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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

Dragi cetățeni ai comunei Mironeasa, sunt la al 

cincilea mandat de primar, datorită faptului că 

dumneavoastră, ați avut încredere că pot 

administra comuna în așa fel încât să ne fie 

bine tuturor, ținând cont de trei factori esențiali 

pentru un standard calitativ al vieții: sănătate, 

educație și dezvoltare economică.  

Cele mai multe dintre proiectele strategiei de dezvoltare anterioară, 

au fost duse la îndeplinire, și iată că astăzi, sunt în măsură să vă 

prezint noi obiective importante pentru comunitatea noastră, obiective 

ce sunt prevăzute în prezenta strategie de dezvoltare pentru perioada 

2021-2027. 
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Atragerea investitorilor, care prin capitalul financiar investit creează 

noi locuri de muncă, devine din acest moment prioritatea agendei de 

lucru a administrației locale. 

Sper ca locuitorii comunei Mironeasa, să ne fie alături și să contribuie 

constant la procesul de dezvoltare al comunei noastre, astfel încât să 

ne putem îndeplini gândurile și aspirațiile. 

Sunt convinsă că doar printr-o colaborare optimă între primărie și 

cetățeni, prin eforturi colective putem să atingem țintele propuse. 

Vă mulțumesc pentru tot spijinul acordat și îmi doresc să ne bucurăm 

în continuare de fiecare proiect realizat. 

 

Cu stimă, 

Primar Comuna Mironeasa 

Elena CURCUDEL 
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CAPITOLUL 1. CONTEXT MONDIAL ȘI EUROPEAN 

Context mondial 

Anul 2020 va rămâne în istorie ca „anul COVID-19”. Pandemia 

cauzată de noul coronavirus reprezintă un șoc enorm pentru 

economii, atât în Uniunea Europeană, cât și la nivel mondial, cu 

consecințe foarte grave din punct de vedere socio-economic. 

La nivel mondial, criza provocată de COVID-19 reprezintă o 

provocare care necesită soluții imediate. Uniunea Europeană a 

elaborat planuri de sprijinire a eforturilor țărilor partenere în 

combaterea pandemiei, realizând o acțiune colectivă concentrată 

pe următoarii piloni: 

 soluții la criza sanitară imediată și la nevoile umanitare ce 

decurg din aceasta 

 consolidarea sistemelor de sănătate, de aprovizionare cu 

apă și de canalizare ale țărilor partenere: 

 sporirea capacităților de cercetare și de pregătire pentru a 

face față pandemiei. 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Mironeasa pentru perioada 2021-2027 
 

 14 

 atenuarea impactului socioeconomic. 

Comisia Europeană, a realizat în toamna anului 2020 o analiză1 

a activității economice din țările membre UE, din care a reieșit 

următoarele: 

 în prima jumătate a anului 2020, activitatea economică din 

Europa a suferit un șoc major și s-a redresat puternic în al 

treilea trimestru, concomitent cu eliminarea treptată a 

măsurilor restrictive. Cu toate acestea, recrudescența din 

ultimele săptămâni a pandemiei duce la o serie de 

perturbări, în timp ce autoritățile naționale introduc noi 

măsuri de sănătate publică pentru a limita răspândirea 

virusului. Previziunile de creștere pe perioada analizată 

fac obiectul unui grad extrem de ridicat de incertitudine și 

de riscuri. 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1269 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Mironeasa pentru perioada 2021-2027 
 

 

15 

Potrivit previziunilor economice 2  formulate de Comisia 

Europeană, economia zonei euro va înregistra următoarele date: 

Economia Zonei Euro- previziuni  

Perioada 
Previziunii 

Anul 2020 Anul 2021 Anul 2022 

Octombrie 2020 scădere de 7,8% creștere de 4,2 % creștere de 3% 

Iunie 2020 scădere de 8,7% creștere de 6,1 % creștere de 6,1% 

sursa: Adaptată după Comisia Europeană- previziuni Economice din 2020 

Din tabelul anterior sesizăm că previziunile din Iunie 2020 erau 

pesimiste cu privire la scăderea economiei în anul 2020 și mai 

optimiste pentru următorii doi ani. Nici în zona euro, nici în UE 

producția nu este preconizată să revină la nivelul pre-pandemic 

în 2022. 

Impactul economic al pandemiei a variat foarte mult în Uniunea 

Europeană și aceeași variabilitate este valabilă și în ceea ce 

privește perspectivele de redresare. Această neuniformitate 

reflectă răspândirea virusului, strictețea măsurilor de sănătate 

                                                           
2  https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-
2020-economic-forecast-deeper-recession-wider-divergences_ro 
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publică adoptate pentru a-l ține sub control, compoziția sectorială 

a economiilor naționale și forța răspunsurilor politice naționale. 

Previziunile au fost elaborate în contextul unei incertitudini grave, 

statele membre anunțând noi măsuri de sănătate publică 

importante în a doua jumătate a lunii octombrie 2020 pentru a 

limita răspândirea virusului. 

Aceste previziuni se bazează pe seria uzuală de ipoteze tehnice 

referitoare la întemeiate pe informațiile disponibile până la data 

de 22 octombrie 2020: 

 evoluția cursurilor de schimb 

 evoluția ratelor dobânzilor  

 evoluția prețurilor produselor de bază 

Pentru toate celelalte date necesare, inclusiv cele referitoare la 

politicile publice, aceste previziuni iau în considerare informațiile 

disponibile până la data de 22 octombrie, inclusiv. Cu excepția 

cazului în care politicile sunt anunțate în mod credibil și sunt 
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detaliate în mod corespunzător, estimările pornesc de la ipoteza 

că politicile nu se modifică. 

Previziunile realizate depind de două ipoteze tehnice importante: 

1. În primul rând, se presupune că măsurile de sănătate 

publică rămân în vigoare într-o anumită măsură în 

perioada analizată în previziuni. Cu toate acestea, după 

înăsprirea lor semnificativă în cel de al patrulea 

trimestru al anului 2020, se estimează că strictețea 

măsurilor va scădea treptat în 2021. Se presupune, de 

asemenea, că impactul economic al unui anumit nivel 

de restricții va scădea în timp, pe măsură ce sistemul 

de sănătate și agenții economici se adaptează la mediul 

creat de pandemie.  

2. În al doilea rând, având în vedere că relațiile viitoare 

dintre UE și Regatul Unit nu sunt încă clare, previziunile 

pentru 2021 și 2022 se bazează pe o presupunere 

tehnică conform căreia UE și Regatul Unit vor face 
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schimburi comerciale în temeiul normelor Organizației 

Mondiale a Comerțului privind clauza națiunii celei mai 

favorizate începând cu 1 ianuarie 2021. Această 

ipoteză este utilizată doar în scop de prognozare și nu 

reflectă nici o anticipare și nici o previziune în ceea ce 

privește rezultatele negocierilor dintre UE și Regatul 

Unit cu privire la relațiile lor viitoare. 

Următoarea previziune a Comisiei Europene va fi o actualizare a 

previziunilor privind PIB-ul și inflația urmează să fie prezentate în 

februarie 2021 și vor fi previziunile economice din iarna anului 

2021. 

La nivel politic global, ne aflăm în fața primirii rezultatului 

alegerilor prezidențiale din Statelor Unite ale Americii: aparent, 

Joe Biden este viitorul președinte american, dar va mai fi cel puțin 

o perioadă de minim două luni până acesta își va începe 

mandatul. Referitor modul de abordare a relațiilor transatlantice, 

Joe Biden a anunţat la Conferinţa de Securitate de la Munchen, 
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din februarie 2019, că America va arăta altfel, iar relaţiile se vor 

reface, îmbunătăți. Candidatul democrat a avut aceeaşi poziţie 

proeuropeană şi pro NATO pe tot parcursul campaniei electorale. 

„Strategia de Dezvoltare a României în următorii 20 de ani”, 

editată de Academia Română în anul 2017 prezintă câteva 

elemente importante pentru contexul mondial, care sunt regăsite 

în discursul președintelui american Donald Trump- acesta 

preciza următoarele:  

 „Susţinem cu tărie NATO, o alianţă care are la bază 

legăturile din timpul celor două Războaie Mondiale, care au 

detronat fascismul, şi un Război Rece care a înfrânt 

comunismul... . Însă partenerii noştri trebuie să-şi 

îndeplinească obligaţiile financiare”. „Iar acum, în urma unor 

discuţii foarte directe şi deschise, aceştia (N.B. statele 

partenere, ex. România – Parteneriatul strategic) au început 

să facă acest lucru. Ne aşteptăm din partea partenerilor 

noştri, din NATO, din Orientul Mijlociu, din Pacific – să joace 
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un rol semnificativ şi direct în operaţiunile militare şi 

strategice şi să-şi achite partea lor din costuri”. 

 „În acelaşi timp, Administraţia mea a răspuns cererilor 

poporului american pentru controlul imigraţiei şi securizarea 

frontierelor. Prin punerea în aplicare a legilor privind 

imigraţia, vom putea mări salariile, ajuta şomerii, să 

economisim miliarde de dolari şi să ne facem mai sigure 

comunităţile noastre”. „Trebuie să restabilim integritatea şi 

aplicarea legii la frontierele noastre. Pentru aceasta, vom 

începe în curând construcţia unui mare zid de-a lungul 

frontierei noastre sudice”.  

 „Mai multe naţiuni din întreaga lume, cum ar fi Canada, 

Australia şi multe altele – au un sistem de imigraţie bazat pe 

merit. Principiul de bază este acela că persoanele care 

doresc să emigreze într-o ţară trebuie să se poată susţine 

singure din punct de vedere financiar”. „Nu este 

compasiune, ci nesăbuinţă, să permiţi intrarea necontrolată 
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a unor persoane din locuri unde o verificare adecvată (în 

materie de securitate) nu este posibilă (...) Nu putem permite 

formarea unui cap de pod pentru terorism în interiorul 

Americii – nu putem permite ca ţara noastră să devină un 

sanctuar pentru extremişti”.  

De asemenea, Donald Trump anunţase faptul că a cerut 

Departamentului Apărării să dezvolte un plan pentru distrugerea 

organizaţiei teroriste Stat Islamic şi noile sancţiuni impuse de 

Washington la adresa entităţilor şi persoanelor care sprijină 

programul balistic al Iranului şi a reafirmat susţinerea sa pentru 

„alianţa de neclintit” a Statelor Unite cu Israelul.  

Potrivit unui sondaj de opinie realizat de CNN şi ORC, peste 75% 

dintre persoanele care au urmărit discursul lui Donald Trump au 

avut o reacţie pozitivă şi aproape şapte din zece telespectatori 

sunt de părere că politicile propuse de preşedinte vor îndrepta 

Statele Unite ale Americii în direcţia bună. 
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 La nivelul anului 2020, candidatul democrat Joe Biden a avut o 

poziţie mai deschisă, proeuropeană şi pro NATO pe tot parcursul 

campaniei electorale. Dacă acesta își va implementa mandatul 

în aceeași direcție, contextul macro-politic va fi favorabil și pentru 

Uniunea Europeană. 

 

Contextul european 

Uniunea Europeană a stabilit o serie de priorități care conturează 

agenda sa politică până în 2024, în urma alegerilor europene din 

mai 2019. Aceste priorități contribuie la abordarea principalelor 

provocări cu care se confruntă UE și cetățenii săi, pe plan politic, 

economic sau social. 

Prioritățile Uniunii Europene și a statelor membre au fost stabilite 

în urma unui dialog între: 

 liderii UE  

 miniștrii statelor membre  
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 instituțiile UE  

 grupurile politice din Parlamentul European.  

 

În iunie 2019, liderii Uniunii Europene și-au stabilit prioritățile în 

Agenda strategică a UE pentru perioada 2019-2024. Aceasta 

reprezintă o sursă de inspirație pentru prioritățile politice ale 

Comisiei Europene, elaborate înainte de preluarea oficială a 

mandatului de 5 ani. 
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Agenda strategică a UE pentru perioada 2019-2024 

 

sursa: adaptare după Consiliul Europei3 

Uniunea Europeană își propune să abordeze provocările interne 

și externe într-un mod integrat. Pentru ca acțiunea externă să fie 

eficace, are nevoie de o bază economică internă solidă. 

Instituțiile de la nivelul UE trebuie să se concentreze asupra a 

ceea ce contează. În concordanță cu principiul subsidiarității și 

cu cel al proporționalității, UE trebuie să acorde o atenție sporită 

                                                           
3 https://www.consilium.europa.eu/en/eu-strategic-agenda-2019-2024/ 

Construirea unei 
Europe ecologice, 

echitabile și neutre 
din punct de vedere 

climatic

Protejarea 
cetățenilor și a 

libertăților

Promovarea 
intereselor și a 

valorilor europene la 
nivel global

Dezvoltarea unei 
baze economice 

solide și dinamice
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aspectelor importante și o atenție redusă amănuntelor. Trebuie 

să le acorde actorilor sociali și economici suficient spațiu să 

respire, să creeze, să inoveze. Va fi important să se colaboreze 

cu cetățenii, cu societatea civilă și cu partenerii sociali, precum și 

cu actorii regionali și locali. Instituțiile noastre de la nivelul UE vor 

lucra în conformitate cu litera și spiritul tratatelor. Ele vor respecta 

principiile democrației, statului de drept, transparenței și egalității 

între cetățeni și între statele membre. Buna guvernanță depinde 

și de o punere în aplicare riguroasă și o asigurare riguroasă a 

respectării normelor și politicilor asupra cărora s-a convenit, 

procese care trebuie monitorizate îndeaproape. 

O prezentare succintă a principalelor priorități politice conturate 

în cadrul Agendei strategice a UE pentru perioada 2019-2024 

este realizată mai jos, în tabelul următor: 
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Agenda strategică a UE pentru perioada 2019-2024 

Descrierea priorităților politice 

Prioritățile politice Scurtă descriere 

Protejarea 

cetățenilor și a 

libertăților 

Controlul eficient al frontierelor externe ale UE și dezvoltarea unei 

politici cuprinzătoare în domeniul migrației. Combaterea 

terorismului, a criminalității transfrontaliere și a criminalității online, 

creșterea capacității de reziliență a UE împotriva dezastrelor 

naturale și a celor provocate de om. 

Dezvoltarea unei 

baze economice 

solide și dinamice 

Construirea unei economii reziliente prin aprofundarea uniunii 

economice și monetare, finalizarea uniunii bancare și a uniunii 

piețelor de capital, consolidarea rolului internațional al monedei 

euro, investițiile în competențe și educație, sprijinirea întreprinderilor 

europene, adoptarea transformării digitale și dezvoltarea unei politici 

industriale solide. 

Construirea unei 

Europe ecologice, 

echitabile și neutre 

din punct de vedere 

climatic 

Investițiile în inițiative ecologice care îmbunătățesc calitatea aerului 

și a apei, promovarea agriculturii durabile și protejarea sistemelor de 

mediu și a biodiversității. Crearea unei economii circulare eficiente 

și a unei piețe europene a energiei care să ofere energie durabilă, 

sigură și la prețuri accesibile. O tranziție mai rapidă către surse 

regenerabile de energie și eficiență energetică, reducând, în același 
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timp, dependența UE de sursele externe de energie. Implementarea 

Pilonului european al drepturilor sociale. 

Promovarea 

intereselor și a 

valorilor europene la 

nivel global 

 

Construirea unei politici externe solide, cu o politică de vecinătate 

ambițioasă și un parteneriat cuprinzător cu Africa. Promovarea păcii, 

stabilității, democrației și a drepturilor omului la nivel mondial. 

Asigurarea unui comerț solid, bazat pe multilateralism și pe o ordine 

mondială axată pe norme globale. Asumarea unei responsabilități 

sporite în materie de securitate și apărare, cooperând îndeaproape 

cu NATO. 

sursa: adaptare după Consiliul Europei4 

În septembrie 2015, la Adunarea Generală a Organizației 

Națiunilor Unite, țări din întreaga lume au semnat Agenda 2030 

pentru dezvoltare durabilă a Organizației Națiunilor Unite 

(Agenda 2030 a ONU) și cele 17 obiective de dezvoltare durabilă 

(ODD) ale acesteia, stabilind împreună o listă de acțiuni concrete 

de întreprins pentru oameni și pentru planetă.  

                                                           
4 https://www.consilium.europa.eu/en/eu-strategic-agenda-2019-2024/ 
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sursa: Organizației Națiunilor Unite, Agenda 2030 a ONU 

Liderii mondiali și-au declarat angajamentul pentru eradicarea 

sărăciei, protejarea planetei și asigurarea faptului că toți oamenii 

se bucură de pace și prosperitate. Obiectivele de dezvoltare 

durabilă, împreună cu Acordul de la Paris privind schimbările 

climatice, reprezintă foaia de parcurs către o lume mai bună, 

cadrul mondial pentru cooperarea internațională în materie de 

dezvoltare durabilă și dimensiunile economice, sociale, de mediu 
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și de guvernanță ale acestui cadru. UE a fost una dintre 

principalele forțe care au sprijinit Agenda 2030 a ONU, 

angajându-se ferm să o pună în aplicare.  

