  
Lucrările de înființare a plantației  
Întreținerea plantațiilor pe o perioadă de maximum 6 ani  
Efectuarea a maximum două lucrări de îngrijire a arboretelor  
Acoperirea pierderilor de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafața împădurită  
Valoarea sprijinului  
100% din totalul costurilor eligibile  
Valoarea maximă a sprijinului public nerambursabil este de 7.000.000 euro  

sM 15.1 Plăți pentru 
angajamentele în 
materie de silvomediu și 
climă 

Proprietarii de terenuri din Fondul Forestier Național  
Asociații ale proprietarilor de terenuri din Fondul Forestier 
Național  
 
 

Operațiuni eligibile  
Pachetul 1 - Asigurarea unei zone de liniște  
Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri  
Valoarea sprijinului  
Sprijinul se acordă anual, ca sumă fixă pe hectar, în baza unui angajament pentru o perioadă de 5 ani  
100% sprijin public nerambursabil  

sM 16.1 Sprijin pentru 
înființarea și 
funcționarea frupurilor 
operaționale (GO) 
pentru dezvoltarea de 
proiecte pilot, noi 
produse 

Grupuri operaționale  
 

Operațiuni eligibile  
Cheltuieli generate de înființarea și funcționarea grupurilor operaționale  
Valoarea sprijinului  
100% nerambursabil, valoare maximă de 500.000 de euro  

Sursa: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) 
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Scheme și măsuri din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)-Pilonul 1 – cunoscute sub denumirea de subvenții APIA 

Aceste măsuri sunt gestionate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și finanțate prin Fondul European de Garantare Agricolă, fond cu 

gestiune partajata între Uniunea Europeană și statele membre. FEGA finanțează cheltuieli precum plățile directe către fermieri, măsuri de reglementare sau 

sprijinire a piețelor, programe de informare și promovare a produselor agricole sau programe de încurajare a consumului de fructe și legume în școli. În 

perioada 2021-2027, România are alocate aproape 14 miliarde de euro prin acest fond, iar în perioada de tranziție 2021-2022, bugetul FEGA se ridică la 3.86 

miliarde de euro. 

Tioul intervenției Beneficiari Ce se finanțează 

PLĂȚI DIRECTE 

Schema de plată unică pe suprafață Fermieri activi Plată unică pe hectarul eligibil declarat, decuplată de producție  
Cuantumul se calculează prin împărțirea plafonului anual alocat 
schemei la numărul de hectare eligibile declarate la nivel național în 
acel an  

Plată redistributivă Fermieri activi cu drept la plata unică pe suprafață  
 

Plată anuală care se acordă gradual pentru primele 30 de hectare ale 
exploatației, indiferent de suprafața totală a acesteia  
Valoarea sprijinului  

Minim 5% din plafonul anual, cuantumul se stabilește 
anual prin hotărâre de Guvern  

Plată pentru practivi agricole benefice pentru climă și mediu (plată 
pentru înverzire) 

Fermieri activi cu drept la plata unică pe suprafață  
 

Operațiuni eligibile  
Practici agricole benefice pentru climă și mediu:  
• diversificarea culturilor;  
• menținerea pajiștilor permanente existente;  
• prezența unei zone de interes ecologic pe suprafața agricolă.  
 
Valoarea sprijinului  
În prezent - 30% din plafonul național anual, cuantumul se 
calculeaza anual  

Schema pentru tinerii fermieri Fermieri activi cu dreptul la plata unică pe suprafață și care  
• se stabilesc pentru prima dată într-o exploatație agricolă  
• au cel mult 40 de ani  
 

Schema de plată se acordă pentru o perioadă de cinci ani.  
 

Schema pentru micii fermieri Fermieri activi Cuantumul plății este egal cu valoarea totală a plăților directe care 
urmează să fie alocate fermierului în fiecare an și nu depășește 1.250 
euro.  
Plata acordată înlocuiește valoarea totală a plăților care urmează să 
fie alocate fermierului în fiecare (schema de plată unică pe suprafață, 
plata redistributivă, plata pentru înverzire și, după caz, plata pentru 
tinerii fermieri și sprijinul cuplat.  
Plata se calculează în funcție de schema de plată și numărul de 
animale eligibile.  

Schema de sprijin cuplat Fermieri activi Sprijinul cuplat se acordă sectoarelor și producțiilor considerate 
importante din motive economice, sociale și de mediu.  
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Exemple în sectorul vegetal includ soia, lucernă, cânepă, fasole, orez, 
hamei, sfeclă de zahăr și altele.  
În sectorul zootehnic pot beneficia de acest sprijin ovinele, caprinele, 
vacile de lapte, viermii de mătase, bivolițele de lapte și taurinele de 
carne.  
În prezent - finanțarea este de maxim 15% din plafonul național 
anual, din care cel puțin 2% pentru sprijinirea culturilor proteice.  

Restrucutarea și reconversia plantațiilor viticole Producători viticultori Operațiuni eligibile  
Reconversia soiurilor, reamplasarea parcelelor, replantare, 
modernizare  
Valoarea sprijinului  
Până la 21.995 euro pentru un hectar  
Până la 75% din costul restructurării  

Ajutor financiar la plata primelor de asigurare a recoltei pentru 
suprafețe cu soiuri de struguri pentru vin 

Producători  
Persoane fizice sau juridice care asigură recolta plantațiilor viticole 
cu soiuri pentru struguri de vin  

Operațiuni eligibile  
Asigurarea recoltelor pentru ger, grindină, gheață, ploaie, secetă, 
boli vegetale, dăunători, daune cauzate de animale  
Valoarea sprijinului  
până la 80% din costul primelor de asigurare  

Investiții în sectorul vinicol Persoane juridice  
Întreprinderi vinicole  
Instituții și unități de cercetare vitivinicolă  
Asociații de producători  

Operațiuni eligibile  
Construcția de imobile destinate vinificației  
Renovarea, modernizarea unităților  
Achiziția de echipamente  
Valoarea sprijinului  
Până la 50% din costurile eligibile  

Măsura de informare și promovare a vinurilor pe piețele terțe Producători  
Asociații de producători  

Operațiuni eligibile  
Campanii de informare prin participarea la evenimente, târguri, 
expoziții la nivel național sau UE  
Valoarea sprijinului  
Până la 50% din costurile eligibile  

Programe de informare și promovare a produselor agricole pe piața 
internă și în țările terțe 

-organizații profesionale, interprofesionale sau grupuri de 
producători  
 
-organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv și activitate 
acțiunile de informare și de promovare pentru produsele agricole  
 
 
 

Operațiuni eligibile  
Campanii de informare și promovare a produselor agroalimentare, 
incluzând relații publice, site-uri și mijloace de comunicare socială, 
publicitate, instrumente de comunicare, evenimente, promovare la 
punctul de desfacere.  
 
Valoarea sprijinului  
70% rată de cofinanțare pentru programe simple pe piața internă 
(EU)  
80% rată de cofinanțare pentru programe simple în țări terțe  

Acordarea ajutorului financiar pentru școli al Uniunii Europene Grădinițe  
Școli primare  
Școli gimnaziale  

Operațiuni eligibile  
• distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate  
• organizarea de vizite la ferme pomicole/legumicole, ferme de 
producere a laptelui, stațiuni de cercetare, expoziții, târguri;  
• organizarea de concursuri tematice, degustarea, organizarea de 
activități de grădinărit la nivelul școlii;  
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• organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe, 
legume, lapte și produse lactate, utilizare de materiale 
didactice/educative);  
 
Valoarea sprijinului  
100% pentru achiziția de fructe, legume, lactate  
15% pentru măsuri educative  

Ajutor financiar pentru finanțarea programelor operaționale ale 
organizațiilor de producători recunoscute în sectorul fructe și 
legume 

Organizații de producători  
 

Operațiuni eligibile  
Înscrierea într-un program operațional care prevede măsuri 
investiționale de mediu și gestionare a crizelor  
Valoarea sprijinului  
50% din cheltuielile pentru finanțarea programului operațional  

Programul Național Apicol Apicultori  
Cooperative agricole  
Asociații de producători  
Întreprinderi familiale  
Întreprinderi individuale  
Persoane fizice autorizate  

Operațiuni eligibile  
Asistență tehnică și consultanță  
Măsuri de promovare  
Achiziția de echipamente  
Cursuri de perfecționare  
 
Valoarea sprijinului  
Comisia Europeană participă la finanțarea acțiunilor din Program cu 
50% din cheltuielile efectuate de România pentru fiecare acțiune 
accesată  

Comerț exterior (licențe de import/export) Operatori economici  
 

Licența autorizează exportul/importul unei cantități de mărfuri, într-
o perioadă fixă.  
 