Obiectivele de dezvoltare durabilă nu reprezintă un obiectiv în 

sine, ci servesc drept puncte de reper. Acestea oferă o 

perspectivă necesară pe termen lung, care merge dincolo de 

perioadele electorale și de dorința de a obține câștiguri rapide pe 

termen scurt. Aceste obiective ne ajută să menținem democrații 

solide, să construim economii moderne și dinamice și să 

contribuim la o lume cu standarde de viață mai ridicate, în care 

inegalitățile se reduc, să ne asigurăm că nimeni nu este lăsat în 

urmă, cu respectarea în același timp a resurselor limitate de care 

dispune planeta noastră și prezervarea acestora pentru 

generațiile viitoare.  
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În urma eforturilor de reformă depuse la toate nivelurile, am 

asistat la o redresare a fundamentelor economice ale UE după 

criza economică și financiară5 

Cu toate acestea, potrivit unor previziuni recente6, trebuie să 

consolidăm ratele de creștere, să reducem nivelul datoriei și să 

menținem disciplina fiscală pentru a asigura cadrul necesar unei 

economii solide. Dacă nu luăm măsuri pentru a spori reziliența 

economică și coeziunea și pentru a aborda vulnerabilitățile 

structurale, putem pierde, în anii care vor urma, impulsul câștigat, 

fapt asociat cu riscuri mari. Dimpotrivă, dacă efectuăm reformele 

structurale necesare, putem asigura un nivel mai ridicat de 

bunăstare și un viitor mai solid, inclusiv prin investiții în cercetare 

și inovare, servicii publice, sisteme de protecție socială și 

protecția mediului. Sunt necesare măsuri atât la nivelul UE, cât 

și la nivelul statelor membre pentru a asigura sustenabilitatea 

                                                           
5 Analiza anuală a creșterii pentru anul 2018, Comisia Europeană, p. 690.  
6Previziunile economice europene din toamna anului 2018, publicate la 8 noiembrie 2018. Se poate consulta la adresa: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip089_en_0.pdf. 
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sistemelor de pensii și a sistemelor bugetare, inclusiv stabilitatea 

veniturilor fiscale în cadrul pieței unice.  

În plus, multe provocări au devenit din ce în ce mai presante și 

ne amenință bunăstarea și prosperitatea economică. Toate 

aceste provocări sunt complexe și strâns legate între ele, ceea 

ce înseamnă că abordarea uneia dintre ele poate avea 

consecințe pozitive asupra altora.  

Deficitul cel mai grav în materie de sustenabilitate și totodată cea 

mai mare provocare cu care ne confruntăm este datoria 

ecologică, de a cărei scadență ne apropiem prin utilizarea 

abuzivă și epuizarea resurselor noastre naturale; acest lucru ne 

amenință capacitatea de a răspunde nevoilor generațiilor viitoare 

în limitele în limitele resurselor de care dispune planeta noastră. 

La nivel mondial, presiunea asupra resurselor de bază, de la apă 

dulce până la terenuri fertile, pune în pericol însăși existența 

omenirii. 
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Consumul global de resurse materiale a crescut de paisprezece 

ori între 1900 și 2015 și se estimează că va crește de peste două 

ori între 2015 și 20507, lumea se apropie rapid de mai multe 

puncte critice. Pe lângă presiunea asupra mediului, acest lucru 

reprezintă o provocare serioasă pentru economia Uniunii 

Europene, care este dependentă de materiale de pe piețele 

internaționale. 

Uniunea Europeană intenționează să își asigure materiile prime 

critice pentru sectoarele strategice, după ce epidemia de 

coronavirus a arătat problemele pe care le poate avea Europa în 

cazul unor întreruperi ale aprovizionării. 

Comisia Europeană a prezentat în Septembrie 2020 următoarele 

măsuri cu privire la materiile prime necesare la nivelul Uniunii 

Europene: 

                                                           
7WWF. 2018. Living Planet Report - 2018: Aiming Higher. Grooten, M. și Almond, R.E.A.(editori). WWF, Gland, Elveția.  
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 plan de acțiune privind materiile prime critice 

 lista din 2020 a materiilor prime critice 

 un studiu prospectiv privind materiile prime critice pentru 

tehnologii și sectoare strategice din perspectiva anilor 2030 

și 2050. 

Aprovizionarea cu materii prime critice necesare UE suferă de o 

mare concentrare a furnizorilor, după cum putem observa și din 

harta de mai jos. 

China livrează 98% din necesarul UE de pământuri rare, Turcia 

asigură aceeași proporție de borat, iar Africa de Sud este sursa 

a 71% din consumul de platină și are proporții și mai mari la iridiu, 

rodiu și ruteniu. 
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Harta Furnizorilor de materii prime strategice pentru Europa 

 
sursa: Comisia Europeană 

Planul de acțiune pentru achiziția materiilor prime critice 

analizează provocările actuale și viitoare și propune acțiuni de 

reducere a dependenței Europei de țările terțe, diversificând 

oferta provenită atât din surse primare, cât și din surse secundare 

și îmbunătățind eficiența și circularitatea utilizării resurselor, 

promovând, în același timp, aprovizionarea responsabilă la nivel 

mondial. 
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Planul de acțiune al Comisie Europene privind materiile 

prime critice urmărește: 

 să stabilească lanțuri valorice reziliente pentru 

ecosistemele industriale ale UE. 

 să reducă dependența de materiile prime critice principale 

prin utilizarea circulară a resurselor, prin folosirea produselor 

durabile și prin inovare. 

 să consolideze aprovizionarea internă cu materii prime în 

UE. 

 să diversifice aprovizionarea de proveniență din țări terțe 

și să elimine denaturările în ceea ce privește comerțul 

internațional, respectând totodată pe deplin obligațiile 

internaționale ale UE. 

Pentru a atinge aceste obiective, Comisia Europeană a screat o 

Alianță europeană în domeniul materiilor prime. Prin reunirea 
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tuturor părților interesate relevante, alianța se va concentra în 

primul rând pe nevoile cele mai presante, și anume pe creșterea 

rezilienței UE în ceea ce privește lanțul valoric al pământurilor 

rare și al magneților, întrucât aceasta este vitală pentru 

majoritatea ecosistemelor industriale ale UE.  

Acțiunile vizează atât tranziția către o economie verde și digitală, 

cât și reziliența Europei și autonomia în ceea ce privește 

tehnologiile esențiale necesare pentru o astfel de tranziție. Lista 

materiilor prime critice a fost actualizată pentru a reflecta evoluția 

importanței economice și a provocărilor în materie de 

aprovizionare, pe baza aplicării lor în industrie, incluzând, spre 

exemplu, litiul, care este esențial pentru trecerea la mobilitatea 

electrică și a fost adăugat pe listă pentru prima dată. 

 

 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Mironeasa pentru perioada 2021-2027 
 

 
37 

Dezvoltarea regională și coeziunea după 2020: noul cadru, în 

forma sintetizată 

Investițiile în dezvoltare regională se vor realiza pe cinci priorități 

investiționale mijlocite optim de Uniunea Europeană, dar se vor 

axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. Acestor priorități li se vor aloca 

65 % - 85 % din resursele Fondului European de Dezvoltare 

Regională și ale Fondului de coeziune, în funcție de prosperitatea 

relativă a statelor membre. 

1. Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, 

transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și 

mijlocii 

2. Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în 

aplicare a Acordului de la Paris și investiții în tranziția 

energetică, energia din surse regenerabile și combaterea 

schimbărilor climatic 
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3. Europă conectată, cu rețele strategice de transport și 

digitale. 

4. Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european 

al drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, 

a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a 

accesului egal la sistemul de sănătate 

5. Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea 

strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a 

dezvoltării urbane durabile în UE. 

Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe 

baza a 3 categorii: 

 Regiuni mai puțin dezvoltate  

 Regiuni în tranziție,  

 Regiuni mai dezvoltate). 

Metoda de alocare a fondurile se bazează încă, în mare măsură, 

pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se vor introduce noi criterii pentru a 
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reflecta mai bine realitatea de pe teren, în vederea alocării 

fondurilor: 

 șomajul în rândul tinerilor 

 nivel scăzut de educație 

 schimbări climatice  

 primirea și integrarea migranților 

Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin 

special de la Uniunea Europeană. Politica de coeziune continuă 

să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local și să 

autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. 

Crește și dimensiunea urbană a politicii de coeziune, prin 

alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării urbane durabile și printr-un 

nou program de colaborare în rețea și de consolidare a 

capacităților dedicat autorităților urbane, sub denumirea Inițiativa 

urbană europeană. 
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Pentru întreprinderile și antreprenorii care beneficiază de sprijinul 

UE, noul cadru oferă mai puțină birocrație și modalități mai simple 

de solicitare a plăților, prin utilizarea opțiunilor simplificate în 

materie de costuri. Pentru facilitarea sinergiilor, un cadru unic de 

reglementare acoperă în prezent 7 fonduri UE implementate în 

parteneriat cu statele membre („gestionare partajată”). Comisia 

propune, de asemenea, controale mai relaxate la programele cu 

istoric bun, o mai mare încredere în sistemele naționale și 

extinderea principiului „auditului unic”, pentru a evita 

suprapunerea verificărilor. 

Noul cadru reunește stabilitatea necesară planificării investițiilor 

cu nivelul corespunzător de flexibilitate bugetară, pentru a face 

față unor evenimente neprevăzute. O evaluare intermediară va 

determina dacă este nevoie de modificarea programelor pentru 

ultimii doi ani ai perioadei de finanțare, pe baza priorităților 

emergente, a executării programelor și a celor mai recente 

recomandări specifice fiecărei țări. 
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În anumite limite, se vor permite transferuri de resurse în cadrul 

programelor fără a fi necesară o aprobare oficială a Comisiei. O 

dispoziție specifică facilitează mobilizarea de fonduri UE 

începând din prima zi, în caz de dezastru natural. 

Politica de coeziune sprijină reformele pentru crearea unui 

mediu favorabil investițiilor, în care întreprinderile pot să 

prospere. Se va asigura deplina complementaritate și 

coordonare cu Programul de sprijin al reformei, în forma sa 

nouă și consolidată. 

În perioada bugetară, recomandările specifice fiecărei țări (RST) 

formulate în contextul semestrului european vor fi luate în 

considerare de două ori: la început, pentru conceperea 

programelor din cadrul politicii de coeziune, și apoi în cadrul 

evaluării intermediare. Pentru a stabili condițiile propice creșterii 

economice și creării de locuri de muncă, noile condiții 

favorizante vor contribui la înlăturarea obstacolelor din 
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calea investițiilor. Aplicarea lor va fi monitorizată pe întreaga 

perioadă financiară. 

Mai multe oportunități pentru sinergii în setul UE de 

instrumente bugetare 

Cadrul de reglementare unic care acoperă fondurile politicii de 

coeziune și Fondul pentru azil și migrație vor facilita crearea de 

strategii de integrare a migranților la nivel local sprijinite 

prin resurse UE utilizate în sinergie; Fondul pentru azil și 

migrație se va concentra pe nevoile pe termen scurt ale 

migranților în momentul sosirii, în timp ce politica de coeziune va 

sprijini integrarea lor socială și profesională. În afara cadrului unic 

de reglementare, vor fi facilitate sinergii cu alte instrumente UE, 

cum ar fi politica agricolă comună, Orizont Europa, 

programul LIFE sau Erasmus +. 

Interreg: eliminarea obstacolelor transfrontaliere și 

sprijinirea proiectelor interregionale pentru inovare 
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Cooperarea interregională și transfrontalieră va fi facilitată de 

noua posibilitate ca o regiune să utilizeze părți din propria alocare 

pentru a finanța proiecte în altă parte a Europei, împreună cu alte 

regiuni. 

Noua generație a programelor de cooperare interregională și 

transfrontalieră („Interreg”) va ajuta statele membre să 

depășească obstacolele transfrontaliere și să dezvolte 

servicii comune. Comisia propune un nou instrument pentru 

regiunile de frontieră și pentru țările dornice să-și armonizeze 

cadrele juridice, denumit Mecanismul transfrontalier 

european. 

Pornind de la succesul acțiunii pilot din 2014-2020, Comisia 

propune crearea Investițiilor interregionale pentru inovare. 

Regiunile cu active corespunzătoare de „specializare inteligentă” 

vor fi sprijinite mai mult pentru alcătuirea clusterelor 

paneuropene în sectoare prioritare precum datele masive (big 
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data), economia circulară, sistemele avansate de fabricație sau 

securitatea cibernetică. 

Norme consolidate pentru investițiile UE cele mai 

performante 

Toate programele își vor menține cadrul de performanță cu 

obiective cuantificabile (numărul de locuri de muncă create sau 

accesul suplimentar la rețele în bandă largă). Noul cadru instituie 

un bilanț anual al performanței, sub forma unui dialog politic 

între autoritățile programului și Comisie. Performanța 

programelor va evaluată și cu ocazia evaluării intermediare. Din 

motive de transparență și pentru ca cetățenii să poată urmări 

progresele înregistrate, statele membre vor trebui să 

raporteze toate datele de implementare o dată la două luni, 

iar platforma de date deschise privind coeziunea va fi actualizată 

automat. 
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Utilizarea mai intensă a instrumentelor financiare 

Subvențiile singure nu pot face față nevoilor semnificative de 

investiții. Ele pot fi completate eficient de instrumente financiare, 

care au un efect de pârghie și sunt mai aproape de piață. În mod 

voluntar, statele membre vor putea transfera o parte din 

resursele politicii de coeziune noului fond InvestEU administrat 

central, pentru a accesa garanția oferită de bugetul UE. 

Combinarea subvențiilor și instrumentelor financiare este mai 

ușoară, iar noul cadru include și dispoziții speciale pentru a 

atrage mai mult capital privat. 

Mai multe eforturi de comunicare pentru a îmbunătăți 

vizibilitatea politicii de coeziune 

Pentru o Europă tot mai apropiată de cetățeni, se pune mai mult 

accent pe necesitatea de a comunica mai bine rezultatele 

pozitive ale politicii de coeziune. Statele membre și regiunile au 

consolidat cerințele de comunicare, de exemplu în ceea ce 
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privește organizarea de evenimente pentru inaugurarea 

proiectelor mari cu finanțare de la UE și dezvoltarea unor planuri 

de informare prin rețelele sociale. 

În același timp, comunicarea pe tema proiectelor finanțate de la 

Uniunea Europeană se simplifică, introducându-se un singur 

branding pentru toate fondurile UE, un portal unic unde apar 

toate finanțările disponibile pentru întreprinderi și o bază de date 

unică pentru proiecte gestionată de Comisie. 
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CAPITOLUL 2. CONTEXT NAȚIONAL 

Eurostat este departamentul Comisiei Europene responsabil de 

publicarea unor statistici comparabile pentru tot teritoriul Uniunii 

Europene. Serviciul consolidează datele colectate de autoritățile 

naționale și le armonizează pentru a garanta că fiecare indicator 

– de exemplu valoarea șomajului – este calculat la fel în toate 

statele membre. 

La începutul anilor '70, Eurostat a instituit clasificarea NUTS 

(Nomenclatorului Unităţilor Teritoriale pentru Statistică) ca un 

sistem unic și coerent de împărțire a teritoriului UE pentru a 

produce statistici regionale pentru Comunitate. Timp de 

aproximativ treizeci de ani, punerea în aplicare și actualizarea 

clasificării NUTS au fost gestionate în cadrul unei serii de 

„acorduri pentru bărbați” între statele membre și Eurostat. 

Lucrările la Comisia Europeană privind realizarea 

Regulamentului (CE) nr. 1059/2003- pentru a da un statut legal 
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NUTS au început în primăvara anului 2000. Acest regulament a 

fost adoptat în mai 2003 și a intrat în vigoare în iulie 2003. 

Regulamentul specifică, de asemenea, stabilitatea 

clasificării timp de cel puțin trei ani. Stabilitatea se asigură că 

datele se referă la aceeași unitate regională pentru o anumită 

perioadă de timp. Acest lucru este crucial pentru statistici, în 

special pentru seriile cronologice. 

Cu toate acestea, uneori interesele naționale necesită 

schimbarea defalcării regionale a unei țări. Când se întâmplă 

acest lucru, țara în cauză informează Comisia Europeană cu 

privire la modificări. La rândul său, Comisia modifică clasificarea 

la sfârșitul perioadei de stabilitate în conformitate cu regulile 

regulamentului NUTS. 
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Istoricul clasificării NUTS în Europa 

 
sursa: Comisia Europeană- Eurostat 

O primă modificare regulată a anexelor a fost adoptată prin 

Regulamentul (CE) nr. 105/2007 al Comisiei și versiunea NUTS 

2003 a fost înlocuită cu versiunea 2006 la 1 ianuarie 2008. 

Aceasta a fost precedată de completarea clasificării NUTS cu 

defalcările regionale ale țările care au aderat la UE în 2004 și 

2007 (a se vedea Regulamentul (CE) nr. 1888/2005 al Comisiei 

și Regulamentul (CE) nr. 176/2008 al Comisiei ). 

A doua modificare regulată a anexelor a fost adoptată prin 

Regulamentul (UE) nr. 31/2011 al Comisiei, a intrat în vigoare la 
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7 februarie 2011 și se aplică, în ceea ce privește transmiterea 

datelor către Comisie (Eurostat), de la 1 ianuarie 2012. 

Al treilea amendament regulat la anexe a fost adoptat prin 

Regulamentul (UE) nr. 1319/2013 al Comisiei , intrat în vigoare 

la 31 decembrie 2013 și se aplică, în ceea ce privește 

transmiterea datelor către Comisia Europeană (Eurostat), de la 

1 ianuarie 2015. 

Al patrulea amendament extraordinar la anexe a fost adoptat 

prin Regulamentul (UE) nr. 868/2014 al Comisiei, intrat în 

vigoare la 8 august 2014 și se aplică, în ceea ce privește 

transmiterea datelor către Comisie (Eurostat), de la 1 ianuarie 

2015. Al cincilea amendament la anexe (unul regulat) a fost 

adoptat prin Regulamentul (UE) 2016/2066 al Comisiei , a intrat 

în vigoare la 19 decembrie 2016 și se aplică, în ceea ce privește 

transmiterea datelor către Comisie (Eurostat), de la 1 ianuarie 

2018 . 
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Regulamentul NUTS a fost modificat prin Regulamentul Tercet 

la 18 ianuarie 2018, care a introdus o serie de tipologii teritoriale 

în acesta; vezi secțiunea „Tercet - Tipologii teritoriale” pentru mai 

multe detalii. Versiunea consolidată a regulamentului NUTS 

modificat este disponibilă pe EUR-Lex. 

A șasea modificare regulată a anexelor a fost adoptată prin 

Regulamentul delegat al Comisiei 2019/1755 , a intrat în vigoare 

la 8 august 2019 și se aplică, în ceea ce privește transmiterea 

datelor către Comisia Europeană (Eurostat), de la 1 ianuarie 

2021. 

În cazul unei modificări a clasificării, statul membru în cauză 

trebuie să înlocuiască datele istorice cu serii cronologice în 

conformitate cu noua defalcare regională în termen de doi ani. 

Decizia privind lista seriilor temporale și a lungimilor acestora 

este supusă evaluării fezabilității. 
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Harta care arată modificările între versiunile NUTS 2013 și 

NUTS 2016 poate fi regasită mai jos și resurse electronice 

despre regiuni ale Europei se pot regăsi aici: 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/nuts-maps. 

NUTS 2016- țări din Europa 

 

sursa: adaptare după https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/nuts-maps 

Țări membre UE- 28 

Țări membre EFTA-Asociația 

EuropeanpăEFTAaEFTA- 

Țări candidate UE 

Țări potențial candidate 
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Regiunile de dezvoltare coordonează proiecte infrastructurale 

regionale şi au devenit membre ale Comitetului Regiunilor în 

2007 când România a aderat la Uniunea Europeană. Regiunile 

de dezvoltare ale României corespund cu diviziunile de nivel 

NUTS-II din Uniunea Europeană. 

În România, cadrul legislativ pentru constituirea regiunilor de 

dezvoltare a fost dat prin legea nr. 151 / 1998, privind 

dezvoltarea regional.  

Conform Ordonanţei de Urgenţă nr.75/2001 privind funcţionarea 

Institutului Naţional de Statistică au fost create opt direcţii 

generale pentru statistică regională, care alături de cele 34 de 

direcţii judeţene de statistică, au ca scop dezvoltarea statisticii 

regionale. 

Actele normative cu privire la organizarea statistică a României 

definesc structurile asimilabile NUTS, după cum urmează în 

graficul următor. 
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Structura administrativ teritorială a României după NUTS 
(Nomenclatorului Unităţilor Teritoriale pentru Statistică) 

 

sursa: Adaptare după Institutul Național de Statistică 
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Statistici și indicatori pentru România comparativ cu Uniunea 

Europeană 

Comisia Europeană (CE) a publicat în iunie 2014 o serie de 

recomandări pentru România. Acestea iau în considerare 

particularitățile țării, dar și obiectivele generale ale Strategiei 

Europa 2020. Recomandările oglindesc cele 12 domenii 

identificate de Comisie, în care Romania este deficitară: 

Domenii deficitare 

în România 

Recomandările Comisiei Europene 

Strategia bugetară Obiectivul României, conform Programului de convergență 

pentru 2014, este un deficit structural de 1% din PIB în 2015. 

CE consideră că aceste previziuni reflectă o perspectivă prea 

optimistă în anumite domenii, potențiale riscuri decurgând din 

evoluția negativă a controlului cheltuielilor și înregistrarea unui 

nivel de colectare a impozitelor mai scăzut decât cel prevăzut.  

Frauda fiscală și 

evaziunea fiscală în 

domeniul TV 

CE semnalează riscurile cauzate de îmbătrânirea populației și 

inadecvarea sistemului de pensii, precum și numărul mare al 

celor care lucrează fără contract de muncă, fenomen încurajat 
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de sarcina fiscală ridicată suportată de persoanele cu venituri 

mici si medii. Se notează totuşi progrese înregistrate în 

domeniul taxelor de mediu. 

Ineficiența și riscul 

nesustenabilității 

sectorului sănătății 

(publice) 

România a demarat o serie de reforme care vizează sistemul 

public de sănătate, dar plățile informale practicate pe scară 

largă, performanța nesatisfăcătoare a asistenței medicale 

primare și a sistemelor de orientare către centrele specializate 

afectează în continuare buna funcționare a acestui domeniu.  

Nevalorificarea 

potențialului de 

muncă și calitatea 

nesatisfăcătoare a 

muncii 

Această problemă reflectă lipsa de eficiență a serviciilor publice 

de ocupare a forței de muncă și este corelată cu procentul 

ridicat și în creștere de tineri care nu sunt încadrați profesional 

și nu urmează niciun program educațional sau de formare.  

Salariul minim Comisia Europeană semnalează lipsa unor orientări 

transparente privind stabilirea salariului minim. 

Educația CE atrage atenția asupra declinului învățământului profesional 

și tehnic în ultimii 20 de ani, precum și asupra necorelării dintre 

competențele absolvenților de învățământ terțiar și cerințele 

pieței. Rata scăzută a participării la activități de învățare pe tot 

parcursul vieții și fenomenul accentuat al abandonului şcolar 
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timpuriu reprezintă alte două aspecte criticate în raportul 

Comisiei.  

Sărăcia Principalele aspecte care necesită îmbunătățiri sunt serviciile 

comunitare pentru persoanele cu dizabilități și integrarea 

romilor. Îngrijorătoare sunt, de asemenea, scăderea veniturilor 

brute ale gospodăriilor și creșterea inegalităților între venituri.  

Administrația 

publică 

Aceasta prezintă o capacitate redusă de a elabora și pune în 

aplicare politici. Printre recomandările Comisiei se numără 

îmbunătățirea instrumentelor decizionale, a răspunderii și a 

coordonării în cadrul și între diferite niveluri administrative.  

Absorbția fondurilor 

UE 

Cadrul instituțional complex, corupția, conflictele de interese, 

deficiențele sistemelor de gestiune și control se numără printre 

principalele cauze pentru care România, în ciuda înregistrării 

unor progrese importante, rămâne una dintre țările cu rata cea 

mai scăzută de absorbție a fondurilor europene.  

Reglementări, 

justiție, corupție 

politică 

Calitatea precară și lipsa de transparență reprezintă principalele 

probleme semnalate de CE în ceea ce privește reglementările 

privind combaterea corupției. Se observă progrese în lupta 

împotriva corupției în sistemul judiciar, dar procesul trebuie 

continuat în acest domeniu, precum și la nivel politic și 

administrativ.  



Strategia de dezvoltare locală a comunei Mironeasa pentru perioada 2021-2027 
 

 
58 

Piața de energie 

electrică și gaz 

Problematică aici este, în special, lipsa de eficiență și 

transparență a întreprinderilor de stat. De aceea, Comisia 

încurajează promovarea concurenței în aceste sectoare.  

Infrastructura Atât rețeaua de transport rutier, precum și cea de transport 

naval sunt insuficient dezvoltate, parte din problemă 

reprezentând-o, din nou, întreprinderile de stat din domeniu. 

Recomandarea CE este aceeași: încurajarea concurenței.  

Sursa: Recomandarea Consiliului din 8 iulie 2014 privind Programul Național de Reformă al 

României pentru 2014 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de Convergență al 

României pentru 2014 (2014/C 247/21), publicat în Jurnalul Oficial al UE 29.07.2014. 

Pentru a reduce aceste deficite, România a propus Comisiei 

Europene o serie de măsuri și a stabilit o serie de obiective 

pentru perioada următoare, care sunt structurate în tabele ce 

urmează. 

Rata de angajare 

(% din populația cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani) 

Anul Uniunea Europeană (28 țări) România 

2008 70,2 64,4 

2009 68,9 63,5 

2010 68,5 64,8 
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Rata de angajare 

(% din populația cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani) 

Anul Uniunea Europeană (28 țări) România 

2011 68,6 63,8 

2012 68,4 64,8 

2013 68,4 64,7 

2014 69,2 65,7 

2015 70,1 66,0 

2016 71,1 66,3 

2017 72,2 68,8 

2018 73,2 69,9 

2019 73,9 70,9 

sursa: Comisia Europeană 

Obiectivul Uniunii Europene pentru rata de angajare este 75% 

din populația cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani, iar 

obiectivul României este 70%. Se observă o creștere a ratei de 

angajare în România cu 6,5% în anul 2019 față de anul 2008. 
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Cheltuieli interne brute pentru cercetare și dezvoltare 

(% din PIB) 

Anul Uniunea Europeană (28 țări) România 

2008 1,83 0,55 

2009 1,93 0,44 

2010 1,92 0,46 

2011 1,96 0,50 

2012 2,00 0,48 

2013 2,01 0,39 

2014 2,02 0,38 

2015 2,03 0,49 

2016 2,04 0,48 

2017 2,08 0,50 

2018 2,11 0,50 

sursa: Comisia Europeană 

Obiectivul Uniunii Europene pentru Cheltuieli interne brute 

pentru cercetare și dezvoltare sunt de 3% din PIB, iar obiectivul 

României este 2%. Se observă o scădere a cheltuielilor interne 

brute pentru cercetare și dezvoltare cu 0,05% în anul 2019 față 

de anul 2008, în România. 

Părăsirea timpurie a educației și formării 

(% din populația cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani) 

Anul Uniunea Europeană (28 țări) România 

2008 14,7 15,9 
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Părăsirea timpurie a educației și formării 

(% din populația cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani) 

Anul Uniunea Europeană (28 țări) România 

2009 14,2 16,6 

2010 13,9 19,3 

2011 13,4 18,1 

2012 12,7 17,8 

2013 11,9 17,3 

2014 11,2 18,1 

2015 11 19,1 

2016 10,7 18,5 

2017 10,5 18,1 

2018 10,5 16,4 

2019 10,3 15,3 

sursa: Comisia Europeană 

Obiectivul Uniunii Europene pentru Rată de abandon este de 

10% din populația cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, iar 

obiectivul României este 11,3%. Se observă o scădere 

semnificativă a ratei de abandon în România, în anul 2019 față 

de anul 2010, cu 4%. 
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Pentru România sunt importante creşterea competitivităţii, 

managementul durabil al resurselor naturale şi dezvoltarea 

teritorială echilibrată. Finanţarea acestora trebuie să răspundă 

nevoilor specifice ale statelor membre, inclusiv prin acordarea 

unei flexibilităţi mai mari. 

România salută iniţiativa Comisiei de a crea pentru noua 

perioadă de programare pachete de măsuri, prin interconectarea 

celor existente deja, ca răspuns la nevoile unor zone sau grupuri 

specifice. 

România susţine includerea unui pachet destinat sprijinirii micilor 

fermieri în vederea evitării unor fenomene prezente în România, 

ca depopularea, abandonul terenurilor agricole, şi creşterea 

capacităţii economice a acestora în vederea furnizării de bunuri 

publice 

Acţiunile asupra cărora trebuie să se concentreze noul pachet 

adresat micilor fermieri trebuie să vizeze aspecte privind: 
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 Mărirea sprijinului financiar acordat acestora; 

 Simplificarea condiţiilor de accesare a fondurilor; 

 Stabilirea unor acţiuni specifice pentru promovarea 

produselor; 

 Măsuri specifice ce vizează consilierea, consultanţa, 

formarea profesională şi creditarea acestei categorii de 

fermieri; 

 Dezvoltarea canalelor locale de distribuţie, în vederea 

facilitării accesului direct al consumatorilor la produsele 

micilor fermieri (agricultură  ecologică,  produse tradiţionale 

sau locale ) şi sprijinirea pieţelor locale; 

 Stabilirea unor condiţii si cerinţe privind standardele 

minime de realizare a producţiei şi comercializare, adaptate 

capacităţii financiare a micilor fermieri. 

În ceea ce priveşte pachetul de măsuri privind gestionarea 

riscului, România susţine continuarea şi dezvoltarea măsurilor de 

inginerii financiare, prin instrumente de asigurare, accesul la 
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credite, garanţii, capital social ş.a., acestea reprezentând 

aspecte esenţiale pentru creşterea competitivităţii sectorului 

agricol, având în vedere particularităţile acestui sector. 

Alte măsuri considerate importante de România: 

 susţinerea inovaţiei, utilizării metodelor agricole 

prietenoase faţă de mediu, precum şi a mijloacelor 

alternative de energie în spaţiul rural, pentru a spori 

eficienţa energetică, productivitatea şi capacitatea de 

adaptare a agriculturii la schimbările climatice; 

 dezvoltarea spaţiului rural, prin continuarea susţinerii 

modernizării infrastructurii şi a serviciilor non-agricole 

pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai; 

 diversificarea acţiunilor pentru digitalizare și formare, 

creşterea sprijinului financiar. 
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Planul național de investiții și relansare economică 

Planul național de investiții și relansare economică a fost realizat 

de Guvernul României în iulie 2020 și principalul motor al 

realizării acestui plan a fost criza economică ce poate fi 

provocată de COVID-19. 

Modelul de dezvoltare a României, bazat preponderent pe 

stimularea consumului și implicit pe creșteri conjuncturale, și-a 

atins limitele, devenind chiar un impediment pentru o creștere 

durabilă și robustă.  

Acumularea unor deficite bugetare nesustenabile, la care se 

adaugă deficitele comerciale și de cont curent în creștere, 

marchează în mod clar necesitatea schimbării actualului model 

economic. 

Într-un context global și regional tot mai competitiv, România 

trebuie să privească mai departe de creșterile conjuncturale 
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înregistrate în ultimii ani și să se orienteze spre un model al 

schimbărilor structurale care să asigure o creștere durabilă.  

Schimbarea modelului de dezvoltare economică și socială, 

conform Planului național de investiții și relansare economică, 

trebuie axată pe: 

 stimularea și dezvoltarea capitalului și a competitivității 

companiilor românești 

 investiții în domenii-cheie ale infrastructurii publice 

 transformarea digitală a economiei și a administrației 

publice  

 pregătirea economiei pentru tranziția către o economie 

durabilă.  

Realizarea noilor piloni de dezvoltare necesită reforme 

structurale ample și susținute, care să stimuleze competitivitatea 

economiei românești și să accelereze convergența reală a 

României cu economiile dezvoltate din Uniunea Europeană  
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Prioritățile pe termen scurt ale Guvernului României sunt: 

 asigurarea capitalului de lucru necesar pentru 

întreprinderile afectate de COVID-19 ca urmare a închiderii 

temporare a activităților, reducerii cererii de consum și 

întreruperilor din lanțul de aprovizionare, prin programe de 

acces la finanțare pentru capital de lucru și investiții cu 

garanții de stat, granturi și scheme de ajutor de stat pentru 

investiții noi și pentru reluarea sau reconversia activităților 

economice.  