Sursa: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)



 

Planul Național de Redresare și Reziliență 

Începând cu anul 2020, întreaga planetă s-a confruntat cu o criză sanitară, cu efecte globale privind evoluția societății umane în ansamblu. Pandemia 

Covid-19 a generat o revizuire a tuturor planurilor de dezvoltare locale, regionale, naționale și multinaționale.  

Uniunea Europeană a decis să înființeze un instrument financiar temporar – #NextGenerationEU, în valoare de 750 de miliarde euro, separat de bugetul 

pe termen lung al UE, Cadrul Financiar Multianual (CFM), pentru perioada 2021 -2027. Scopul principal al acestuia este să ofere sprijin statelor membre 

pentru a face față provocărilor generate de Criza Covid19 și consecințele sale economice. Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) este pilonul principal 

al #NextGenerationEU și are alocat un buget total de 672,5 miliarde euro. Scopul Mecanismului de Redresare și Reziliență este de a oferi sprijin pentru 

investiții și reforme esențiale în vederea redresării sustenabile și pentru ameliorarea rezilienței economice și sociale a statelor membre UE. La finalul 

perioadei de investiții, economiile și societățile europene vor fi mai bine pregătite pentru provocările și oportunitățile tranzițiilor verde și digitală. 

Pentru utilizarea instrumentului de finanțare MRR fiecare stat membru al UE trebuie să elaboreze propriul  Plan de Relansare și Reziliență (PNRR)  prin 

care își stabilește domeniile prioritare de investiții în scopul ieșirii din criză, relansării economice și creșterii capacității de reziliență. România se află în 

această etapă. Planul de Relansare și Reziliență pe care România îl elaborează acum se constituie într-un Document Strategic ce stabilește prioritățile 

investiționale și reformele necesare pentru redresare și creștere sustenabilă, corelate tranziției verzi și digitale avute în vedere de Comisia Europeană. 

Pentru România, PNRR are următoarele componente de finanțare: 

➢ Componenta 1 - Managementul apei 

➢ Componenta 2 - Păduri și protecția biodiversității 

➢ Componenta 3 - Managementul deșeurilor 

➢ Componenta 4 - Transport sustenabil 

➢ Componenta 5 - Valul renovării 

➢ Componenta 6 - Energie 

➢ Componenta 7 - Transformare digitală 

➢ Componenta 8 - Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii 

➢ Componenta 9 - Sprijin pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare, inovare 

➢ Componenta 10 - Fondul Local 

➢ Componenta 11 - Turism și cultură 

➢ Componenta 12 - Sănătate 

https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/06/0c2887df42dd06420c54c1b4304c5edf.pdf
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta#po-axa-123
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta#po-axa-124
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta#po-axa-125
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta#po-axa-126
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta#po-axa-127
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta#po-axa-128
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta#po-axa-129
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta#po-axa-131
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta#po-axa-130
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta#po-axa-132
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta#po-axa-133
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta#po-axa-134
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➢ Componenta 13 - Reforme sociale 

➢ Componenta 14 - Buna guvernanță 

➢ Componenta 15 - Educație 

  

https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta#po-axa-135
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta#po-axa-136
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta#po-axa-137
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Oportunități PNRR pentru autorități publice locale  

În continuare vom dezvolta informațiile despre finanțările prin PNRR dedicare autorităților publice locale.  

Componenta 1. Sistemul de management al apei  

1.Extinderea sistemelor de apă și canal în localități aflate în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți (l.e), prioritizate prin Planul accelerat de 

conformare cu Directivele europene, inclusiv distribuție de apă  

✓ Beneficiari de finanțare: autoritățile locale (UAT municipii (inclusiv București)/orașe/comune), în parteneriat cu operatorul existent.  

✓ Doar proiectele strategice pre-identificate în baza Planului accelerat de conformare cu Directivele europene. 

✓ Accesul la finanțare: în funcție de nivelul de maturitate al proiectelor. 

✓ Prioritare, orașe mai mari de 2000 de locuitori echivalenți (l.e) care au sau care vor avea până la 31.12.2023 stații de epurare a apelor uzate  

✓ Există buget și pentru cele sub 2000 de locuitori 

✓ Buget: 600 mil. euro – pt peste 2000 locuitori; 200 mil.- sub 2.000 locuitori (apă uzată / fose )  

Termen estimativ de lansare: 2022 

2.Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente  

✓ Finanțarea costurilor de branșare / racordare a gospodăriilor vulnerabile (cu venituri reduse) la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare.

  

✓ Implementat de Administrația Fondului pentru Mediu/ Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

✓ La nivel local, implementat de UAT, prin intermediul operatorilor publici de apă și canalizare 

✓ Printr-un act normativ se va adopta Programul național Prima conectare la apă și canalizare, gestionat de AFM, în care se va detalia Mecanismul de 

implementare   

✓ Buget: 168 milioane euro, estimare: 88.000 gospodării ; 

✓ Termen estimativ de lansare: Q1 2022 

Componenta 2. Managementul deșeurilor  
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1.Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune.

  

➢ Înființarea de platforme de colectare cu aport voluntar și de pregătire pentru reutilizare pentru includerea în circuitul economic a materiilor prime 

secundare provenite din materialele recuperate de la populație sub formă de deșeuri (Buget: 452 milioane euro)  

➢ Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor la nivel local 

➢ Centre integrate înființate și operaționale pentru aglomerări urbane privind colectarea separată, inclusiv a fluxurilor speciale de deșeuri (textile, 

baterii,  deșeuri din construcții și demolări etc), transportul și transferul deșeurilor, în corelare cu prevederile Planurilor Județene de Gestionare a 

Deșeurilor (Buget: 84 milioane euro) 

➢ Construirea de instalații de tratare reciclare deșeuri colectate separat în vederea atingerii țintelor de reciclare din pachetul economiei circulare 

 

✓ Instituția responsabilă: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor/Administrația Fondului pentru Mediu  

✓ Beneficiari: UAT municipii /sectoarele Municipiului/București/orașe/comune/județe, prin AFM  

✓ Cum se va desfășura: Scheme/linii de finanțare necompetitive cu pre-conditii de finanțare. 

✓ Ce se va finanța:  

** Investițiile pentru fiecare SMID (Sistem de management integrat al deșeurilor) /municipiu/ oraș / comună sunt determinate în corelare cu Planul 

Județean de Gestionare a Deșeurilor / Planul Național de Gestionare a Deșeurilor. 

** Investițiile se pot realiza la nivel județean, dar se vor finanța inclusiv proiecte individuale ale unităților administrativ teritoriale de bază (municipii/orașe 

/ comune) în vederea accelerării extinderii și modernizării sistemelor de colectare separată și conformării cu directivele aplicabile. 

✓ Termen estimativ de lansare: 2022 

2.Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și a altor deșeuri agricole compostabile.  

➢ Ce finanțează: Dezvoltarea de sisteme de colectare și valorificare a gunoiului de grajd, ce pot cuprinde următoarele tipuri de echipamente / instalații 

/ construcții:  

• platforme pentru fermierii mici și mijlocii; 

• echipamente pentru creșterea sustenabilității platformelor comunale noi sau existente; 

• platforme comunale noi; 

• stații de biogaz și /sau compostare, ambalare și peletizare, la nivel de ferme mari sau de comunități de fermieri.  
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✓ Instituția responsabilă: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

✓ Beneficiari: Fermele mari și UAT-urile, în special UAT comune (gestionarea gunoiului de grajd la nivel comunal)  

✓ Cum: Schemă/linie de finanțare necompetitivă cu pre-conditii de finantare. Selecția proiectelor pentru fermele mari și UAT-uri se va face după 

principiul se va face după principiul “cel mai mare impact pozitiv de mediu raportat la costul public al investiției”.  

✓ Termen estimativ lansare: Q2/2022 

✓ Buget: 255 mil euro 

Componenta 3. Fondul pentru valul renovării  

Axa 1 Reziliența și eficiența energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale: renovarea energetică moderată sau aprofundată/renovare integrată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale (blocuri)  

✓ Instituție responsabilă: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  

✓ Beneficiari direcți: administrația publică locală, inclusiv autoritățile administrației publice locale de la nivelul sectoarelor municipiului București; 

Beneficiari indirecți: asociațiile de proprietari  

✓ Cum se va realiza: Va fi elaborat un ghid specific; Vor fi realizate cel puțin 2 runde de finanțare 

✓ Proiecte de creștere a eficienței energetice sau proiecte demonstrative de eficiență energetică, asigurându-se un nivel de renovare moderată sau 

aprofundată, cu o reducere minimă a consumului de energie de 30 %, respectiv de 60%, și a emisiilor de CO2; proiecte de renovare integrată (eficiență 

energetică și consolidare seismică) cu menținerea acelorași cerințe pentru renovarea energetică.  

 

✓ Termen lansare: 1 aprilie 2022 

✓ Buget: 1 mld euro  

Axa 2 Reziliența și eficiența energetică a clădirilor publice (sedii ale administrației publice centrale și locale, clădiri publice care deservesc diferite servicii 

publice): renovarea moderată sau aprofundată/ renovare integrată a clădirilor publice ale autorităților sau instituțiilor publice centrale și locale din domeniile 

administrație publică, justiție, cultură, sănătate, ordine publică și securitate națională  

✓ Instituția responsabilă: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  

✓ Beneficiari direcți/indirecți: 

✓ Autoritățile și instituțiile publice locale:  

• Unitățile Administrativ Teritoriale, inclusiv sectoarele Municipiului București (UAT județ, municipii reședință de județ și alte municipii, Municipiul București 

și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia - sectoarele Municipiului București), 
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• Instituții publice și servicii publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților 

administrativ teritoriale, 

• Instituția prefectului. 

• Parteneriate între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale; 

• Parteneriate dintre autorități și alte entități prevăzute de lege. 

✓ Implementarea se va realiza de către MDLPA prin unitatea de implementare a componentei PNRR care va avea rol principal de monitorizare, lucrările 

realizându-se fie prin CNI, în parteneriat cu instituțiile în patrimoniul/în administrarea cărora se afla obiectivele de intervenție  

✓ Buget: 1,17 miliarde euro  

4.Transformare digitală 

Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni centre de competențe digitale. 

✓ Ce va finanța: 

• Modernizarea și extinderea a 105 de biblioteci dintre care 5 sedii centrale de biblioteci județene și 100 biblioteci rurale sau municipale. 

• Actualizarea/realizarea parcului de calculatoare și echipamente tehnice în 1030 de biblioteci 

• Deschiderea de MakerSpace-uri în 10 de biblioteci județene sau municipale precum și spații pentru Biblioteci de lucruri în 100 de biblioteci municipale, 

orășenești sau rurale.  

✓ Instituție responsabilă: MCID  

✓ Consorții formate din: biblioteca județeană (cu rol coordonator) prin consiliul județean și biblioteci rurale/municipale împreună prin consiliul județean 

și autoritatea locală.  

✓ Cum se va implementa: Granturi pe baza unei solicitări de finanțare pentru modernizări și extinderi de spații de biblioteci, achiziționarea de 

calculatoare/tablete și echipamente instruire, dotare maker-space-uri și biblioteci de obiecte, instruirea membrilor comunităților. 

✓ Buget: 37 mil euro 

 

5. Fondul local  

✓ Buget total: 2,1 mld euro 

✓ Cum se va realiza: 

Două runde de atragere a fondurilor. În prima: acces pentru toate UAT, în limita bugetului alocat (1 nov.2021-30 iunie 2022). MDLPA va publica în avans 

Schema de finanțare cu cerințele și condițiile (încadrarea în țintele de verde și de digital, necesitatea și oportunitatea investiției). În a doua rundă (15 octombrie 
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2022-15 decembrie 2022) – se redistribuie fondurile rămase neutilizate Acum vor fi însă condiții mai restrictive, în sensul asigurării atingerii țintelor vizate pe 

componentă (dacă după runda 1 sunt ținte cu risc de a nu fi atinse, finanțarea va fi efectuată doar pentru aceste ținte). 

Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri / locuințe de necesitate/ locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ 

✓ Ce va finanța:  

• Construcția de locuințe pentru tineri; 

• Construcția de locuințe de necesitate; 

• Construcția de locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ. 

• Sunt eligibile costurile pentru obținerea terenului aferent construcțiilor, pentru proiectarea și execuția lucrărilor, precum și dotarea construcțiilor. 

 

✓ Beneficiari de finanțare:  

• Municipii și cele 6 sectoare ale Municipiului București; Orașe, Comune. Construcția de locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ 

este eligibilă doar pentru orașe și comune.  

• Sunt eligibile parteneriatele și/sau ADI pentru proiectele desfășurate cu UAT din zona peri-urbană/zona metropolitană/zona urbană funcțională și/sau 

cu consiliile județene/municipiul București. 

 
✓ Buget: 285 milioane euro  

• 50 milioane euro municipii reședință de județ și cele 6 sectoare ale Municipiului București 

• 75 milioane euro alte municipii 

• 50 milioane euro orașe 

• 110 milioane euro comune 
Vor fi stabilite criterii pentru eligibilitatea UAT beneficiare, respectiv, a categoriilor de persoane care vor beneficia de aceste locuințe.  Aceasta va cuprinde 

necesitatea corelării construcției de locuințe cu alte măsuri de integrare socială, precum și evidențierea evitării segregării sociale. 
 

➢ Mobilitatea urbană verde - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public 

 

✓ Ce va finanța: Achiziția de material rulant nou nepoluant: tramvaie, troleibuze cu baterii, autobuze nepoluante  (ce au zero emisii); electrice sau cele 

pe hydrogen; microbuze nepoluante  (ce au zero emisii) utilizate în scopuri comunitare – doar la comune. 

✓ Beneficiari de finanțare:  
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• Municipii reședință de județ și municipiul București; Municipii, altele decât cele reședință de județ (achiziție autobuze nepoluante - electric sau 

hidrogen) 

• Orașe (achiziție autobuze nepoluante - electric sau hidrogen) 

• Comune (achiziția de microbuze nepoluante - electrice/hidrogen,  pentru scopuri comunitare). 

• Sunt eligibile parteneriatele și/sau ADI pentru proiectele desfășurate cu UAT din zona peri-urbană/zona metropolitană/zona urbană funcțională 

și/sau cu consiliile județene.  

✓ Buget: 580 milioane euro din care: 
 

• municipiile reședință de județ și municipiul București: 310 milioane euro 

• alte municipii: 70 milioane euro 

• Orașe: 120 milioane euro  

• Comune: 80 milioane euro 
 

➢ Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii inteligente pentru transportul public 

  

✓ Ce se va finanța:  

• Pentru municipii: sisteme de transport inteligente și alte sisteme inteligente de management urban;   crearea / extinderea / modernizarea sistemelor 

de bilete integrate pentru călători - „e-bilete” sau „e-ticketing”. 

• Pentru orașe: sisteme de transport inteligente și alte infrastructuri TIC; crearea / extinderea / modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru 

călători - „e-bilete” sau „e-ticketing”. 

• Pentru comune: sisteme de transport inteligente și alte infrastructuri TIC; (recomandate în UAT din zonele urbane funcționale). 

✓ Buget: 275 mil euro din care: 
 

• 50 milioane euro pentru municipii reședință de județ și pentru municipiul București 

• 25 milioane euro pentru alte municipii 

• 100 milioane euro pentru orașe (50 milioane euro ITS/50 milioane euro alte infrastructuri TIC) 

• 100 milioane euro pentru comune (50 milioane euro ITS/50 milioane euro alte infrastructuri TIC) 
 

➢ Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice 

 

✓ Ce se va finanța: Puncte de încărcare rapidă a vehiculelor electrice cu o capacitate minimă de 50 kw. 
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✓ Beneficiari de finanțare: Municipii și cele 6 sectoare ale Municipiului București, orașe, comune, parteneriatele și/sau ADI pentru proiectele 

desfășurate cu UAT din zona peri-urbană/zona metropolitană/ zona urbană funcțională și/sau cu consiliile județene/municipiul București. 