 Dezvoltarea de instrumente financiare noi care să ducă 

pe termen mediu la o transformare modernă a economiei 

românești prin stimularea capitalizării companiilor, asigu- 

rarea lichidității în economie prin scheme de garantare a 

instrumentelor de plată, încurajarea investițiilor private în 

domenii economice strategice printr-un fond de investiții de 

tip private equity, sprijinirea proiectelor de investiții publice 
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și private printr-o bancă românească de dezvol- tare după 

modelul altor bănci europene de dezvoltare.  

 în domeniul muncii și protecției sociale vor continua 

măsurile adoptate pentru protejarea locurilor de muncă, 

prin plata șomajului tehnic pentru personalul din domeniile 

a căror activitate a fost întreruptă temporar ca urmare a 

restricțiilor impuse de autorități. Sunt în aplicare măsurile 

pentru susținerea angajărilor prin măsuri active de sprijin 

pentru companii și salariați, stimularea angajărilor din 

rândul  

tinerilor și a persoanelor vulnerabile precum și a românilor 

care au revenit din străinătate. Se află deja în pregătire 

măsuri pentru sprijinirea activităților de muncă sezonieră și 

pentru zilieri, în domenii specifice, precum și introducerea 

programului flexibil de muncă pentru angajații și angajatorii 

a căror activitate afectată de pandemie se află în proces de 

relansare.  
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 politici de trans- formare digitală care să modernizeze 

operațiunile și interacțiunea cu cetățenii în furnizarea 

serviciilor publice, precum și modul intern de lucru al 

instituțiilor publice – procese care au fost demarate deja ca 

parte a măsurilor de răspuns ale Guvernului în fața 

provocării reprezentate de efectele pandemiei de COVID-

19. În același timp, va fi încurajată pregătirea economiei 

pentru revoluția industrială 4.0, prin programe de sprijin 

pentru transformarea digitală a industriei și întărirea 

competivității.  

 încurajarea inițiativelor antreprenoriale în domeniul 

economic și vor fi stimulate sectoarele economice cu 

valoarea adăugată mare, cu potențial de export, care 

valorifică rezultatele inovării și cercetării prin dezvoltarea 

de produse și soluții tehnologice cu drept de proprietate 

intelectuală și industriile care asigură cererea internă de 
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consum din producția locală, contribuind la siguranța 

energetică, alimentară și sanitară a României. 

Pactul Ecologic European va deveni principala strategie de 

creștere economică la nivelul Uniunii Europene pe termen lung. 

România va trebui să utilizeze cât mai eficient resursele 

europene puse la dispoziție, atât fondurile din Cadrul Financiar 

Multianual 2021-2027, cât și cele din programele europene de 

răspuns la criza COVID-19, astfel încât transformarea 

preconizată a economiei să favorizeze tranziția către o economie 

durabilă. 
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Prioritătile pe termen mediu și lung ale Guvernului 

României, în funcție de domenii, sunt: 

 infrastructură 

 prioritatea pe termen scurt este creșterea ritmului de 

finalizare a lucrărilor aflate în execuție și pregătirea 

proiectelor majore de infrastructură pe termen mediu 

și lung din domeniile transporturilor, energiei, 

comunicațiilor, agriculturii, sănătății, sportului și 

educației.  

 pe termen mediu și lung, obiectivul Guvernului este 

demararea și realizarea unui program amplu de 

investiții publice cu o alocare bugetară din fonduri 

europene și naționale, rambursabile și 

nerambursabile, de aproximativ 100 de miliarde 

euro în perioada 2020 – 2030. 
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 infrastructura de transport:  

 finalizarea lucrărilor de infrastructură care înregis- 

trează mari întârzieri, din cauza deficiențelor 

anterioare de pregătire a proiectelor. Acestea 

însumează 407,3 km de autostrăzi și drumuri expres, 

cu o finanțare necesară de 4,3 miliarde de euro.  

 pe termen mediu și lung, asigurarea conectării cu 

autostrăzi a provinciilor istorice ale României și cu 

rețelele de transport pan-europene, prin demararea 

lucrărilor la aproximativ 3.000 de km de autostrăzi și 

drumuri expres, cu un cost estimat de 31 miliarde de 

euro. La acestea se adaugă investiții în cca. 3.000 de 

km de cale ferată, cu un cost estimat de aproximativ 

18 miliarde de euro, și investiții în domeniul naval și 

aerian care însumează peste 6 miliarde de euro.  

 sectorul energetic necesită un volum investițional uriaș pe 

întreg lanțul tehnologic, de la producere de electricitate, la 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Mironeasa pentru perioada 2021-2027 
 

 
73 

rețele inteligente de transport și distribuție de gaze naturale 

și electricitate, precum și la reformarea pieței de 

electricitate și gaze naturale care să facă față unui model 

nou, bazat pe capacități energetice eficiente, curate, 

flexibile și tehnologii inovatoare.  

Valoarea investițiilor programate în Sistemul Energetic 

Național pentru perioada 2020 – 2025 este estimată la 

12,48 miliarde de euro, la care se adaugă proiectele de 

dezvoltare din sectorul de transport al energiei electrice și 

al gazelor naturale, precum și proiectele de investiții ale 

companiilor energetice în capacități noi de producție și de 

exploatare, dezvoltate în parte- neriat cu alte companii 

private.  

 infrastructura națională de sănătate 

 construirea a 8 spitale regionale la nivel național și a 

unui spital metropolitan în Municipiul București. Au 

fost semnate contractele pentru construirea primelor 
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3 spitale regionale la Iași, Cluj și Craiova cu o valoare 

totală de 1,64 miliarde de euro.  

 pe termen mediu și lung- un alt obiectiv este  

construirea, modernizarea și reabilita- rea a 25 de 

spitale județene și 110 spitale orășenești cu o alocare 

bugetară de 17,5 miliarde de lei în perioada 2021 – 

2027.  

 infrastructura de învățământ  

 obiectivul de bază este reducerea ratei de abandon 

școlar, creșterea siguranței elevilor și profesorilor în 

școli, reducerea supra-aglomerării elevilor în clase și 

asigurarea accesului la învățământ gratuit, în 

proximitatea domiciliului, pentru fiecare copil. În 

acest sens, Guvernul României a programat pentru 

perioada 2021-2027 un pachet de investiții pentru 

infrastructura de învățâmânt care urmărește 

modernizarea și reabi- litarea a 2.488 de unități 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Mironeasa pentru perioada 2021-2027 
 

 
75 

școlare, construcția a 346 de grădinițe, 40 de 

campusuri școlare, construirea a 30 de cămine 

studențești și reabi- litarea a 8 centre universitare, 

costurile totale ridicându-se la 14 miliarde de lei.  

 modernizarea comunităților locale 

 sunt proiectate investiții în drumuri județene și locale, 

infrastructura de apă și canalizare, stații de epurare 

a apei, extinderea rețelei de distribuție a gazelor 

naturale, construcția de unități școlare, centre 

medicale și baze sportive care însumează 102 

miliarde de lei în perioada 2021 – 2027.  

 agricultura 

 obiectiv prioritar al Guvernului pe termen mediu și 

lung este elaborarea și implementarea unei Strategii 

de Gestionare a Apei care se referă la reabilitarea 

infrastructurii de irigații existente, în perioada 2021-
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2024, prin punerea în funcțiune a 138 amenajări de 

irigații, cu un buget estimat de 3,4 miliarde de euro.  

 reabilitarea infrastructurii de desecare – drenaj care 

deservește o suprafață de 2,8 milioane de ha, cu o 

valoare de 1,1 miliarde de euro, precum și efectuarea 

de lucrări de combatere a eroziunii solului care 

deservesc o suprafață de aproxima- tiv 510 mii de ha, 

cu o valoare de 500 milioane de euro.  

 dezvoltarea unei rețele naționale de colectare, 

depozitare, sortare, ambalare, procesare și 

comercializare a produselor românești.  
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CAPITOLUL 3. CONTEXT REGIONAL 

România este organizată în opt regiuni de dezvoltare prin 

asocierea consiliilor judeţene pentru a coordona dezvoltarea 

regională. Aceste regiuni nu au personalitate juridică şi nici statut 

administrativ deşi ele devin din ce în ce mai semnificative în 

dezvoltarea regională. 

Regiunea Judeţe 

Nord-Est Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui 

Sud-Est Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea, Tulcea 

Sud-Muntenia Argeş, Călăraşi, Dîmboviţa, Giurgiu, lalomiţa, Prahova, 

Teleorman 

Sud-Vest Oltenia Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea 

Vest Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş 

Nord-Vest Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, 

Sălaj 

Centru Sibiu, Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş 

Bucureşti-Ilfov Bucureşti, Ilfov 

 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Mironeasa pentru perioada 2021-2027 
 

 
78 

Regiunea Nord Est este este regiunea de dezvoltare cu cea mai 

mare suprafaţă din România ocupând un teritoriu de 36.850 km2,  

reprezentând 15,46% din suprafaţa totală a ţării, cele mai întinse 

judeţe fiind Suceava cu 8.553 km2 acesta fiind urmat de judeţul 

Bacău (6621 km– 18%), judeţul Neamţ (5896 kmp – 16%), 

judeţul Iaşi (5476 kmp – 14,9%), judeţul Vaslui (5318 kmp – 

14,4%) şi judeţul Botoşani (4985 kmp). 

Unitate 

teritorială 

Suprafaţa 

totală 

km2 

Densitatea 

populaţiei 

Număr 

municipii 

Număr 

oraşe 

Număr 

comune 

Număr 

sate 

Regiunea 

Nord Est 
36850 100,3 17 34 506 2414 

Bacău 6621 107,6 3 5 85 491 

Botoşani 4986 89,2 2 5 71 333 

Iaşi 5476 150 2 3 93 418 

Neamţ 5896 95,1 2 3 78 344 

Suceava 8553 82,9 5 16 98 379 

Vaslui 5318 84,2 3 2 81 449 

sursa: Anuarul Statistic al României, INS 

Din punct de vedere teritorial – administrativ, Regiunea Nord-Est 

se învecinează astfel: 
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 la nord cu Ucraina 

 la est cu Republica Moldova 

 la sud cu Regiunea Sud-Est (judeţele Vrancea şi Galaţi) 

 la vest cu Regiunea Centru (judeţele Covasna, Harghita şi 

Mureş)  

Regiunea Nord-Est este formată din 6 judeţe: Bacău, Botoşani, 

Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui. Acestea conţin la rândul lor 17 

municipii, 29 oraşe şi 506 comune cu 2414 sate componente. 

Accesul în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est se poate realiza 

prin intermediul căilor rutiere, feroviare sau aeriene. 
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Amplasarea în teritoriu a orașelor din Regiunea Nord-Est8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 sursa: adaptare după ADR N-E 
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Cele mai importante reţele rutiere care traversează regiunea 

Nord Est sunt:  

 Drumul European E85: (Lituania, Belarus, Ucraina) – Siret 

– Suceava – Fălticeni - Roman - Bacău – Buzău – Urziceni 

– Bucureşti – Giurgiu - (Bulgaria, Grecia);  

 Drumul European E574: Bacău - Oneşti - Târgu Secuiesc 

– Braşov – Piteşti – Craiova;  

 Drumul European E581: Tişiţa – Tecuci – Bârlad – Huşi – 

Albiţa - (Republica Moldova, Ucraina);  

 Drumul European E58: (Austria, Slovacia, Ucraina) - 

Halmeu – Baia Mare – Dej - Bistriţa - Vatra Dornei – 

Suceava - Botoşani - Târgu Frumos - Iaşi - (Republica 

Moldova, Ucraina, Rusia);  

 Drumul European E583: Săbăoani – Iaşi – Sculeni;  

 Drumul European E576: Suceava – Vatra Dornei – Cluj-

Napoca.  
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Distanţe rutiere între principalele municipii ale regiunii şi capitala 

ţării-Bucureşti: 

 Bacău Botoşani Iaşi 
Piatra 

Neamţ 
Suceava Vaslui Bucureşti 

Bacău - 193 130 58 151 83 294 

Botoşani 193 - 125 145 42 258 499 

Iaşi 130 187 - 139 145 71 430 

Piatra 

Neamţ 
58 145 139 - 103 129 354 

Suceava 151 42 145 103 - 216 457 

Vaslui 83 258 71 129 216 - 359 

 

Legătura cu Republica Moldova se face prin punctele de 

frontieră: 

 Rădăuţi – Prut şi Stanca în judeţul Botoşani pe DN 29 E 

 Sculeni, judeţul Iaşi pe drumul european E 583 

 Albiţa, judeţul Vaslui pe drumul european E 581 
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De asemenea, Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este traversată 

de Coridorul paneuropean IX: Helsinki - Vîborg - Sankt 

Petersburg - Pskov - Gomel - Kiev - Lijubaşevka - Chişinău – 

Bucureşti - Dimitrovgrad – Alexandroupolis, cu ramificaţiile Sankt 

PetersburgMoscova-Kiev, Kaliningrad, respectiv Klaipeda – 

Vilnius, Minsk, Gomel şi Liubaşevska – Odessa.  

Transportul feroviar în Regiunea Nord – Est se desfăşoară pe căi 

feroviare simple sau duble, electrificate sau neelectrificate, 

asigurând transportul de pasageri şi mărfuri pe magistralele 

principale: Bucureşti-Bacău-Roman-Suceava-Ucraina – 

magistrala principală 500 şi Bucureşti-Bârlad-Vaslui-Iaşi-

Ungheni-Republica Moldova – magistrala principală 600. 

 

 

Principalele magistrale feroviare care asigură accesul în 

Regiunea Nord-Est sunt:  
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 Magistrala principală 500: Bucureşti (nord) - Ploieşti (sud) 

- Adjud - Paşcani - Suceava - Vicşani;  

 Magistrala principală 600: Făurei - Tecuci - Bârlad - Crasna 

- Vaslui - Iaşi – Ungheni. La acestea se adaugă aproximativ 

20 magistrale feroviare secundare, care asigură 

conexiunea celor mai importante localităţi din regiune.  

Accesul aerian în Regiunea Nord – Est este asigurat de 

aeroporturile internaţionale de la Iaşi, Bacău şi Suceava. 

În regiune se află localitatea situată la cea mai mare latitudine din 

România: Horodistea –48o 14’9’’. Regiunea se desfășoară între 

48o 15’N - 46o 00’N latitudine nordică și 28o 15’E - 24o 56’E 

longitudine estică. Altitudinea maximă din regiune este de 2.100 

m pe vârful Pietrosul Calimani, situat la limita dintre județele 

Suceava și Mureș.  
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Din punct de vedere geografic regiunea se mândreşte cu lanţurile 

muntoase din partea vestică, podişurile line din cetru şi câmpiile 

cu lacuri, vii şi zone agricole extinse din partea estică. 
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Regiunea Nord-Est principalele firme de relief9  

 
 

  

                                                           
9 sursa: prelucrare după ADR N-E 
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Din punct de vedere al reliefului regiunea se împarte în trei zone: 

 zona montană – ocupă 28 % din teritoriu şi este 

caracterizată aliniamentul vestic reprezentat de Munţii 

Călimani, aliniamentul central format din roci dure, cristaline, 

caracterizat de un relief şters, monoton cu excepţia Munţilor 

Rarău şi Hăşmaş unde se disting elemente spectaculoase 

precum Pietrele Doamnei, Piatra Şoimului şi Piatra 

Singuratică şi aliniamentul situate în partea estică a 

Carpaţilor Orientali, un peisaj cu culmi domoale, unde se 

remarcă Obcinele Bucovinei şi Ceahlău.  

Din punct de vedere climatic zona montană este influenţată în 

nord de masele de aer scandinavo – baltice, iar pe direcţia est-

vest de masele de aer oceanice transportate de vânturile de vest 

care aduc o creştere a precipitaţiilor medii anuale până la 1200 

mm în Ceahlău. Temperaturile medii anuale au fost înregistrate 

în jurul valorii de 70C la 1000 m, iar la peste 1800 m este prezent 

climatul alpin cu temperaturii medii anuale de 00C. 
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 zona subcarpatică – ocupă 12 % din teritoriu, altitudinea 

medie este de 400 – 500 m, înconjurând munţii ca un brâu. 

În zona subcarpatică predomină circulaţia aerului pe direcţia 

nord–est – sud-est, pe văile principalelor râuri, pătrunzând uneori 

şi crivăţul dinspre nord – est. În depresiunile subcarpatice se 

produc iarna inversiuni termice, iar primăvara fenomene de tipul 

foehnului. Temperaturile medii anuale cresc de la nord spre sud, 

situându-se în jurul valorii de 8 – 9 0C, iar precipitaţiile nu 

depăşesc 700 mm / an. 

 zona de podiş – ocupă 60 % din teritoriu şi gazduieşte 

integral judeţele Botoşani, Iaşi şi Vaslui. Zona de podiş este 

subdivizată de Podişul Sucevei în partea central nordică, 

Podişul Bârladului în partea sud - estică şi Câmpia Moldovei 

în partea nord – estică. 