✓ Buget: 165 mil euro, din care: 

• 50 milioane euro prealocat pentru municipii reședință de județ (inclusiv cele 6 sectoare ale Municipiului București) 

• 23,45 milioane euro prealocat pentru alte municipii 

• 20 milioane prealocat pentru euro orașe 

• 71,55 milioane euro prealocat pentru comune 
 

➢ Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan 

 

✓ Ce se va finanța: realizarea/modernizarea de infrastructurii pentru biciclete/mijloace de transport nemotorizate, inclusiv pasaje, poduri). 

✓ Beneficiari de finanțare: Municipii și cele 6 sectoare ale Municipiului București, orașe, comune, parteneriatele și/sau ADI pentru proiectele 

desfășurate cu UAT din zona peri-urbană/zona metropolitană/ zona urbană funcțională și/sau cu consiliile județene/municipiul București. 

✓ Buget: 180 mil euro, din care: 

• 40 milioane euro pentru municipii reședință de județ și cele 6 sectoare ale municipiului București 

• 30 milioane euro alte municipii 

• 60 milioane euro orașe 

• 50 milioane euro comune 
 

➢ Reabilitare moderată clădiri publice 

 

✓ Ce va finanța: lucrări de reabilitare termică; sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; lucrări de 

instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică; reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; 

sisteme de management energetic integrat pentru clădiri; modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru 

soluții inteligente. 

✓ Beneficiari de finanțare: Orașe, Comune, parteneriatele și/sau ADI pentru proiectele desfășurate cu UAT din zona peri-urbană/zona 

metropolitană/zona urbană funcțională și/sau cu consiliile județene. 

✓ Buget: 575 mil euro, din care: 
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• 200 milioane euro pentru orașe 

• 375 milioane euro pentru comune 
 

➢ Elaborarea/actualizarea în format digital a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism de tip Plan de Amenajarea Teritoriului 

Județean/ Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/ Plan Urbanistic General/ Plan Urbanistic Zonal/ a Planurilor de Mobilitate Urbană 

Durabilă 

✓ Elaborarea sau actualizarea în format GIS a planurilor de amenajare a teritoriului (PATJ, PATZM) și a planurilor urbanistice (PUG, PUZ), respectiv 

a planurilor de mobilitate urbană (PMUD) pentru alinierea la noile principii ale Politicii Urbane a României și ale Codului. 

✓ Beneficiari eligibili: Municipii reședință de județ și municipiul București, Alte municipii; Comune; Consiliile județene (pentru PATJ), ADI/Zonele 

Metropolitane (pentru PATZM) 

✓ Principiul „primul venit, primul servit”. Schema de finanțare va stabili criteriile și condițiile care trebuie îndeplinite pentru acordarea finanțării 

către UAT astfel încât să se asigure atingerea țintelor și eficacitatea procesului de finanțare aferent elaborării/actualizării documentațiilor de 

amenajarea teritoriului, urbanism, respectiv planurilor de mobilitate urbană durabilă. 

✓ Buget: 40 mil euro 

Componenta 6. Turism și cultură 

➢ Investiția: Sprijin financiar pentru promovarea celor 12 rute, din care: Ruta castelelor, curiilor, culelor, bisericilor de lemn, mănăstirilor din zona 

Moldovei, ruta Sfântului Ladislau, traseul castrelor romane, ruta cetăților, ruta caselor cu arhitectură tradițională, ruta pentru refacerea peisajului 

cultural din Delta Dunării 

 

✓ Cine coordonează: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului, Unitățile Administrativ 

Teritoriale afectate de investiție;  

✓ Beneficiari de finanțare: UAT-urile afectate de investiție (la acest moment nu au fost selectate obiectivele de investiție din cadrul fiecărui traseu. 

Selectarea obiectivelor de investiții din cadrul rutelor va fi realizată în urma consultării coordonate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 

cu Ministerul Turismului, Ministerul Culturii, Institutul Național al Patrimoniului, Asociația Comunelor din România, Ministerul Dezvoltării, Ordinul 

Arhitecților, Autoritatea Națională de Turism, Asociația Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor din România, Organizațiile neguvernamentale active 

în domeniu,  etc. de către un comitet, pe baza unei metodologii elaborate ulterior constituirii acestuia). 

✓ Cum se va realiza:  

• mecanisme de finanțare: linii de finanțare competitive  

• criterii de selecție a obiectivelor din cadrul rutelor/acordare a finanțării: 
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• criterii teritoriale, economice și sociale;  

• capacitatea proiectului de a avea impact asupra turismului atractivitate și creșterea participării culturale, caracterul unic pe plan național, avantaje 

comparative și competitive.  

• includerea obiectivelor aferente tematicii rutei/rutelor finanțate anterior din cadrul Programului Operațional Regional și PNDR   

• includerea obiectivelor de pe lista patrimoniului mondial UNESCO sau pe lista tentativă ori indicativă,  

• încadrarea obiectivelor în categoria monumente istorice  

✓ Buget: 93,4 mil euro (doar restaurare) 

✓ Termen de lansare: 2022 

 

➢ Investiția - Finanțarea muzeelor și memorialelor 

✓ Execuția lucrărilor de construcții/restaurare, revitalizare, punere în valoare, ecologizare, igienizare și reabilitare peisagistică a zonelor cu impact 

negativ Responsabil: Compania Națională de Investiții, Ministerul Culturii 

✓ Nu beneficiază direct UAT-urile de finanțare dar vor beneficia indirect, după finalizarea investițiilor, din traficul de turiști.  

Lista muzeelor:  

• Muzeul Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului – București 

• Muzeul identităților transilvănene (Mutra) – Florești, jud. Cluj 

• Memorialul Revoluției Decembrie 1989/ Timișoara Capitală Europeană a Culturii – Timișoara 

• Închisoarea tăcerii de la Râmnicu Sărat 

• Memorialul Victimelor din Sighetul Marmației 

• Râpa robilor din Aiud 

• Muzeul Industrializării forțate din Satu-Mare 

• Muzeul ororilor comunismului din Sfântu Gheorghe 

• Muzeul fotografiei din Târgu Mureș 
 

✓ Buget: 68 mil euro  
 

➢ Crearea cadrului pentru operaționalizarea la nivel național a traseelor cicloturistice 

Amenajarea a 3.000 km de trasee velo naționale, inclusiv traseele EuroVelo (din care minim 1000 km cu îmbrăcăminte asfaltică) 

Activități eligibile: 
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• Activități de expropriere pentru realizarea traseelor cicloturistice; 

• Studii și proiecte tehnice pentru amenajarea traseelor (studii geotehnice, proiecte tehnice, studii topografice); 

• Amenajarea căilor de rulare, asigurare îmbrăcăminte asfaltică/ cu suprafață lucrată și întreținută, alta decât asfalt (ex. macadam, materiale non-

invazive, etc.), după caz, inclusiv alte elemente constructive care să asigure continuitatea infrastructurii. 

• Amenajare marcaje, semnalizări. 

✓ Instituție responsabilă: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

✓ Beneficiari: MDLPA; Consiliile Județene (UAT Județul) și asocieri ale CJ  

✓ Cum se va realiza: mecanisme de finanțare: linie de finanțare necompetitivă; Pre-condiții de acordare a finanțării: conform studiului privind traseele 

cicloturistice la nivel național. Criterii de acordare a finanțării: Proiectele de amenajare, inclusiv traseele EuroVelo, trebuie să aibă o contribuție de 

100% la țintele de verde. 

✓ Buget: 247 mil euro  

 

Componenta 7. Sănătate  

➢ Reforma gestionării fondurilor publice din sănătate. va lua forma unei plăți (recompense) pentru furnizorii de servicii medicale, un "Fond pentru 
calitatea serviciilor medicale", inclusiv prin modificarea sau crearea de reglementari aplicabile. 

 
✓ Cine va beneficia: UAT municipii reședință de județ/municipii/sectoarele Municipiului București/orașe/comune/județe, după caz 

 
✓ Măsura se va adresa (1) furnizorilor de servicii de specialitate tip spital și ambulator care sunt organizați ca entități publice din punct de vedere al 

statutului juridic si (2) medicilor de familie organizați în cabinete individuale, grupate, asociate, societăți civile medicale, alte forme de furnizare de 
asistență medicală primară. 

✓ Buget: 70 mil Euro 

 

➢ Reforma investițiilor în infrastructura sanitară. Înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS)  

 

✓ ANDIS va gestiona proiectele de infrastructură sanitară cu impact național sau regional, precum spitale regionale de urgență sau alte spitale cu impact 

regional (ex. institute de specialitate). In plus, la cerere, ANDIS va oferi asistență tehnică autorităților locale în implementarea proiectelor de 

infrastructură selectate, prin mobilizarea de consultanță externă. Această asistență tehnică poate consta în suport în realizarea de studii de 

fezabilitate, a documentațiilor tehnice, a strategiilor de achiziții, planurilor de management a proiectului, etc. 
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✓ Buget: 30 mil Euro 

 

➢ Investiții în infrastructura medicală prespitalicească, cu scopul creșterii accesului la servicii medicale de bază. 

✓ Construcția de centre comunitare integrate sau reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii existente și/sau dotarea acestora.  
✓ Instituție responsabilă: Ministerul Sănătății 
✓ 200 de centre comunitare integrate în zonele rurale marginalizate și în zonele urbane marginalizate.  
✓ Beneficiari: UAT municipii reședință de județ/municipii/orașe/comune/județe, după caz 
✓ Buget: 40 mil euro 

 

➢ Reabilitarea, modernizarea și dotarea a 3.000 de (asocieri de) cabinete de asistență medicală primară (medici de familie) cu facilități de screening, 

diagnostic precoce și monitorizare a pacienților cronici, prioritizând cabinetele din mediul rural și din urbanul mic (inclusiv zone 

marginalizate/defavorizate și inclusiv pentru zonele defavorizate cu populație majoritar romă sau comunități rome, după caz).  

✓ Dotarea va cuprinde: aparatură de laborator de tip ”point of care”, echipamente medicale de tipul: electrocardiograf, ecograf, mobilier medical și 

instrumentar medical; vor fi alocate de asemenea fonduri pentru renovarea clădirii cu scopul conformării la normele igienico-sanitare și a creșterii 

eficienței energetice.  

✓ Inclusiv dotări de aparatură medicală de laborator și imagistică. 

✓ Cine va beneficia: Unități Administrativ Teritoriale; Cabinete ale medicilor de familie/Asocieri a medicilor de familie; Unități sanitare din subordinea 

Ministerului Sănătății; Unități sanitare din subordinea UAT-urilor 

✓ Instituție responsabilă: Ministerul Sănătății 

✓ Buget: 180,45 mil euro 

 

➢ Dotarea și/sau reabilitarea a 119 de cabinete de planificare familială existente. Cabinetele de planificare familială vor suferi, dacă este cazul, 

intervenții de reabilitare și reamenajare și vor primi dotări de aparatură medicală de laborator și imagistică (microscoape, ecograf, IT, instrumentar 

medical, mijloace de transport - electrice sau biciclete, etc). 

✓ Beneficiari: Unități Administrativ Teritoriale; Cabinete ale medicilor de familie/Asocieri a medicilor de familie; Unități sanitare din subordinea 

Ministerului Sănătății; Unități sanitare din subordinea UAT-urilor 

✓ Ministerul Sănătății va centraliza și mapa nevoile de investiții de la nivelul unităților sanitare din țară, va întocmi procedurile de prioritizare și selecție 

a beneficiarilor, va monitoriza implementarea investițiilor.  

✓ Buget: 10 mil euro 
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➢ Dezvoltarea de caravane medicale care vor putea derula activități de screening mamar și pentru cancerul cervical în zonele cu acces limitat la 

servicii de asistență medicală specializată, inclusiv pentru zonele defavorizate cu populație majoritar romă sau comunități rome 

✓ Beneficiari: Unități Administrativ Teritoriale; Cabinete ale medicilor de familie/Asocieri a medicilor de familie; Unități sanitare din subordinea 

Ministerului Sănătății; Unități sanitare din subordinea UAT-urilor 

✓ Buget: 4 mil euro 

 

➢ Reabilitarea, modernizarea, extinderea (inclusiv prin construcții de clădiri noi), dotarea a cel puțin 30 de ambulatorii/unități medicale publice sau 

a altor structuri publice care furnizează asistență medicală ambulatorie 

➢ Beneficiari: Unități Administrativ Teritoriale; Cabinete ale medicilor de familie/Asocieri a medicilor de familie; Unități sanitare din subordinea 

Ministerului Sănătății; Unități sanitare din subordinea UAT-urilor 

➢ Buget: 80 mil euro 

 

 

 

➢ Investiții în infrastructură spitalicească publică nouă, în vederea relocării integrale sau parțiale a unităților medicale din acele spații care pun în 

pericol pacientul și personalul medical și care nu răspund cerințelor igienico-sanitare (eg: circuite sanitare) cu scopul furnizării de noi servicii 

medicale / îmbunătățirii calității serviciilor medicale furnizate. 

➢ Buget: 1 mld  euro 

 

➢ Investiții în infrastructură spitalicească publică - Investiții în echipamente medicale și aparatură pentru infrastructura sanitară nou construită  

✓ Buget: 635 mil euro  

✓ Beneficiari: UAT municipii reședință de județ/municipii/sectoarele Municipiului București/orașe /județe, după caz 
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✓ Ministerul Sănătății prin ANDIS va furniza autorităților publice locale care solicită acest lucru, contracte cadru pentru serviciile de proiectare și 

asistență pentru elaborarea caietelor de sarcini, sau pentru alt tip de asistenta, după caz. 

✓ Criterii de selecție:  

• clasificarea ca proiecte de investiții de importanță considerabilă; 

• gradul de maturitate a proiectelor de investiții în infrastructura spitalicească publică;  

• calendarul estimativ de implementare al investiției; 

• procentul componentelor verzi și digitale ale investițiilor propuse 

 

➢ Investiții în infrastructura destinată pacientului critic neonatal, cu scopul diagnosticării precoce, tratamentului antenatal/neonatal și postnatal. 

 

✓ 25 de unități de terapie intensivă - investiții în infrastructura pacientului critic neonatal pentru diagnosticarea precoce, tratamentul prenatal / 

neonatal și postnatal.  

✓ Beneficiari: UAT municipii reședință de județ/municipii/sectoarele Municipiului București/orașe/comune/județe, după caz. Privind crearea 

infrastructurii si dotarea paturilor, au fost identificate 69 de spitale (de urgenta, județene, municipale, de obstetrica ginecologie) si institute care ar 

beneficia de aceasta măsură. Aceste unități sanitare sunt fie în subordinea UAT-urilor, fie in subordinea Ministerului Sănătății. 

✓ Cum se va realiza: Ministerul Sănătății va centraliza și mapa nevoile de investiții de la nivelul unităților sanitare din țară, va întocmi procedurile de 

prioritizare și selecție a beneficiarilor, va monitoriza implementarea investițiilor.  

✓ Buget: 80 mil euro 

 

➢ Investiții în dotarea spitalelor publice cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții asociate asistenței medicale.  

✓ Cum se va realiza: Achiziția de echipamente si materiale: Ministerul Sănătății va centraliza și mapa nevoile de investiții de la nivelul unităților sanitare 

din țară, va întocmi procedurile de prioritizare și selecție a beneficiarilor, va monitoriza implementarea investițiilor.  

✓ Beneficiari: Unitățile Sanitare din subordinea Ministerul Sănătății; Unitățile Sanitare din subordinea UAT-urilor 

✓ Buget: 150 mil euro 

Componenta 9. Reforma socială  
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➢ Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii în situații de risc – 150 centre 

✓ Ce va finanța: Construcție/reabilitare de clădiri care să deservească copiii aflați în situații de risc; Utilarea/mobilarea acestora; Funcționarea serviciilor; 

Funcționarea unei unități mobile aferente centrului care sa furnizeze serviciile într-o maniera similară celei din centru.  

✓ Beneficiari: UAT și parteneriatele între UAT, prin  furnizorii publici de servicii sociale 
✓ Instituția responsabilă: -Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA) / Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale (MMPS) 
 

✓ Buget: 50,27 mil euro 

 

 

➢ Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități  
 

✓ Ce va finanța: Reabilitarea, consolidarea (inclusiv seismică), modernizarea, eficientizare energetică, recompartimentarea și dotarea a cel puțin 50 de 
servicii comunitare de tip centre de zi (25) și centre de servicii de recuperare neuro-motorie ambulatorii (25)// pentru un număr de aprox. 1.000 
persoane cu dizabilități/an. 