Clima zonei de podiş este caracterizată în est prin influenţe 

continentale estice, aride, cu temperature medii anuale de 9 – 10 
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0C şi precipitaţii de 400 – 500 mm / an. Iernile sunt reci fiind 

prezent şi crivăţul, iar verile sunt foarte călduroase şi secetoase. 

În nord temperaturile medii anuale scad până la 6 0C, iar 

precipitaţiile cresc până la 800 mm. 

Din punct de vedere hidrografic, Regiunea Nord – Est este 

străbătută de opt cursuri importante de apă, care drenează 

teritoriul pe direcţia nord – sud, întrega regiune aparţinând 

bazinului hidrografic al râurilor Siret şi Prut. 

Apele subterane prezente în Regiunea Nord – Est sunt în număr 

de zece cursuri, cinci aparţinând bazinului Siret şi cinci bazinului 

Prut, două sunt de adâncime şi două clasificate ca având o stare 

proastă. Apa provenită din subteran este folosită la alimentarea 

cu apă a populaţiei, în industrie şi zootehnie, principalii poluatori 

fiind cei industriali şi agricoli. 

Apele freatice din zona montană sunt considerate a fi ape dulci, 

potabile, cu grad de mineralizare diferit în funcţie de substratul 
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geologic. Ape cu mineralizare foarte mică întâlnim Dorna 

Candrenilor, Fundu Moldovei, Vatra Dornei, Păltiniş, Toşorog, 

Bicayul Ardelean. Ape divers mineralizate şi mofete găsim la 

Slănic Moldova, ape sulfuroase la Drânceni, Nicolina, Strunga. 

Regiunea Nord – Est are diferite specii de plante şi animale în 

funcţie de habitatele specifice prezente care aparţin Natura 2000 

– SCI şi Natura 2000 – SPA. 

În zona carpatică sunt prezente următoarele tipuri de sol: 

andosoluri, soluri brun – acide, spodosoluri şi soluri brune, iar în 

zona subcarpatică predominante sunt solurile argiloiluviale, 

solurile cenuşii şi cernoziomice. 

Resursele subsolului sunt compuse din: minereu uranifer, 

minereu polimetalic, minereu cuprifer, barită, mangan, sare 

gemă, sulf, tuf ardezic, turbă, nisipuri cuarţoase, gips, săruri de 

potasiu, nămoluri, roci utile (andezite, calcare, serpentinite, 

nisipuri şi pietrişuri, argile, luturi loessoide), petrol şi gaze natural, 
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cărbune brun, şisturi bituminoase, ape minerale terapeutice, ape 

minerale carbogazoase şi necarbogazoase. 

Regiunea Nord Est din punct de vedere turistic este cunoscută 

prin: 

 patrimoniul cultural – religios din nordul regiunii inclus în 

UNESCO 

 centrele vechi şi patrimonial cultural din Iaşi 

 patrimoniul religios din zona Neamţ 

 podgoriile Cotnari şi Huşi 

 staţiunile Vatra Dornei, Gura Humorului, Slănic Moldova, 

Târgu Ocna, Câmpulung Moldovenesc, Piatra Neamţ, Târgu 

Neamţ 

 zonele montane Ceahlău, Rarău, Călimani 

 gastronomia şi ospitalitatea zonei 

 tradiţiile şi meşteşugurile 

Rezervaţii şi monumente ale naturii: 
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 Parcul Naţional Munţii Călimani 

 Parcul Naţional Cheile Bicazului - Hăşmaş 

 Parcul Naţional Ceahlău 

 Parcul Natural Vânători – Neamţ 

 Reţeaua Ecologică Natura 2000 – arii protejate 

Judeţ Număr rezervaţii Suprafaţa (ha) 

Total regiune 126 49 183,8 

Botoşani 9 3 223,8 

Suceava 28 4 959,2 

Neamţ 28 25 800,2 

Iaşi 26 5 036,4 

Bacău 26 9 884,7 

Vaslui 9 276,3 
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Potenţialul balnear – balneo – terapeutic şi bogăţia de izvoare 

minerale: 

Staţiuni: Vatra Dornei, Slănic Moldova, Târgu Ocna, Bălţăteşti, 

Oglinzi, Neguleşti, Cacica, Câmpulung Moldovenesc, Gura 

Humorului, Sărata Băi. 

Regiunea Nord Est are un potenţial balnear bun, putând constitui 

o destinaţie turistică important în orice anotimp. Resursele 

disponibile şi climatul sunt adecvate pentru diferite tratamente 

terapeutice. 

Regiunea Nord Est deţine 3996 monumente de interes 

internaţional, naţional şi local conform listei de patrimoniu a 

Ministerului Culturii şi Cultelor din 2010, care cuprinde: situri 

arheologice, clădiri de interes istoric şi arheologic, case 
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memorial, monumente funerare sau for public, monumente 

religioase. 

Zonele etnografice se remarcă prin frumuseţe, valoare şi 

autenticitate, artă popular – olărit, ţesături, încondeiat, împletituri. 

Infrastructura de agrement este vitală în contextual dezvoltării 

turismului, calitatea acesteia influenţând durata de şedere a 

turiştilor. O infrastrutură de agrement diversificată măreşte 

atractivitatea zonei, se extind grupurile ţintă de turişti şi, implicit, 

creşte numărul turiştilor. Pe lângă diversitatea zonele de 

agrmenet, un punct important în atragerea unui număr cât mai 

mare de turişti este dat de calitatea serviciilor de cazare şi masă. 
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Forme de turism practicate în regiunea Nord – Est: 

 Montan (drumeţii montane) 

 Sporturi extreme (rafting şi canioning pe Bistriţa, delta-

plan şi parapantă, schi nautic, surfing, hidroscuter, 

snowboard) 

 Balnear 

 Cultural 

 Religios 

 Rural şi agroturism 

 Ecoturism 

 Oenologic (viti-vinicol) 
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CAPITOLUL 4. CONTEXT JUDEȚEAN 

Judeţul Iaşi este situat în sud - estul Europei, respectiv în nord – 

estul României. De asemenea, Iaşi este un judeţ important la 

frontiera de est a României. 

 

Judeţul Iaşi se întinde pe o suprafaţă de 5.476 km pătrați, 

ocupând 2,3% din suprafaţa României. 
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Judeţul Iaşi este traversat de drumul European E 583 şi se află 

la o distanţă de 400 km de Bucureşti, capitala României, la 150 

km distanţă de Chişinău, capitala Republicii Moldova şi la 600 km 

distanţă faţă de Kiev, capitala Republicii Ucraina. 

Componenţa administrativă a judeţului Iaşi cuprinde: 

 2 municipii: Iaşi şi Paşcani; 

 3 oraşe: Târgu Frumos, Hârlău şi Podu Iloaiei; 

 93 de comune 

Judeţul Iaşi se învecinează astfel: 

 în partea de nord cu judeţul Botoşani; 

 în partea de nord – vest cu judeţul Suceava; 

 în partea de vest cu judeţul Neamţ; 

 în partea de sud cu judeţul Vaslui; 

 în partea de est este graniţa cu Republica Moldova formată 

din râul Prut. 
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 Istoric 

Istoria acestui judeţ este marcată de numeroase monumente şi 

vestigii arheologice. Municipiul Iași numit şi "oraşul celor şapte 

coline" a fost atestat prima dată într-un document din secolul al 

XV-lea, dat de către domnitorul Alexandru cel Bun (1400-1432) 

prin care acorda privilegii comerciale oraşului. Istoria Iaşului 

merge însă înapoi până la începutul mileniului. Săpăturile 

arheologice de la Cucuteni au scos la iveală una dintre cele mai 

strălucitoare culturi neolitice din Europa, faimoasa cultură 

Cucuteni (mileniul III şi II i.Hr.), Băiceni-Mlada (secolele II şi III 

i.Hr.), Dumbrava (secolul II d.Hr.) şi Iaşi - Nicolina (din Epoca 

Fierului până în secolele IV-XII d.Hr.).  

Iaşul este un centru universitar de renume:  

 Universitatea Alexandru Ioan Cuza este cea mai veche 

universitate din România, fondată în 1864); 

 Universitatea Politehnica Gh. Asachi; 
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 Universitatea de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa; 

 Universitatea Agronomică Ion Ionescu de la Brad; 

 Academia de Artă, Institutul Teologic (Ortodox şi Catolic). 

 

Cadrul natural 

Judeţul Iaşi este situat în întregime în Podişul Moldovei. Relieful 

are altitudini maxime care depăşesc 500 m în nord – vestul 

judeţului, iar altitudini minime se întâlnesc în lunca Prutului (32 

m) la confluenţa Bahluiului cu Jijia şi la confluenţa Prutului cu Jijia 

(28 m). 

Clima judeţului se încadrează în zona temperat – continentală 

pronunţată, sub influenţa anticiclonilor atlantic şi euro-asiatic. 

Temperaturile medii anuale sunt de 8 – 90C înregistrate ăn zona 

de vest şi sud a judeţului şi de 9 – 100C înregistrate în zona de 

nord şi nord – est. Precipitaţiile atmosferice care cad pe teritoriul 

judeţului variază între 450 – 500 mm în zona de contact dintre 
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zona înaltă şi câmpia colinară şi peste 600 mm în zonele înalte 

din vest şi sud. Vânturile care bat pe teritoriul judeţului se 

caracterizează prin fluctuaţii mari de direcţie şi viteză, fiind 

determinate atât de circulaţia generală a maselor de aer, cât şi 

de orientarea reliefului. 

Se disting două mari bazine hidrografice: Prut şi Siret. Cele mai 

importante cursuri de apă, aşa cum se succed de la est la vest, 

sunt: Prut, Jijia, Bahlui, Miletin, Jijioara, Siret şi Moldova. Partea 

de sud a judeţului aparţine bazinului superioar al Bârladului, 

afluent al Siretului, cursurile principale fiind Vasluieţul, Sacovăţul 

şi Stavnicul. 

Diversitatea condiţiilor pedo-climatice şi oro-hidrografice ale 

judetului Iaşi, au determinat instalarea unei vegetaţii foarte 

variate, cu elemente floristice bogate şi de origini diferite, ca 

urmare a interferenţei pe acest teritoriu a provinciei central 

europene est-carpatice cu provincia ponto-sarmatică. 
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Zona forestieră este caracteristică sectoarelor înalte de podiş din 

vest şi sud, fiind reprezentată prin păduri de foioase, ce aparţin 

etajului stejarului şi gorunului, iar în părţile cele mai înalte, limitei 

inferioare a fagului. 

Pădurile de fag (Fagus silvatica, F. taurica), pure sau în amestec, 

se întâlnesc în nord - vestul judeţului în Dealul Mare - Hîrlău, 

dealurile Moţcăi şi în sud, pe platourile Poieni - Bîrnova, Cheia 

Domniţei, Ipatele, Tansa. 

Dintre arbuşti sunt prezenţi: alunul, voniceriul, dârmozul, 

clocotişul, cornul, sângerul, socul, ş.a., iar din flora ierboasă fac 

parte: firuţa de pădure, aliorul de pădure, toporaşul de pădure, 

obsiga de pădure, lăcrămioara, sângele voinicului, susai de 

pădure etc. 

Etajul gorun - stejar are o dezvoltare mai mare, ocupând în 

general suprafeţele cu altitudini de peste 200 - 300 m. Cele două 

specii de bază sunt asociate frecvent cu carpenul, teiul, jugastrul, 
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frasinul, arţarul, ulmul de câmp, cireşul, mărul pădureţ, părul 

pădureţ, uneori teiul argintiu, teiul cu frunza lată. 

Zona de silvostepă este caracteristică Câmpiei Colinare, dar se 

întâlneşte şi în sectoarele mai joase ale podişului din sud 

(dealurile Prutului şi depresiunea Negreşti), unde climatul este 

de un continentalism mai accentuat, iar solurile sunt 

cernoziomice sau cenuşii. 

Vegetaţia naturală a silvostepei este reprezentată prin pâlcuri de 

pădure (şleauri) şi pajişti, puternic transformate şi modificate 

antropic. Pădurile silvostepei sunt formate din şleauri de gorun şi 

stejar, alături de care se întâlnesc: carpenul, teiul, arţarul, 

jugastrul, ulmul, cireşul, şi, mai rar, stejarul brumăriu, mojdreanul, 

cărpiniţa, teiul pucios, arţarul tătărăsc. Stratul de arbuşti, 

dezvoltat mai ales la periferia pădurilor este constituit din 

aceleaşi esenţe ca în cazul pădurilor de stejar şi gorun ale zonei 

forestiere, la care se adaugă: voniceriul pitic, migdalul pitic, 

caragana, cireşul pitic, scumpia, verigariul. 
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Pajiştile silvostepei sunt formate din asociaţii de păiuş, colilie, 

firuţă cu bulb, bărboasă, pin gros, obsigă, peliniţă, laptele câinelui 

etc. 

Vegetaţia specifică luncilor este formată din asociaţii de pir 

târâtor, iarba câmpului, firuţă de câmp, păiuş, zâzanie, coada 

vulpii etc. Izolat, se întâlnesc pâlcuri de pădure (zăvoaie) formate 

mai ales din esenţe moi: salcie, răchită, plop. În lunca Prutului se 

mai întâlnesc şi păduri de esenţe tari: stejar, ulm, frasin. 

Vegetaţia naturală a judeţului a fost intens modificată de 

intervenţiile antropice. Defrişările şi desţelenirile practicate, 

uneori fără discernământ, în vederea extinderii culturilor agricole, 

au diminuat suprafeţele ocupate de păduri şi pajişti. 

Aceste acţiuni au declanşat reacţii negative asupra celorlalte 

componente naturale: creşterea gradului de continentalism, 

reducerea debitelor apelor subterane şi de suprafaţă, creşterea 

torenţialităţii şi a eroziunii, declanşarea de alunecări de teren etc. 
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Fauna pădurilor, întâlnită în masivele forestiere din vest şi sud, 

este reprezentată prin următoarele grupe şi specii: 

a) Mamiferele frecvent întâlnite sunt: căprioara, mistreţul, cerbul 

carpatin, lupul, vulpea, iepurele, pisica sălbatică, veveriţa, jderul, 

nevăstuica, pîrşul, viezurele, dihorul, şoarecele scurmător, 

şoarecele de pădure . 

b) Păsările sunt foarte numeroase, dintre cele mai caracteristice 

fiind: ghionoaia, ciocănitoarea mare, ciocănitoarea de stejar, 

ciuful de pădure, huhurezul mic, cucuveaua, buha, şorecarul 

comun, gaia roşie, gaia neagră. Foarte commune sunt: piţigoiul, 

cinteza, sticletele, câneparul, botgrosul, mierla, ciocârlia de 

pădure, sfrânciocul etc 

c) Reptilele din zona forestieră au în general specii puţine: vipera, 

şarpele de pădure, şarpele de alun, iar în poieni, şopârla . 
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d) Amfibiile sunt reprezentate de: broasca de pădure, broasca 

râioasă brună, brotăcelul, broasca roşie de pădure, tritonul, buhai 

de baltă. 

Fauna silvostepei şi stepei este mai săracă, fiind mult 

diminuată în urma expansiunii activităţilor umane. 

a) Mamiferele cele mai reprezentative sunt din grupul 

rozătoarelor: popândăul, căţelul pământului, şoarecele de stepă, 

şoarecele de câmp, şobolanul de câmp, hârciogul, iepurele, 

iepuraşul de vizuină, ultimul colonizat în 1905 la Cristeşti lângă 

Iaşi, de unde s-a răspândit repede în jur. 

Mai pot fi menţionate de asemenea, dihorul, nevăstuica, bursucul 

(sau viezurele), vulpea, iar uneori, în apropierea zonelor 

forestiere, căprioara, mistreţul şi chiar lupul. 

b) Pasările caracteristice silvostepei şi stepei sunt: prepeliţa, 

potârnichea, ciocârlia, fîsa de câmp, presura, sticletele, cinteza, 

graurul, turturica, guguştiucul, pupăza, cucul, câneparul, 
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porumbelul, mărăcinarul, vrabia, rândunica, lăstunul, cioara. În 

pădurile de silvostepă de la Aroneanu şi Corneşti a fost colonizat 

fazanul. 

Dintre păsările răpitoare menţionăm şorecarul comun, gaia. 

c) Amfibienii sunt legaţi de un mediu acvatic sau mai umed şi 

umbrit, mai reprezentative fiind: broaştele, buhaiul de baltă. 