✓ Cum se va realiza: Mecanism de finanțare competitiv; 
✓ Beneficiari: UAT și parteneriate între UAT, prin furnizorii publici de servicii sociale. 
✓ Reabilitarea/ renovarea: 11 mil euro  
✓ Construcția infrastructură, nouă: 39 mil euro 

 

➢ Crearea unei rețele de centre de asistență și recuperare pentru vârstnici  

✓ Ce va finanța: Înființarea a 76 de servicii de tip centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice și 76 de unități de îngrijire la domiciliu 
pentru persoane vârstnice care vor acorda servicii unui număr estimativ de 5700 de persoane vârstnice (3800 de beneficiari ai serviciilor de zi și 1900 
de beneficiari ai unităților de îngrijire la domiciliu). 

✓ Beneficiari: UAT și parteneriate între UAT, prin furnizorii publici de servicii sociale. 
✓ Instituție responsabilă: Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) 

✓ Buget: 87,56 mil euro  

Componenta 10. Buna guvernanță 
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➢ Crearea de structuri parteneriale locale APL – societatea civilă care să favorizeze prezența unei diversități de ONG-uri locale active alături de 

administrația publică în procesele obișnuite de decizie pentru comunitate 

✓ Ce va finanța:  Cel puțin 50 de planuri de intervenție la nivelul comunității. Cel puțin 50 de instrumente de lucru dezvoltate pentru sporirea capacității 
interne a administrației de a deservi cetățenii  

✓ Instituție responsabilă: MIPE 

✓ Cum se va realiza: MIPE va gestiona schema de granturi și va lansa call-uri de proiecte competitive pentru selectarea organizațiilor neguvernamentale/ 
proiectelor ce vor fi finanțate în acord cu obiectivele stabilite 

✓ Beneficiari: Organizații neguvernamentale în parteneriat cu APL/UAT (județean sau local) 

✓ Buget: 20 mil euro 
 
Componenta 11. Educație 

➢ Schemă de granturi pentru construirea și operaționalizarea, de către operatori publici, a unui număr de 110 de creșe cu scopul favorizării revenirii 

părinților în câmpul muncii. 

✓ Instituția responsabilă: Ministerul Educației și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

✓ Beneficiari: Operatorii publici (primării/UAT) / Este posibil ca măsura să fie implementată prin intermediul CNI  în numele și pentru UAT sau în 
parteneriat cu acestea 

✓ Cum se va realiza: mecanisme de finanțare: schemă de granturi competitivă; 
 

✓ Buget: 230 mil euro  
 

➢ Schemă de granturi pentru înființarea și operaționalizarea unui număr de 412 servicii complementare pentru grupurile dezavantajate în cele 41 

de județe și în municipiul București. 

✓ Instituția responsabilă: Ministerul Educației 

✓ Beneficiari: operatori publici (primării/UAT) și privați 

✓ Cum se va realiza: mecanisme de finanțare: schemă de granturi competitivă; 
✓ Buget: 103 mil euro 
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➢ Scheme de sprijin pentru dezvoltarea 10 consorții regionale (clustere de învățământ dual) între unitățile administrative teritoriale, unitățile de 

învățământ - licee și universități, camere de comerț și/sau agenți economici, alți parteneri relevanți, exclusiv pentru crearea condițiilor optime de 

pregătire a elevilor, și pentru dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale integrate,  liceale și universitare (infrastructură socială care să 

deservească învățământul dual preuniversitar și universitar tehnologic) 

✓ Cum se va realiza: mecanisme de finanțare: schemă de granturi pentru centrele de învățământ dual; 
✓ Beneficiari: Parteneriat încheiat între unul sau mai mulți operatori economici sau între o asociație /un consorțiu de operatori economici, unitatea de 

învățământ, universitate și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară, alți parteneri relevanți, inclusiv de la nivel 
european 
 

➢ Buget: 24 mil euro  

➢ Scheme de sprijin pentru dezvoltarea 10 consorții regionale (clustere de învățământ dual) - partea de investiții : 

✓ Beneficiari: Prin intermediul autorităților locale se vor lansa procedurile de achiziție publică a furnizorilor de servicii de construcție pentru 10 

campusuri liceale și universitare.  

✓ Buget: 314 mil euro 

 

➢ Dotarea laboratoarelor de informatică din toate unitățile de învățământ IPT 

✓ Beneficiari: Achizițiile se vor realiza prin ISJ sau prin UAT/școala. Astfel, școlile și autoritățile locale, prin CJ si Primarii, vor lansa în sistem competitiv 

schemele de finanțare pentru dotarea laboratoarelor   

✓ Cum se va realiza: schema de finanțare care va include tipurile de echipamente standard pentru dotarea laboratoarelor de informatică.  

✓ Buget: 16 mil euro  

✓  

➢ Dotarea atelierelor școlare din unitățile de învățământ IPT 

✓ Ce va finanța: Dotarea atelierelor de practică din cele 909 de unități de învățământ IPT, exclusiv liceele cu profil agricol 
✓ Beneficiari: Achizițiile se vor realiza prin ISJ sau prin UAT/școala.  

✓ Cum se va realiza: schemă de finanțare care va include tipurile de echipamente standard pentru dotarea atelierelor de practică 

✓ Buget: 90 mil euro  



COMUNA LOVRIN 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 2022-2027  

 

 

 

➢ Schemă de finanțare a echipamentelor și resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ preuniversitar 

✓ Ce va finanța: 

✓ Asigurarea resurselor tehnologice în  unitățile de învățământ (care nu au mai beneficiat de dotări echipamente IT prin alte tipuri de programe), în 

total 3600  unități școlare dotate. Vor fi achiziționate ecrane inteligente interactive în fiecare sală de clasă, laptopuri/tablete pentru fiecare cadru 

didactic și elev, cu softuri educaționale preinstalate și conexiune la internet asigurate, echipamente periferice etc.).  

✓ Modernizarea a 5200 laboratoare de informatică în laboratoare educaționale digitale inteligente in unitățile de învățământ preuniversitar (în afara 

celor IPT).  

✓ Dezvoltarea de 1100  hub-uri tehnologice școlare de tip Smart Lab.  

✓ Instituția responsabilă: Ministerul Educației  

✓ Beneficiari: Achizițiile de echipamente tehnologice vor avea loc descentralizat, la nivelul școlilor sau prin intermediul ISJ urilor sau a autorităților 

locale 

✓ Buget: 478 mil euro   

➢ Asigurarea dotărilor sălilor de clasa si a laboratoarelor/cabinetelor școlare din sistemul preuniversitar  pentru atingerea standardelor de calitate, 

altele decât unitățile gimnaziale și de IPT finanțate prin granturi.  

✓ Beneficiari: școli, ISJ-uri sau autorități locale 

✓ Cum se va realiza: mecanisme de finanțare: scheme de finanțare dedicate școlilor, ISJ urilor sau autorităților locale 
 

✓ Buget: 600 mil euro  

 

➢ Schema de grant pentru consorții școlare rurale 

✓ Ce va finanța: Crearea a 3 campusuri moderne, cu o capacitate de minim 300 de locuri/campus. Acestea vor fi prevăzute cu facilități educaționale 
moderne, spații pentru activități de tip after-school, săli și terenuri de sport, spații pentru ateliere de practică, laboratoare, facilități pentru 
desfășurarea activităților non-formale, bucătărie și facilități de cazare pentru elevi și cadrele didactice, facilități pentru cadrele didactice.  

✓ Instituția responsabilă: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene  

✓ Beneficiari: GAL sau asocieri de GAL. În procesul de luare a deciziilor legate de dezvoltarea și funcționarea campusurilor vor fi implicații: Grupurile de 

Acțiune Locală, UAT-urile de pe raza consorțiului, mediul de afaceri local și societatea civilă, Consiliile Județene.  
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✓ Cum se va realiza: Modalitatea de finanțare a celor trei consorții va fi printr-o schemă de granturi administrată de către Ministerul Investițiilor și 

Proiectelor Europene care va selecta cele trei GAL sau asocieri de GAL ce vor îndeplini cel puțin două criterii: demonstrează declinul demografic al 

microregiunii pe o perioadă de min 7 ani, pot prezenta un acord ferm al autorităților publice locale arondate proiectului de CSR.  

✓ Buget: 30 mil euro  

 

Alte finanțări europene 

Pe lângă finanțările europene care sunt accesate la nivel național, prezentul ghid prezintă și o serie de fonduri sub management european direct, către 

care beneficiarii din România vor aplica direct la instituțiile europene. Au fost avute în vedere acele finanțări la care pot aplica actorii locali, de sine stătători 

sau în parteneriat local, național sau ca parte a consorțiilor internaționale.  

Orizont Europa 2021-2027 

Orizont Europa este principalul program de finanțare al UE pentru cercetare și inovare, cu un buget de 95,5 miliarde EUR. Acesta abordează schimbările 

climatice, contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU și stimulează competitivitatea și creșterea UE. Programul facilitează colaborarea 

și consolidează impactul cercetării și inovării în dezvoltarea, susținerea și implementarea politicilor UE, abordând în același timp provocările globale. Sprijină 

crearea și o mai bună dispersare a cunoștințelor și tehnologiilor excelente. Orizont Europa va duce la mai multe inovații capitale, descoperiri și premiere 

mondiale, aducând ideile mărețe din laboratoare pe piață. 

Europa Creativă 

Europa Creativă este programul Uniunii Europene pentru susținerea sectoarelor culturale, creative și audiovizuale. Programul Europa Creativă 2021-2027 

are un buget de 2,44 miliarde EUR, comparativ cu 1,47 miliarde EUR din programul anterior (2014-2020). Europa Creativă investește în acțiuni care 

consolidează diversitatea culturală și răspund nevoilor și provocărilor din sectoarele culturale și creative. 

Erasmus + 

Noul program Erasmus+ 2021-2027 are un buget estimat la 26,2 miliarde EUR, aproape dublând finanțarea în comparație cu perioada anterioară (2014-

2020), fiind completat cu aproximativ 2,2 miliarde EUR din instrumentul de cooperare externă al UE. 70% din buget va sprijini oportunitățile de mobilitate 

pentru toți, într-o perspectivă de învățare continuă. 30% din buget va fi investit în proiecte de cooperare și activități de dezvoltare a politicilor în care 

organizațiile dobândesc experiență în cooperarea internațională, își consolidează capacitățile, produc abordări inovatoare și fac schimb de bune practici. Prin 

aceste acțiuni, Erasmus+ va juca un rol important în consolidarea rezilienței și sprijinirea recuperării și inovării în domeniile educației, formării, tineretului și 

sportului. 
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Programul pune un accent puternic pe incluziunea socială, pe tranziția verde și digitală, precum și pe promovarea participării tinerilor la viața democratică. 

InvestEU 

Programul InvestEU a fost creat pentru a oferi finanțare pe termen lung companiilor și pentru a sprijini politicile Uniunii în procesul redresării din criză 

economică și socială generată de pandemie. InvestEU mobilizează peste 372 miliarde EUR pentru a oferi un impuls suplimentar investițiilor, inovării și creării 

de locuri de muncă în Europa în perioada 2021-2027 prin intermediul Băncii Europene pentru Investiții și a altor parteneri de implementare. Partenerii de 

implementare InvestEU oferă soluții de finanțare directe și intermediate atât pentru promotorii de proiecte private, cât și pentru cei publici („beneficiarii 

finali”). Pe lângă finanțare, programul prevede și un Advisory HUB unde entitățile partenere sau beneficiarii finali pot apela pentru asistență tehnică și un 

Portal Unic ce integrează oportunitățile de finanțare. 

Programul European pentru Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori (CERV)  

Acest nou program european oferă finanțare pentru implicarea cetățenilor, egalitatea pentru toți și protecția și promovarea drepturilor și a valorilor 

UE. Organizațiile societății civile active la nivel local, regional, național și transnațional, precum și alte părți interesate, pot aplica pentru a primi finanțare 

CERV pentru perioada 2021-2027. 

EU4Health 

EU4Health este răspunsul UE la COVID-19. Pandemia are un impact major asupra pacienților, personalului medical și asupra sistemelor de sănătate 

din Europa. Pe lângă măsurile legate de combaterea pandemiei, EU4Health este dedicat creării unor sisteme de sănătate reziliente. EU4Health va oferi 

finanțare entităților eligibile, organizațiilor de sănătate și ONG-urilor din țările UE sau țări din afara UE asociate programului. Prin intermediul EU4Health, 

Uniunea Europeană va investi 5,3 miliarde EUR în acțiuni cu valoare adăugată europeană, completând politicile țărilor UE și urmărind unul sau mai multe 

dintre obiectivele EU4Health: îmbunătățirea și promovarea sănătății în Uniune, combaterea amenințărilor transfrontaliere pentru sănătate, îmbunătățirea 

medicamentelor, dispozitivelor medicale și a produselor relevante pentru criză, consolidarea sistemelor de sănătate, a rezistenței acestora și a eficienței 

resurselor. 

Programul LIFE 

Creat în 1992, programul LIFE este programul de finanțare al Uniunii Europene pentru mediu și acțiuni climatice. Pentru noua perioadă de programare 
2021-2027, programul LIFE a fost consolidat considerabil pentru a îndeplini obiectivele stabilite de către Uniunea Europeană pentru a face tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Programului LIFE i se acordă un buget total de 5,4 miliarde EUR, o creștere de 60% comparativ 
cu perioada precedentă.  
La programul LIFE pot aplica entități juridice publice sau private înregistrate sau persoane juridice create în temeiul dreptului Uniunii sau oricărei organizații 

internaționale. 
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Facilitate pentru Interconectarea Europei 

Facilitatea pentru conectarea Europei (CEF) sprijină rețelele și infrastructurile transeuropene din sectoarele transporturilor, telecomunicațiilor și 

energiei. Instrument cheie de finanțare a UE pentru promovarea creșterii, a locurilor de muncă și a competitivității prin investiții în infrastructură la nivel 

european. 

Europa Digitală 

Programul Europa digitală (DIGITAL) este un nou program de finanțare al UE axat pe aducerea tehnologiei digitale mai aproape de întreprinderi, 

cetățeni și administrații publice. Cu un buget global planificat de 7,5 miliarde EUR (în prețuri curente), acesta își propune să accelereze redresarea 

economică și să modeleze transformarea digitală a societății și economiei europene, aducând beneficii tuturor, dar în special întreprinderilor mici și mijlocii. 

Domeniile de investiții sunt: super-computere, inteligență artificială, securitate cibernetică, abilități digitale avansate și asigurarea unei utilizări largi a 

tehnologiilor digitale în întreaga economie și societate, inclusiv prin intermediul hub-urilor de inovare digitală. Programul Europa digitală nu va aborda 

aceste provocări în mod izolat, ci va completa mai degrabă finanțarea disponibilă prin alte programe ale UE, cum ar fi programul Orizont Europa pentru 

cercetare și inovare și Facilitatea Conectarea Europei pentru infrastructura digitală, Mecanismul de Redresare și Reziliență precum și fondurile structurale. 

Fondul pentru Inovare 

Fondul pentru inovare este unul dintre cele mai mari programe de finanțare din lume pentru demonstrarea tehnologiilor inovatoare cu emisii 

reduse de carbon. Acesta va oferi sprijin de aproximativ 20 de miliarde EUR în perioada 2020-2030, în funcție de prețul carbonului, pentru demonstrarea 

comercială a tehnologiilor inovatoare cu emisii reduse de carbon, cu scopul de a aduce pe piață soluții industriale pentru decarbonizarea Europei și de a 

sprijini tranziția Uniunii către neutralitatea climatică. Obiectivul este de a ajuta întreprinderile să investească în energie curată și în industrie pentru a 

stimula creșterea economică, a crea locuri de muncă la nivel local și pentru a consolida leadership-ul tehnologic european la scară globală. 

 

 

Mecanismul European pentru Finanțarea Energiei Regenerabile 

Obiectivul principal este de a permite țărilor din UE să colaboreze mai strâns în vederea adoptării și promovării surselor regenerabile de energie. 

Procedând astfel, țările pot atinge mai ușor atât obiectivele individuale, cât și cele colective de energie regenerabilă. Mărimea subvenției este determinată 

de rezultatul procedurii de licitație, unde doar cele mai competitive proiecte vor fi selectate și vor primi sprijin, conform ofertelor depuse. Mecanismul 
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poate sprijini toate tehnologiile denumite energie regenerabilă în conformitate cu Directiva privind sursele regenerabile de energie (UE) 2018/2001 și care 

sunt aplicabile în sectorul electricității, încălzirii și răcirii și transportului. 