Fauna luncilor nu se deosebeşte prea mult de cea din stepă. De 

remarcat este totuşi prezenţa în lunca Prutului a câinelui enot şi 

a vidrei, ultima fiind în prezent o raritate. 

Fauna acvatică are o distribuţie sub formă de areale reduse, 

legate de apele stagnante sau curgătoare. Dintre mamiferele mai 

comune menţionăm şobolanul de apă şi chiţcanul, iar cu mod de 

viaţă strict acvatic şi destul de rar, vidra. 

Fauna piscicolă este de asemenea bogată şi variată atât în lacuri, 

cât şi în apele curgătoare (mai ales în cele mari, Prut şi Siret), 
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speciile mai importante fiind: crapul, şalăul, somnul, ştiuca, 

plătica, mreana, cleanul, scobarul, obleţul, bibanul. Recent, în 

iazuri şi acumulări au fost introduşi crapi chinezeşti care s-au 

adaptat bine şi cu rezultate promiţătoare. 

Păsările sunt numeroase şi variate, multe prezentând interes 

cinegetic. Dintre cele mai frecvente menţionăm: raţa mare, raţa 

mică, raţa cârâitoare, raţa suliţar, raţa roşie, gâsca de vară, 

gârliţa mare, gârliţa mică. 

 

Cultură și turism 

Judeţul Iaşi are în patrimoniu 526 locuri arheologice, 20 case 

memoriale din care 10 sunt muzee, cât şi 580 monumente 

istorice şi arhitecturale. Iaşul este numit şi judeţul - muzeu al 

României. 

Clădirile impozante din Iaşi plasează oraşul pe locul doi în 

România ca oraş cultural. Dintre acestea amintim: 
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 Biserica "Trei lerarhi" unde se găsesc osemintele 

domnitorilor Vasile Lupu, Dimitrie Cantemir şi Alexandru 

loan Cuza 

 Teatrul Naţional 

 Biblioteca Foundation 

 Universitatea Alexandru Ioan Cuza – prima universitate din 

țară 

 Palatul de Cultură - reperul Iaşului 

 Clopotele din Turnul Central care cântă la fiecare oră fixă, 

Hora Unirii. 

Biserica Domnească Sf. Nicolae a fost construită de Ştefan cel 

Mare în anul 1492. Aici domnitorii Moldovei de la Despot Vodă 

până la Alexandru Ioan Cuza au fost încoronaţi. Catedrala 

Mitropolitană a fost construită între anii 1833-1839 de către 

Mitropolitul Veniamin Costachi. În anul 1880 lucrările de 

restaurare au fost conduse de arhitectul Al. Orăscu şi pictorul Gh. 

Tătărescu. Atât afară, cât şi înăuntru se găsesc elemente 
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neoclasice şi baroce. Din 1888 aici se găsesc moaștele Sf. 

Cuvioase Paraschiva, patroana religioasă a Moldovei.  

În grădina Copou se găseşte cel mai vechi monument din 

România, Monumentul Legilor Constituționale cunoscut ca 

Obeliscul cu lei, construit de Gh. Asachi. 

În centrul parcului Copou, lângă Teiul lui Eminescu, se găseşte 

bustul lui Eminescu, dar şi bustul vechiului său prieten, Ion 

Creangă, ridicat în 1932. Mai târziu a fost ridicată Aleea 

"Junimea" cu busturile din bronz ale membrilor săi.  

Judeţul cuprinde şi alte monumente importante, cum sunt:  

 Palatul domnitorului Alexandru loan Cuza de la Ruginoasa; 

 Casa Memorială şi Mausoleul "Vasile Alecsandri" de la 

Mircesti; 

 Vestigiile arheologice ale civilizației neolitice "Cucuteni" din 

mileniile IV - III î.Ch.; 

 Ruinele Curţii Princiare şi ale Cetăţii Dacice de la Cotnari. 
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Tot la Iaşi a fost fondat primul teatru naţional în limba română şi 

era cunoscută Orchestra Filarmonica şi Teatrul de copii 

"Luceafarul". 

Elementele cadrului natural, pitorescul zonelor, bogăţia istorică 

şi culturală a Iaşului îl face un important punct de atracţie 

turistică. 

Principalele forme de turism practicate sunt: 

 turismul cultural – legat îndeosebi de prezenţa 

numeroaselor monumente istorice, elementelor de 

patrimoniu (526 situri arheologice, 20 case memoriale din 

care 10 sunt muzee, 580 monumente istorice şi de 

arhitectură). De asemenea, Iaşiul ocupă locul 2 în România 

ca oraş cultural; 

 turismul ecleziastic – Iaşiul este cunoscut ca un oraş de 

pelerinaj mai ales în octombrie când Moaştele Sf. Cuv. 

Parascheva atrag mii de turişti. De asemenea, existenţa 
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numeroaselor mănăstiri - aproximativ 180 biserici şi 

mănăstiri – şi a celor peste 10 biserici de o valoare 

incontestabilă din oraşul Iaşi este importantă pentru 

turismul ecleziastic; 

 turismul de afaceri se practică cu precădere în oraşul Iaşi 

şi este considerat una dintre cele mai importante surse de 

venituri din industria hotelieră autohtonă. Este influenţat de 

turismul de tranzit stimulat şi de deplasările persoanelor 

dinspre şi înspre Republica Moldova; 

 turismul de agrement propice zonelor împădurite din 

preajma municipiului Iaşi, zona lacurilor de acumulare, 

baza nautică de la Ezăreni; 

 turismul balneo-medical – complexul balnear şi de 

recuperare de la Băile Nicolina şi Spitalul de Recuperare, 

sanatoriul Bârnova, staţiunea Strunga; 

 turismul etnografic – prezenţa târgurilor de ceramică 

“Cucuteni 5000”, numeroase festivaluri folclorice; 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Mironeasa pentru perioada 2021-2027 
 

 
112 

 turismul ştiinţific – stimulat de existenţa rezervaţiilor 

naturale şi arheologice, Rezervaţia Paleontologică 

Repedea, Valea lui David, Rezervaţia arheologică 

Cucuteni, Grădina Botanică etc.; 

 turismul viticol – podgoriile de la Cotnari. 

 

În anul 2020, pe raza judeţului Iași funcționează 86 de structuri 

de cazare turistică: ponderea cea mai mare a capacităţii de 

cazare turistică existentă o deţin hotelurile şi pensiunile urbane 

şi rurale. 

 

 

Tipuri de structuri de primire turistică, județul Iași, 2020 

 Tipuri de structuri de primire turistică Anul 2020 

 Total 86 

 Hoteluri  31 

 Hosteluri 4 
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 Tipuri de structuri de primire turistică Anul 2020 

 Moteluri 2 

 Vile turistice 4 

 Cabane turistice 1 

 Campinguri 1 

 Popasuri turistice 1 

 Căsuțe turistice 1 

 Tabere de elevi şi preşcolari 1 

 Pensiuni turistice  21 

 Pensiuni agroturistice 19 

sursa: Tempo INSSE, octombrie 2020 

În anul 2019, la nivelul județul Iași, indicele de utilizare a 

capacităţii de cazare în funcţiune a fost de 39,70% pe total 

structuri de cazare turistică. 

Capacitatea şi activitatea de cazare turistică 
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Judeţul 

Iași 

Capacitate de cazare 

Sosiri 

 

Înnoptări 

 

Indicii de utilizare netă 

a capacităţii în 

funcţiune 

(%) 

Existentă 

(locuri) 

În funcţiune 

(locuri - zile) 

2001 3198 699.551 104.911 258.318 36,93 

2002 3406 778.330 109.572 255.441 32,82 

2003 3325 755.956 121.985 261.552 34,60 

2004 2996 690.802 133.507 278.724 40,35 

2005 3428 717.590 138.387 289.725 40,37 

2006 3314 812.272 152.797 326.248 40,16 

2007 3209 824.982 159.520 372.147 45,11 

2008 3460 876.339 166.658 376.218 42,93 

2009 3934 1.081.224 158.512 338.764 31,33 

2010 3367 1.175.225 172.961 343.071 29,19 

2011 3245 1.151.647 182.240 349.461 30,34 

2012 3530 1.180.231 185.946 365.736 30,99 

2013 3547 1.214.466 183.305 356.667 29,37 

2014 4014 1.374.729 197.024 391.404 28,47 

2015 4276 1.445.261 246.470 454.161 31,42 

2016 4284 1.531.273 298.657 545.063 35,60 
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Judeţul 

Iași 

Capacitate de cazare 

Sosiri 

 

Înnoptări 

 

Indicii de utilizare netă 

a capacităţii în 

funcţiune 

(%) 

Existentă 

(locuri) 

În funcţiune 

(locuri - zile) 

2017 4392 1.490.230 321.359 548.558 36,81 

2018 4210 1.469.437 333.021 562.873 38,31 

2019 4346 1.457.099 341.916 578.528 39,70 

sursa: Tempo INSSE, octombrie 2020 
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Repere economice și ocuparea forței de muncă 

Datorită reliefului, economia este centrată pe agricultură, 

industria existând doar în oraşe. Principalele ramuri industriale 

predominante sunt: 

 industria chimică;  

 industria farmaceutică; 

 industria metalurgică şi de utilaje grele;  

 industria textilă; 

 industria alimentară. 

În industria uşoară predomină confecţiile, pielăria, încălţămintea 

şi textile. 
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Populaţia ocupată, pe activităţi ale economiei naţionale (la sfârşitul anului) CAEN Rev. 2 

mii persoane 

CAEN Rev.2 (activități ale 

economiei naționale) 

Ani 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Total 280,3 277,4 276,1 282,7 287,3 289,3 

A. Agricultură, silvicultură și pescuit 87,5 76,2 65,2 65,6 66,5 65,7 

Industrie 44,6 46,6 49,8 50,7 50,8 48,4 

B. Industria extractivă 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 

C. Industria prelucrătoare 38,7 40,8 43,5 44,3 44,1 41,7 

D. Producția și furnizarea de energie 

electrică și termică, gaze, apă caldă 

și aer condiționat 

1,0 1,0 1,3 1,3 1,4 1,4 

E. Distribuția apei; salubritate, 

gestionarea deșeurilor, activități de 

decontaminare 

4,8 4,7 4,8 5,0 5,0 5,1 

F. Construcții 23,2 23,7 24,8 25,9 25,7 27,5 

G. Comerț cu ridicata și cu 

amănuntul; repararea 

autovehiculelor și motocicletelor 

35,9 36,6 36,7 36,4 36,5 37,9 

H. Transport și depozitare 10,6 10,8 11,4 11,7 12,3 13,1 
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CAEN Rev.2 (activități ale 

economiei naționale) 

Ani 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

I. Hoteluri și restaurante 5,2 5,3 6,4 6,8 7,3 7,5 

J. Informații și comunicații 5,8 6,9 8,1 10,2 12 13,9 

K. Intermedieri financiare și asigurări 2,4 2,4 2,3 2,4 2,4 2,4 

L. Tranzacții imobiliare 1,1 1,4 1,5 1,1 1,1 1,2 

M. Activitati profesionale, științifice și 

tehnice 
4,4 5,4 6,1 6,3 6,7 6,5 

N. Activitati de servicii administrative 

si activitati de servicii suport 
8,6 10 10,4 11,7 11,5 10,1 

O. Administratie publica si aparare; 

asigurari sociale din sistemul public 
5,7 5,8 5,7 5,9 6,1 6,2 

P. Învățământ 18,5 18,5 18,7 18,6 18,5 18,7 

Q. Sănătate și asistență socială 19,2 19,9 20,6 21,4 21,9 22,4 

R. Activități de spectacole, culturale 

și recreative 
2,8 2,8 2,6 2,6 2,6 2,7 

S. Alte activități de servicii 4,8 5,1 5,8 5,4 5,4 5,1 

sursa: Tempo INSSE, octombrie 2020 
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PARTEA 
II 

 

 

 

 

 

 

PARTEA II. PREZENTARE LOCALĂ ȘI ANALIZA DIAGNISTIC 

PREZENTARE LOCALĂ și 

ANALIZA DIAGNOSTIC 

 

 Capitolul 1. Prezentare locală. Analiză diagnostic 

 Capitolul 2. Populație și fond locativ 

 Capitolul 3. Infrastructură de acces și de utilități publice. Factori 

de mediu 

 Capitolul 4. Servicii publice și administrație publică locală 

 Capitolul 5. Economie 
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CAPITOLUL 1. PREZENTARE LOCALĂ 

Localizare geografică și acces 

 

Comuna Mironeasa este situată în partea sudică a judeţului Iaşi, 

la o distanță rutieră de cca. 36 km de municipiul Iași, 
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Comuna Mironeasa se situează pe traseul drumului comunal DC 

49 Mironeasa – Urşiţa - Schitu Hadâmbului - Mogoșeșți care se 

intersectează cu DJ 248C și face legătura cu municipiul Iaşi și la 

o distanță de 46 km de municipiul Iași pe traseul Cioca – Boca - 

Șcheia –Scânteia - Grajduri. 

 

Vecinii comunei sunt: 

 la nord comuna Voineşti; 

 la vest comuna Ţibana;  

 la sud - vest comuna Ipatele; 

 la sud - est comuna Şcheia; 

 la nord - est comuna Mogoşeşti. 
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Comuna Mironeasa, cu o suprafață de 4.667 ha, are următoarea 

structură:  

 Mironeasa - sat reşedinţă de comună; 

 Schitu-Hadâmbului – sat component; 

 Urşiţa – sat component. 
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Căi de acces 

Teritoriul comunei este străbătut de următoarele drumuri: 

 DJ 248 B care vine dinspre comuna Mogoşeşti şi 

străbate teritoriul comunei dinspre nord – est spre 

comuna Şcheia, fiind o bretea cu statut de drum 

judeţean care leagă la drumul naţional 24 B 

comunele Mogoşeşti, Mironeasa şi Şcheia; 

 DC 49 care leagă localităţile Mironeasa, Urşiţa şi 

Schitu Hadâmbului. 

 

Cea mai apropiată stație CFR se află amplasată în comuna 

Grajduri, la aproximativ 14 km spre est de comuna Mironeasa. 
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Distanţe faţă de oraşe importante: 

 Mironeasa – Iaşi: 46,00 km 

 Mironeasa – Roman: 68,00 km 

 Mironeasa – Vaslui: 51,40 km 

 Mironeasa  – Piatra Neamţ: 115,00 km 

 Mironeasa  – Bacău: 93,40 km 

 Mironeasa  – Suceava: 175,00 km 

 Mironeasa  – Galaţi: 206,00 km 

 Mironeasa  – Constanţa: 434,00 km 

 Mironeasa  – Bucureşti : 371,00 km 

 Mironeasa  – Braşov: 278,00 km 

 Mironeasa  – Sibiu: 398,00 km 

 Mironeasa  – Timişoara: 626,00 km 

 Mironeasa  – Cluj Napoca: 422,00 km 
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Scurt istoric  

 

Repartiţia şi evoluţia în teritoriu a reţelei de localităţi, în 

ansamblu, este rezultatul unui complex de condiţii natural şi 

social economice care s-au manifestat în diferite etape istorice. 

 

Aşezările rurale au evoluat, în principal, sub acţiunea factorilor 

social - economici, dar s-au dezvoltat şi sub influenţa mediului 

natural, al localizării în raport cu posibilităţile de alimentare cu 

apă, cu existenţa unor resurse (lemn, piatră, loc de cultivat şi 

păşunat), a unor microclimate de adăpostire, a terenurilor 

prielnice pentru extinderea vetrelor, etc. 

 

Referitor la formare şi evoluţia aşezărilor rurale menţionăm că 

actuala reţea este rezultatul unui proces istoric, multisecular 
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care atestă continuitatea de locuire a acestui teritoriu din cele 

mai vechi timpuri. Se consideră că actuala configuraţie este 

moştenită din perioada feudală cu completările ulterioare care s-

au produs prin defrişări, împroprietăriri, roiri. 

 

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

partea a doua a secolului XIX lea, prin formarea de noi sate prin 

împroprietărire. La definitivarea şi fixarea reţelei de sate au 

contribuit în mare masură construcţia şi modernizarea drumurilor 

principale. Acestea au provocat fenomenul de roire, satele de 

codru şi cele retrase migrând spre zone deschise, de-a lungul 

drumurilor şi spre văi. 

 

Comuna Mironeasa este compusă din 3 sate: Mironeasa, Schitu 

Hadâmbului şi Urşiţa. Mironeasa, satul de reşedinţă de comună 

este situat pe valea pârâului Brustureţ (afluent al Stavnicului) 
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între dealuri şi păduri, posedă cariere de gresii sarmatice şi 

resurse forestiere, datând ca aşezare din anul 1820. 