Interreg Europe 

Interreg Europe sprijină cooperarea între regiunile din întreaga Europă, oferind astfel autorităților publice regionale și locale oportunități de a 

împărtăși idei și experiențe cu privire la politica publică, îmbunătățind astfel strategiile pentru cetățenii și comunitățile lor. Spre deosebire de perioada 

anterioară, Interreg Europe 2021-2027 are un singur obiectiv general: „o mai bună guvernanță a cooperării” pentru a permite regiunilor o flexibilitatea 

mai mare în abordarea problemelor locale și o distribuire a fondurilor exact acolo unde este nevoie. Programul va concentra cea mai mare parte din 

bugetul său (80%) pe domenii tematice ce țin de o serie dintre obiectivele Noii Politici de Coeziune: PO 1-Europa mai inteligentă, PO 2-Europa mai ecologică, 

iar din cadrul PO 4-Europa mai socială - acțiuni legate de piețele forței de muncă, asistența medicală și cultură și turism durabil. Restul de 20% din bugetul 

programului poate fi alocat domeniilor tematice incluse în: PO 3-Europa mai conectată, PO 5 - Europa mai aproape de cetățeni iar din cadrul PO 4-Europa 

mai socială - acțiuni legate de educație și incluziune socio-economică. 

Urbact 

De peste 15 ani, URBACT este programul de cooperare teritorială europeană care vizează promovarea dezvoltării urbane integrate durabile în 

orașele din Europa. Este un instrument al politicii de coeziune, cofinanțat de Fondul European pentru Dezvoltare Regională, pentru cele 28 de state 

membre, Norvegia și Elveția. Misiunea URBACT este de a permite orașelor să lucreze împreună și să dezvolte soluții integrate la provocările urbane comune, 

în cadrul unei rețele tematice, învățând din experiențele reciproce, trasând lecții și identificând bune practici pentru îmbunătățirea politicilor urbane. 

UIA 

Acțiuni Urbane Inovative (UIA) este o inițiativă a Uniunii Europene care oferă zonelor urbane din întreaga Europă resurse pentru a testa soluții noi 

pentru a aborda provocările urbane. Pe baza articolului 8 din FEDER, inițiativa a avut un buget FEDR total de 372 milioane EUR pentru 2014- 2020. UIA este 

dedicat autorităților urbane de peste 50 000 de locuitori sau un grup de autorități urbane cu o populație totală de cel puțin 50 000 de locuitori, situate 

într-unul din cele 28 de state membre ale UE care vor să dezvolte proiecte pilot inovatoare, participative și transferabile. Proiectele UIA pot fi dezvoltate 

în jurul a 14 subiecte (calitatea aerului, economie circulară, adaptare la schimbări climatice, cultură și patrimoniu, schimbări demografice, tranziție digitală, 

tranziție energetică, locuire, integrarea emigranților și refugiaților, locuri de muncă și competențe, utilizarea sustenabilă a terenurilor și soluții bazate pe 

natură, mobilitate urbană, sărăcie urbană, siguranță urbană), din care anual se aleg câte 4-5 subiecte pentru finanțare. 

Corpul European de Solidaritate 
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Ajută tinerii să ia parte la proiecte în beneficiul comunităților, fie în străinătate, fie în propria țară. Aceste proiecte oferă o experiență motivantă, 
precum și șansa de a aduce schimbări în timp ce își dezvoltă abilitățile și competențele.  
Proiectele pot fi într-o gamă largă de domenii - educație și formare, cetățenie și participare democratică, protecția mediului și a naturii, migrație, cultură 

și multe altele. Finanțarea Corpului European de Solidaritate este furnizată sub formă de subvenții acordate organizațiilor prin apel de propuneri. Tinerii 

care doresc să se angajeze în astfel de activități trebuie să se înregistreze pe portalul Corpului European de Solidaritate. Portalul Corpului European de 

Solidaritate oferă un loc pentru acei tineri și organizații care dețin o subvenție, pentru a pune în aplicare activități și pentru a se găsi reciproc. 

Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel 

Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel (RFCS) sprijină proiecte de cercetare și inovare în domeniile cărbunelui și oțelului. Fondul dispune de 

un buget anual de aproximativ 40 milioane de euro, iar limita de buget per proiect este de 4 milioane de euro, cu o cofinanțare de maxim 60%. Activitățile 

de cercetare din sectorul cărbunelui se vor concentra asupra regiunilor în tranziție, în conformitate cu principiile Mecanismului de tranziție justă. Proiectele 

finanțate de RFCS acoperă: procese de producție a oțelului, utilizarea optimizată și conservarea resurselor, economii de energie și îmbunătățiri ale eficienței 

industriale, sănătate și siguranță la locul de muncă, protecția mediului, tehnologii care sprijină regiunile de cărbune în tranziție, reducerile de emisii din 

producția de oțel, etc. 

Banca Europeană de Investiții (BEI) 

Banca Europeană de Investiții oferă împrumuturi sectoarelor public și privat:  
 

• împrumuturi pe termen lung acoperă până la 50% din costul total al unui proiect cu împrumuturi începând de la 25 de milioane EUR și chiar cu sume 
mai mici, în unele cazuri suport pentru întreprinderi mici în valoare de până la 12,5 milioane EUR.  

• sprijin pentru aspectele financiare și tehnice ale pregătirii unui proiect, atunci când este necesar  

• finanțarea poate fi combinată cu surse suplimentare de investiții, cum ar fi instrumente financiare și subvenții din partea UE și a altor donatori  

• împrumuturile pot fi garantate și asigură diferite niveluri de subordonare. În funcție de proiect, împrumuturile pot fi chiar condiționate de creșterea 
companiei.  
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Programe naționale 

1. Creșterea competitivității economice prin cercetare si inovare (pb 2-com) dezvoltarea capacității de cercetare-dezvoltare si de diseminare a 
rezultatelor cercetării (pb1-cap) 
2. Femeia antreprenor 
3. Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile 
4. Infrastructura de alimentare verde 
5. Infrastructura de alimentare verde în municipii 
6. Locuințe sociale pentru comunitățile de romi 
7. P1 – dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare 
8. P3 – cooperare europeană și internațională 
9. P4 – cercetare fundamentală și de frontieră 
10. Program național împăduriri 
11. Program nucleu 
12. Program privind alimentarea cu apă și canalizare 
13. Programul anual de acțiuni pentru proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de 
locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa i de risc seismic 
14. Programul de comerț și servicii de piață 
15. Programul de construcții de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari 
16. Programul de construcții locuințe sociale și de necesitate 
17. Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2020-2024 rabla (clasic) 
18. Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2020-2024- rabla clasic 
19. Programul electricup 
20. Programul național “bani de liceu” 
21. Programul național “bursa profesională” 
22. Programul național „școală după școală” 
23. Programul național apicol din România 
24. Programul național de burse școlare 
25. Programul național de construcții de interes public sau social derulat în baza anexei 3 la o.g. nr.25/2001 privind înființarea companiei naționale de 
investiții “c.n.i.” – s.a 
26. Programul național de dezvoltare locală 
27. Programul național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic – rabla pentru 
electrocasnice 
28. Programul național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023 



COMUNA LOVRIN 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 2022-2027  

 

 

29. Programul național euro 200 
30. Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului 
31. Programul național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe 
32. Programul național privind gestionarea deșeurilor 
33. Programul național rechizite școlare 
34. Programul privind construcția de locuințe de serviciu, derulat prin intermediul agenției naționale pentru locuințe, conform prevederilor h.g. nr. 
719/2016 pentru aprobarea programului „construcția de locuințe de serviciu” 
35. Programul privind construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, derulat de agenția națională pentru locuințe, conform prevederilor legii 
nr. 152/1998 privind înființarea anl 
36. Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație unități de învățământ 
37. Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ 
38. Programul privind efectuarea de lucrări destinate creșterii eficienței energetice în locuințe unifamiliale 
39. Programul privind elaborarea hărților de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren 
40. Programul privind elaborarea și/sau actualizarea planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism 
41. Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum 
și livrării surplusului în rețeaua națională 
42. Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente 
din punct de vedere energetic, 2020-2024- rabla plus 
43. Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public 
44. Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public 
45. Programul româno – elvețian pentru IMM-uri (preimm) 
46. Programul termoficare 
47. Proiecte de cercetare “erc – like” 
48. Rabla pentru electrocasnice 
49. Rabla plus 
50. Schema ajutor de stat pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie – hg 807/2014 
51. Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă 
52. Timbrul monumentelor istorice 2021 
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