 

Mironeasa a luat fiinţă acum 200 de ani în urma evenimentelor 

istorice din jurul anului 1784 când a avut loc ocuparea Bucovinei 

de către Imperiul Austro - Ungar. Fenomenul s-a petrecut prin 

refugiul unor familii din sudul Bucovinei care s-au stabilit pe 

aceste meleaguri înjghebând câte o casă personală în locurile 

virane din mijlocul codrilor Căpoteşti unde se afla un pădurar pe 

nume Miron. După moartea acestuia cătunul a primit numele de 

Mironeasa, la feminin, după soţia acestuia care era o femeie 

foarte frumoasă şi foarte ospitalieră. 

 

Satul Schitul Hadâmbului se situează la 12 km nord de centrul 

de comună, pe dealul Mănăstirii, între păduri şi posedă cariere 

de gresii. 
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După aprecierea marelui istoric Nicolae Iorga, determinată de 

cele scrise în pisanie, în acest loc a existat un schit de lemn din 

secolul al XV-lea sau al XVI-lea. Cu prilejul vizitei pe care a facut-

o schitului în 1907 și pe care l-a găsit într-o stare deplorabilă, 

Nicolae Iorga a văzut un mormânt pe care-l data ca fiind din 

secolele amintite mai sus și pe a cărui piatră, în grecește, se 

amintea de robul lui Dumnezeu Alexie, fiul lui Asta. Un document 

de la 4 august 1658 amintește de o mănăstire din Dealul Mare, 

care primește o danie și care este trecută cu hramul Sfântul 

Nicolae, aceasta dovedind că și înainte de 1659 a existat o 

biserică la Dealul Mare. Schitul din 1659 a fost cunoscut ca 

schitul Dealul Mare Hadâmbu. În 1659 boierul Iani Hadâmbul 

construiește o biserică din piatră pe un loc primit de la Gheorghe 

Vodă Ghica. A fost terminată la 8 septembrie, cu hramul înălțării 

Precistei și Născătoare de Dumnezeu, așa cum arată pisania 

aflată și astăzi pe peretele vestic al bisericii. Iani Hadâmbul, care 
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a dat numele mănăstirii, este menționat în multe documente din 

deceniul al IV-lea al secolului al XVII-lea, cu dregătoria de chelar, 

al doilea postelnic, mare postelnic. După 1660 Iani Hadâmbul 

devine proprietarul multor moșii și averi în ținuturile Iași și Vaslui, 

drepturi întărite de domnii Miron Barnovschi, Vasile Lupu, 

Gheorghe Ștefan, Gheorghe Ghica, Ștefăniță Vodă. Documente 

din 1810 precizează că Schitul Hadâmbu a fost închinat 

Mănăstirii Galata și, apoi, vreme de trei ani, Sfântului Munte de 

la Ierusalim. Sinodicul bisericii schitului Hadâmbu informează că 

până în 1850 în schit existau călugări și că în anul următor 

proprietarii greci ai Galatei au făcut reparații la lăcaș. 

 

Satul Urşiţa, plasat la 9 km nord - vest de centrul de comună, pe 

valea pârâului cu acelaşi nume între dealuri împădurite, datează 

din anul 1864 şi posedă, ca resurse, câteva cariere de gresii şi, 

în împrejurimi, un fond forestier bogat. 
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Principalul atu al comunei Mironeasa este faptul că cea mai 

mare parte a teritoriului este acoperit cu păduri de foiase, iar 

prezenţa vegetaţiei forestiere generează multiple beneficii atât 

de ordin economic, cât şi din punct de vedere ecologic. 

 

Activităţile economice s-au dezvoltat în concordanţă cu 

potenţialul şi resursele locale, economia locală fiind axată pe 

cultura plantelor şi creşterea animalelor, având un pronunţat 

caracter agricol. 

 

O analiză mai aprofundată relevă complexitatea şi 

complementaritatea sistemului relaţiilor existente, care cuprinde 

relaţii demografice, social - culturale şi politico - administrative. 
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După forma, textura și structura vetrei, localitățile comunei 

Mironeasa se încadrează în categoria așezărilor cu formă 

neregulată. Cea mai mare localitate este Mironeasa, având și o 

poziție geografică favorabilă, ca un punct de convergență al 

căilor rutiere. 

 

Ansamblu vechi al mănăstirii compus din biserica cu hramul 

Nașterea Maicii Domnului, ruinele zidului de incintă cu turnurile 

circulare de apărare, a turnului clopotniță de intrare cu parter și 

etaj și a unor încăperi atașate acestuia au fost construite de către 

postelnicul Iani Hadîmbul în 1659 în pădurea Iașilor. 

În februarie 1659 Gheorghe Duca Vodă făcea danie, fostului 

chelar Iani Hadâmbul, un loc din Codrii Iașilor, la Dealul Mare, 

pentru a zidi o mănăstire pe care să o închine la Sfântul Mormânt 

de la Ierusalim. Din textul pisaniei reiese ca la 1659 biserica a 

fost doar reînoită, numai anumite părți din zidărie fiind construite 
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din nou. Observația este întărită de faptul că, în 1658, 

documentele amintesc o altă mănăstire de la Dealul Mare, care 

avea hramul „Sf. Nicolae”. 

 

Celelalte sate componente ale comunei, Schitul Hadâmbului și 

Urșița sunt de rangul V, trecerea localităţilor de la un rang la altul 

se va face prin lege, la propunerea Consiliului Local cu 

consultarea populaţiei prin referendum şi a instituţiilor implicate. 

 

Patrimoniul comunei Mironeasa este alcătuit din bunurile mobile 

şi imobile aflate în proprietate publică şi în proprietate privată, 

precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial şi se află 

în gestiunea autorităţilor publice locale. 

 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Mironeasa pentru perioada 2021-2027 
 

 
134 

Elemente de cadru natural 

 

Relieful 

Teritoriul comunei Mironeasa aparţine de Podişul Central 

Moldovenesc. Relieful este fragmentat, cu altitudini care 

depăşesc uneori 400 m (446 m la limita cu comuna Țibana spre 

Ipatele și spre Voinești - 434,5 m), format din dealuri şi platouri 

mici mărginite de versanţi abrupţi cu o înclinare generală spre 

sud – est. Aproape toţi versanţii sunt afectaţi de eroziuni şi uneori 

de procese active de alunecare. 

  

Relieful comunei se prezintă, în situaţia actuală, fragmentat sub 

forma unor interfluvii deluroase – sculpturale sau structurale 

(generate de eroziune sau de structura geologică) cu altitudini 

cuprinse între 250 – 450 m, orientate către sud, sud – est, cu 

pante cuprinse între 2 – 5 % sau cu platouri netede la nivelele 
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superioare în general lipsite de degradări. Aceste interfluvii 

reprezintă, acolo unde nu sunt acoperite de pădure, foarte bune 

terenuri pentru agricultură. 

 

Versanţii care mărginesc aceste interfluvii au pante cuprinse 

între 5 – 25%, cei mai puternic înclinaţi fiind afectaţi de intense 

procese de degradare. 

 

Aceste degradări se întâlnesc mai ales acolo unde versanţii au 

fost despăduriţi, unde pantele depăşesc 10%, unde diferenţele 

de relief sunt de 70 – 100 m, iar substratul geologic la zi este 

constituit din roci friabile: argile, nisipuri, marne. 

 

Condiţiile menţionate au favorizat mai ales în bazinul superior al 

pârâului Urşiţa, declanşarea unor puternice alunecări de teren, 
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unele stabilizate cu timpul, altele reactivate în ultima perioadă. 

De asemenea, mai întâlnim alunecări în zona de nord, nord – est 

a fostei localităţi Frunzişul. 

 

În restul comunei, degradările de pe versanţi lipsesc sau sunt 

foarte slabe în intensitate, datorită întinselor terenuri împădurite. 

Nici eroziunile torenţiale nu sunt foarte active, decât în 

perioadele cu ploi de tip aversă puternică, ele manifestându-se 

mai ales în zona cursurilor superioare ale văilor. În zona 

cursurilor inferioare, văile se lărgesc, favorizând colmatările şi 

producerea de inundaţii. 

Fenomene de inundaţii au loc, mai ales pe valea Urşiţei, de la 

Mironeasa în vale şi pe valea Stavnic, ambele având în zonele 

respective şesuri destul de lungi, albii meandrate şi puţin 

adâncite (2 – 4 m). 
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Substratul geologic 

Din punct de vedere geologic, perimetrul comunei este situat în 

Platforma Moldovenească, în a cărei structură se deosebește 

fundamentul reprezentat prin gresii sericitoase și cuvertura de 

depozite sedimentare, dintre care interesează doar Sarmațianul. 

Grosimea straturilor acestui subetaj este de aproximativ 400 m 

și este alcătuit din 3 orizonturi, și anume: 

 orizontul inferior reprezentat prin succesiuni de 

nisipuri argiloase, marme, gresii, calcare oolitice; 

 orizontul mijlociu reprezentat prin strate argilo-

nisipoase, gresii oolitice de Repedea și de nisipuri; 

are cea mai mare întindere; 

 orizontul superior alcătuit dinntr-o alternanță de 

nisipuri cu argile; 

 solurile de pe teritoriul comunei s-au format din roci 

sedimentare de natură sarmatică și de origine 
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cuaternară (pe suprafețe mai restranse). Astfel, zona 

mai înaltă din V, N și NV are la partea superioară 

orizonturi de roci dure (gresii calcaroase, calcare 

oolitice), în timp ce, spre sud predomină alternanțe 

de argile, marme și nisipuri. 

Din punct de vedere seismic, teritoriul comunei se află în zona 

de influență a cutremurelor de tip moldavic cu hipocentrul în 

zona Vrancea, la adâncimi de 90 – 150 km și se încadrează 

conform normelor în vigoare, în zona de hazard seismic - zona 

C, cu o valoare a accelerației orizontale a terenului ag = 0,20 g. 

Clima 

Climatologic comuna se află în zona temperat continentală cu 

puternice influenţe de pădure, având temperaturi medii anuale 

cuprinse între 9,2 – 9,6ºC şi cu o medie anuală a precipitaţiilor 

de 564,5 mm / an, luna cea mai rece fiind ianuarie, cu o valoare 

medie între 3 - 4ºC, iar luna cea mai caldă fiind iulie, cu o 
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valoare medie în jur de 20ºC. Aceste valori ale lunilor 

caracteristice, dau o amplitudine termică anuală de 23,5 – 24, 

ceea ce înseamnă un caracter continental mai ameliorat 

(moderat) datorită influenţelor microclimatice. Durata medie a 

intervalului lipsit de zile de îngheţ este de 188 zile. 

 

Vânturile dominante bat din est şi sud – est, în special în lunile 

de primăvară şi vară, cauzând seceta. Iarna vânturile bat din 

nord – vest, nord – est şi din est, producând o scădere a 

temperaturii aerului şi aducând viscole. 

Hidrografia 

Reţeaua hidrografică care brăzdează teritoriul comunei este 

formată din pârâul Stavnic, care drenează teritoriul comunei și 

afluentul său de dreapta pârâul Urşiţa, care la rândul său are 

alții afluenţii, din care menţionăm pe cel principal – pârâul 

Brustureţ. 
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Regimul hidrologic al tuturor cursurilor este torenţial, 

caracterizat printr-o alimentare nivală mai mică de 40% şi prin 

predominarea scurgerii de primăvară şi vară când se produc 

cele mai mari creşteri de nivele şi debite. Aceste creşteri sunt 

materializate în zona cursurilor superioare prin fenomene de 

eroziune torenţială, iar în zona cursurilor inferioare prin 

inundaţii. 

 

Pentru prevenirea inundațiilor și a băltirii temporare sunt 

necesare regularizări ale albiilor pârâurilor Stavnic și Urșița, 

drenarea suprafețelor înmlăștinite. 

 

Solurile 
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Tipurile dominante de soluri sunt cernoziomul levigat şi solurile 

cenuşii de pădure. Pe cursurile de apă se întâlnesc şi soluri 

hidromorfe, în special lăcovişti dezvoltate pe depozite de argilă. 

Solurile au reacţie neutră pe cele mai mari suprafeţe, iar în 

zonele de pădure, terenurile sunt acide şi pentru a le ameliora 

este necesar să fie amendate cu carbonat de calciu. Solurile au 

un grad diferit de aprovizionare cu fosfat, oscilând între 

insuficient şi bine şi o aprovizionare cu fosfat, oscilând între 

insuficient şi bine şi o aprovizionare mai bună cu potasiu. 

 

Vegetație și faună 

Vegetația și fauna acestei comune este caracteristică zonei 

pădurilor de foioase. Vegetaţia lemnoasă de pădure este 

reprezentată de stejarul brumarin (quercus pedunculiflor) şi 

stejarul pufos (quercus pubescus), teiul, carpenul, frasinul, 

cireşul etc. Arbuștii prezenți în zona pădurilor sunt porumbarul, 
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măceșul și verigariu. Vegetația ierboasă este reprezentată de 

asociații de șuvărul de munte și firuță. Datorită extinderii 

activității umane și a exploatării pădurilor, fauna este în scadere, 

regăsindu-se popândăul, hârciogul, iepurele, dihorul, vulpea. 

 

Pădurile 

Pe teritoriul comunei Mironeasa există 2.545 ha de pădure, 

reprezentând 54,53 % din suprafața totală a comunei din care 

155 ha aparțin persoanelor private, 750 ha aparțin Mitropoliei 

Moldovei și Bucovinei, iar 1.640 ha aparțin Ocolului Silvic 

Pădureni și Ocolului Silvic Ciurea, unele dintre suprafețe fiind 

transformate în pășuni. 

Din punct de vedere al speciilor regăsite în pădurile comunei, 

încadrarea este în categoria pădurilor de foioase, stejar și 

combinații de stejar cu fag şi nu conţine specii protejate. 
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Una dintre problemele legate de silvicultură este determinată de 

tăierile ilegale de copaci, ceea ce duce atât la distrugerea 

ecosistemului - alunecări de teren, eroziune, ravenare, cât și la 

dispariția vânatului. 

 

Resurse 

Resursele comunei sunt: 

 Neregenerabile - puțin variate sunt reprezentate de 

materiale de construcții exploatate mai mult cu caracter 

local - nisip din albia râurilor, argile, luturi, loesuri dar și 

gresii sarmatice; 

 Regenerabile - deși limitate sunt diversificate iar cele mai 

importante sunt:  

o resursele de apă - afluenți ai Bârladului cu un regim 

de scurgere variabil din punct de vedere al pantei 
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dar si al volumului de precipitații dar și apele 

subterane, zona fiind una cu o umiditate ridicată,  

o solul - categorii diferențiate de soluri, care se 

deosebesc prin proprietățile lor, capacitatea 

productivă și măsurile de menținere și sporire a 

fertilității; 

o pădurile - cu un procent de 57% din teritoriul 

comunei, fondul forestier are atât o valoare 

ecologică, cât și una economică, masa lemnoasă 

fiind exploatată iar administrarea ei aparține 

Ocolului Silvic Grajduri. 

 

Relații în teritoriu 
 

Comuna Mironeasa face parte din Grupul de Acţiune Locală 

„Colinele Iașului” care se întinde pe raza judeţelor Iaşi şi Neamț, 

cuprinzând 13 unități administrativ - teritoriale, din care: 
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 12 comune din județul Iași: Bârnova, Ciurea, Dăgâța, 

Grajduri, Ipatele, Mironeasa, Mogoșești, Scânteia, 

Șcheia, Tansa, Țibana, Țibănești; 

 1 comună din județul Neamț (Pâncești). 

 

În ultimii ani a apărut tot mai des ideea dezvoltării satelor 

românești, iar unul dintre instrumentele prin care s-a vizat acest 

lucru a fost înființarea Grupurilor de Acțiune Locală. 
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Grupul de Acțiune Locală  „Colinele Iașilor” și-a început 

activitatea în februarie 2013 și a reușit până la momentul de față 

să finanțeze, prin Programul LEADER din cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Rurală, un număr de 51 de proiecte cu o 

valoare totală de peste 2,3 milioane de euro, realizându-se un 

grad de absorbție a fondurilor europene de 91%. Proiectele 

depuse au acoperit întreg teritoriul GAL „Colinele Iașilor”. 

În ultimii ani a apărut tot mai des ideea dezvoltării satelor 

românești, iar unul dintre instrumentele prin care s-a vizat acest 

lucru a fost înființarea Grupurilor de Acțiune Locală. 

Grupul de Acțiune Locală  „Colinele Iașilor” și-a început 

activitatea în februarie 2013 și a reușit până la momentul de față 

să finanțeze, prin Programul LEADER din cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Rurală, un număr de 51 de proiecte cu o 

valoare totală de peste 2,3 milioane de euro, realizându-se un 

grad de absorbție a fondurilor europene de 91%. Proiectele 

depuse au acoperit întreg teritoriul GAL „Colinele Iașilor”. 
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Asociația Grupul de Acțiune Locală „COLINELE IAȘILOR” 

reprezintă  un parteneriat format din diverși actori publici și 

privați din teritoriul a 15 comune, respectiv Bîrnova, Ciurea, 

Dagâța, Drăgușeni, Grajduri, Ipatele, Mironeasa, Mogoșești, 

Scînteia, Șcheia, Tansa, Țibana, Țibănești, Voinești (Județul 

Iași) și Pâncești (Județul Neamț).  

Parteneriatul este structurat astfel: 

 15 instituții publice; 

 25 parteneri privați; 

 12 parteneri reprezentând societatea civilă. 

Grupul de Acțiune Locală  „Colinele Iașilor” a fost înființat de 

către actorii locali din teritoriul a 13 comune Bîrnova, Ciurea, 

Dagâța, Grajduri, Ipatele, Mironeasa, Mogoșești, Scânteia, 

Șcheia, Tansa, Țibana, Țibănești și Pâncești, în conformitate cu 

cerințele și criteriile Programului LEADER, pentru a  elabora și 

implementa Dosarul de Candidatură al  Planului de Dezvoltare 
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Locală a Teritoriului și pentru a participa la procesul de selecție 

în scopul de a deveni oficial un Grup de Acțiune Locală care să 

gestioneze fonduri FEADR. 

În acest moment, GAL-ul cuprinde 15 de localități deoarece s-au 

mai adăugat de curând alte 2 comune – Drăgușeni și Voinești. 

 

 

 

COMPONENȚA A.G.A. 

 Comuna Bîrnova 

 Comuna Ciurea 

 Comuna Dagîța 

 Comuna Drăgușeni 

 Comuna Grajduri 

 Comuna Ipatele 
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 Comuna Mironeasa 

 Comuna Mogoșești 

 Comuna Pâncești 

 Comuna Scînteia 

 Comuna Șcheia 

 Comuna Tansa 

 Comuna Țibana 

 Comuna Țibănești 

 Comuna Voinești 

 II Axinte Nicu Sorin 

 II Chirtea Ștefan 

 II Iliescu Gh. Oana-Maria 

 II Rotaru Homeucă Gabriel 

 II Stoica Simona 

 Bucătaru Cătălina-Elena PFA 

 PFA Slabu Ionel 

 PFA Toma Irina 
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 Gologan Andreea -Gabriela PFA 

 Cristian Evelina PFA 

 PFA Preda Florentina 

 Ciobotaru P Florin PFA 

 SC Agrimarvas SRL 

 SC AGRO MOLD SRL 

 Societatea Agricolă Ipatele 

 SC Casa Olteanu SRL 

 SC FYO DRUM COMPANY SRL 

 SC MARY – LUX SRL 

 SC FILDING CONSTRUCTION SRL 

 SC Grup Forest SRL 

 SC Strug & F.E.N SRL 

 SC TM SEV SRL 

 SC LUMI SRL 

 SC TEODEMA SERVAGRO SRL 

 SC Agrodormir Class SRL 
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 Asociația Prietenii Bârnovei 

 Asociația Crescătorilor de Animale „Bîrsana” 

 Asociația Comunitară Poienile 

 Asociația Crescătorilor de Animale din Comuna Tansa, 

Județul Iași 

 Asociația „Voluntari Pro Educație” Glodenii Gândului 

 Fundația Sfinții Apostoli Petru și Pavel 

 „Asociația Cultural- Umanitară Fiii Satelor” 

 Asociația ARRIS 

 ASOCIAȚIA CRESCATORILOR DE ANIMALE ȚIBANA 

 Asociația Crescătorilor de Animale – Ciurea 

 Asociația Crescătorilor de Ovine și Bovine din Mironeasa 

Județul Iași 

 Asociația Rromilor din 10 Prăjini 
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Imagini din comuna Mironeasa 
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Primăria Comunei Mironeasa  
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Sediul Consiliului Local și al Primăriei Mironeasa 

  



Strategia de dezvoltare locală a comunei Mironeasa pentru perioada 2021-2027 
 

 
158 

 

 

Căminul Cultural Mironeasa 
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Biblioteca Comunală Mironeasa 
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Drum, comuna Mironeasa 
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Drum, comuna Mironeasa 
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Drumuri, comuna Mironeasa 
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Stație pentru călători 
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Elemente de infrastructură și utilități publice în comuna Mironeasa 
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Stație de clorinare 
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Bazin de apă 
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Elemente de infrastructură și utilități publice în comuna Mironeasa 
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Elemente de infrastructură și utilități publice în comuna Mironeasa 
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Materiale pentru lucrări de extindere rețea de alimentare cu apă 
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Oficiul Poștal Mironeasa 
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Postul de Poliție Mironeasa 
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Centrul de zi pentru copii, Mironeasa 
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Monument al eroilor 
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Monument al eroilor 
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Centrul Local de Informare Turistică, Mironeasa 
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Centrul de Medicină de Familie, Mironeasa 
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CAPITOLUL 2. POPULAȚIE ȘI FOND LOCATIV 

Demografie – evoluție și structură 

Județul Iași cuprinde în structura sa administrativ-teritorială: 

două municipii (Iași – reşedinţă de judeţ, Pașcani), 3 orașe 

(Hârlău, Podu Iloaiei, Târgu Frumos), 93 de comune și 418 sate. 

Organizarea administrativă a teritoriului județului Iași 
Categorii de unități administrative Anul 2019 

 număr 

Municipii 2 

Orașe 3 

Localități componente ale municipiilor și orașelor 11 

Comune 93 

Sate 418 

Din care: aparțin de municipii și orașe 4 

sursa datelor: Institutul Național de Statistică, decembrie 2020 

La 1 iulie 2019, efectivul demografic al județului Iași era de 

489.020 persoane. 

Raportat la aceeași dată, 1 iulie 2019, populația stabilă a 

comunei Mironeasa număra 5.492 persoane. Pe parcursul 
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ultimilor 6 ani de zile, în perioada 2014-2019, populația comunei 

Mironeasa a înregistrat o creștere de 234 persoane (o majorare 

a numărului de locuitori stabili cu 4,5%). 

Trendul ascendent înregistrat la nivelul populației stabile din 

comuna Mironeasa, este mai redus decât cel înregistrat în 

mediul rural la nivel județean (creștere de 5%), dar mai ridicat 

decât cel rural regional (0,2%). 

Evoluția populației din mediul rural după domiciliu la 1 iulie, în perioada 2014-2019 

Mediul rural... 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014/2019 

 persoane persoane % 

România 9.714.936 9.706.971 9.712.665 9.696.571 9.683.852 9.656.011 -58.925 -0,6% 

Reg. Nord-Est 2.155.935 2.160.940 2.164.073 2.162.948 2.162.819 2.159.453 3.518 0,2% 

Jud. Iași 465.703 473.359 479.110 482.368 486.525 489.020 23.317 5,0% 

Com. Mironeasa 5.258 5.653 5.773 5.713 5.628 5.492 234 4,5% 

sursa datelor: INS, decembrie 2020, calcule proprii 

Populația României din mediul rural a scăzut, în medie, de la 1 

iulie 2014 până la 1 iulie 2019 cu -0,12%, ceea ce reprezintă un 

efectiv de aproape 59 mii persoane. 

Rata de creștere / descreștere a populației din mediul rural în perioada 2014-2019 

Mediul rural... 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 
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 persoane % față de anul precedent % mediu 

România 9.714.936 -0,1% 0,1% -0,2% -0,1% -0,3% -0,12% 

Reg. Nord-Est 2.155.935 0,2% 0,1% -0,1% 0,0% -0,2% 0,03% 

Jud. Iași 465.703 1,6% 1,2% 0,7% 0,9% 0,5% 0,98% 

Com. Mironeasa 5.258 7,5% 2,1% -1,0% -1,5% -2,4% 0,94% 

sursa datelor: INS, decembrie 2020, calcule proprii 

 

Având în vedere structura efectivului demografic rural pe sexe, 

se observă că la 1 iulie 2019, la nivel național ponderea 

persoanelor de sex feminin este de 49,72%, în timp ce 

ponderea persoanelor de sex masculin este de 50,28%. La 

5258
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nivelul comunei Mironeasa se remarcă o distribuție mai înclinată 

spre partea masculină (52,9% dintre persoane sunt de sex 

masculin, iar 47,1% sunt persoane de sex feminin). 

Structura populației din mediul rural pe sexe, la 1 iulie 2019 

Mediul rural din .... 

Total Masculin Feminin Masculin Feminin 
Raportul de 

masculinitate 

persoane % 
bărbați la 100 

femei 

România 9.656.011 4.855.310 4.800.701 50,28% 49,72% 101,1 

Reg. Nord-Est 2.159.453 1.101.309 1.058.144 51,00% 49,00% 104,1 

Jud. Iași 489,020 252,451 236,569 51.62% 48.38% 106.7 

Com. Mironeasa 5,492 2,907 2,585 52.93% 47.07% 112.5 

sursa datelor: INS, decembrie 2020, calcule proprii 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Mironeasa pentru perioada 2021-2027 
 

 
193 

 

În ceea ce privește structura populației rurale pe sexe, 

comparând distribuția înregistrată la nivel național cu cea 

înregistrată la nivelul Regiunii de Nord-Est, cât și cu cea de la 

nivelul județului Iași, se remarcă o diferență mică între distribuții, 

populația masculină însumând valori cuprinse între 50,3% și 

52,9% din totalul demografic rural. 
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Un indicator demografic important în analizarea populației este 

reprezentat de raportul de masculinitate. Acest raport de 

masculinitate este calculat prin raportarea numărului de bărbați 

la cel al numărului de femei dintr-o populație dată și, în general, 

este exprimat ca numărul de bărbați la 100 de femei. În comuna 

Mironeasa, la data de 1 iulie 2019, raportul de masculinitate era 

de 112,5 bărbați la 100 femei (112,5 bărbați la 100 de femei), în 

timp ce în mediul rural din județul Iași, raportul de masculinitate 

înregistra valoarea de 106,7 (106,7 bărbați la 100 femei). 

La nivelul comunei Mironeasa, din cei 5.492 locuitori (populația 

după domiciliu înregistrată la 1 iulie 2019), 26% sunt tineri (cu o 

vârstă cuprinsă între 0 și 14 ani), 66% sunt adulți, iar 8% sunt 

persoane vârstnice (65 ani și peste). Observăm că numărul 

persoanelor vârstnice este mai mic cu 18% comparativ cu 

numărul persoanelor cu o vârstă de până la 14 ani. 
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La 1 iulie 2019, populația comunei Mironeasa număra 5.492 de 

persoane. În ceea ce privește distribuția pe grupe de vârstă și 

pe sexe a comunei Mironeasa, se observă că segmentul de 

populaţie tânără (0-14 ani) reprezintă 26% din totalul populației, 

în timp ce persoanele de gen masculin pentru aceeași grupă de 

vârstă dețin 24,7%. 

0-14 ani
1,422 persoane

26%

15-64 ani
3,632 persoane

66%

65 ani +
438 persoane

8%

Structura populației din comuna Mironeasa, județul Iași pe 
grupe mari de vârstă, la 1 iulie 2019
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În rândul populației adulte (15-64 ani) se remarcă diferența 

semnificativă dintre ponderile pe cele două sexe: 68,7% din 

populația masculină are o vârstă cuprinsă între 15 și 64 ani, în 

timp ce în rândul persoanelor de gen feminin aceeași grupă de 

vârstă deține 63,2%. 

 

0-14 ani

25.9%

15-64 ani

66.1%

65 ani +

8.0%

Structura populației din comuna Mironeasa, județul Iași
pe grupe mari de vârstă, la 1 iulie 2019

Gen feminin:

2.585 persoane

0-14 ani

24.7%

15-64 ani

68.7%

65 ani +

6.6%

Gen masculin:

2.907 persoane

0-14 ani

27.2%

15-64 ani

63.2%

65 ani +

9.5%

Total: 

5.492 persoane
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Segmentul de populație vârstnică este mai bine reprezentat la 

nivelul populației de sex feminin, 9,5% din populația de gen 

feminin are o vârstă de 65 de ani și peste. 

Raportul de masculinitate variază pe grupe de vârstă, fapt 

datorat mortalității diferite în cazul persoanelor de sex masculin, 

respectiv persoanelor de sex feminin. La nivelul comunei 

Mironeasa, indicatorul raportului de masculinitate pentru 

categoria de vârstă 65 de ani și peste 65 ani are o valoare de 

78 de bărbați la 100 femei. Această valoare este mult mai mică 

decât raportul de masculinitate per total comună (112,5) și 

poate fi explicată prin existența fenomenului cunoscut ca 

„speranţa de viaţă mai mare la femei”. 

Structura populației din comuna Mironeasa pe grupe mari de vârstă, la 1 iulie 2019 

Grupă de  
vârstă 

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin 
Raportul de 

masculinitate 

persoane % din total 
bărbați la 100 

femei 

0-14 ani 1,422 718 704 25.9% 24.7% 27.2% 102.0 

15-64 ani 3,632 1,997 1,635 66.1% 68.7% 63.2% 122.1 

65 ani + 438 192 246 8.0% 6.6% 9.5% 78.0 
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Grupă de  
vârstă 

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin 
Raportul de 

masculinitate 

persoane % din total 
bărbați la 100 

femei 

Total 5,492 2,907 2,585 100.0% 100.0% 100.0% 112.5 

vârsta medie 31,2 ani 31,0 ani 31,5 ani - - - - 

sursa datelor: INS, decembrie 2020, calcule proprii 

Raportul de masculinitate pentru grupa de vârstă 15-64 ani este 

de 122,1 – ceea ce înseamnă că la fiecare 100 persoane de 

gen feminin revin 122,1 persoane de gen masculin. 

În anul 2019, potrivit INS România, la nivel județean, în mediul 

rural, speranța de viață, pentru ambele sexe, a fost de 74,3 ani. 

În ceea ce privește speranța de viață pe sexe, acest indicator a 

înregistrat valoarea de 70,5 ani la bărbați, iar la femei de 78,9 

ani. 
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Distribuția populației din comuna Mironeasa pe grupe mici de 

vârstă evidențiază diferențe între ponderea persoanelor de sex 

masculin și ponderea persoanelor de sex feminin.  

Diferențele cele mai semnificative pe grupe mici de vârste se 

observă pentru următoarele categorii de vârstă: 

 grupa 40-44 ani; diferență între cele 2 sexe: 80 persoane; 

pondere masculin: 8,5%; pondere feminin: 6,4%); 

 grupa 20-24 ani și grupa 30-34 ani (diferență între cele 2 

sexe: 77 persoane; pondere masculin: 8,4%, respectiv 

9,6%; pondere feminin: 6,5%, respectiv 7,9%); 

 grupa 50-54 ani; diferență între cele 2 sexe: 48 persoane; 

pondere masculin: 5,2%; pondere feminin: 4,0%); 

 grupa 45-49 ani; diferență între cele 2 sexe: 44 persoane; 

pondere masculin: 6,4%; pondere feminin: 5,5%); 

 grupa 25-29 ani; diferență între cele 2 sexe: 42 persoane; 

pondere masculin: 8,6%; pondere feminin: 8,0%); 
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 grupa 10-14 ani; diferență între cele 2 sexe: 31 persoane; 

pondere masculin: 9,6%; pondere feminin: 9,6%); 

 grupa 60-64 ani; diferență între cele 2 sexe: 20 persoane; 

pondere masculin: 2,7%; pondere feminin: 3,8%). 

Raportul de dependență demografică reprezintă un indicator al 

poverii economice pe care o poartă populația productivă 

(persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 ani); cu toate 

acestea, există situații în care unele persoane denumite generic 

„dependente” (și anume, persoanele cu vârsta până în 15 ani și 

persoanele de peste 65 ani) sunt active, iar unele persoane apte 

de muncă (de vârstă productivă) sunt dependente din punct de 

vedere economic. 

La 1 iulie 2019, în comuna Mironeasa, raportul de dependență 

demografică înregistrat era de 51,2%; astfel, la fiecare 100 de 

persoane în vârstă de muncă (15-64 de ani) revin 51,2 

persoane dependente (grupele de vârstă de 0-14 ani și 65 ani 

și peste). 
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Indicatori demografici la nivelul teritoriului comunei Mironeasa și 

 mediul rural românesc, la 1 iulie 2019 
 Com. Mironeasa Jud. Iași Reg. Nord-Est România 

 1 iulie 2019: persoane, mediul rural 

0-14 ani 1.422 86.481 364.278 1.502.437 

15-64 ani 3.632 338.703 1.460.098 6.460.575 

65 ani și peste 438 63.836 335.077 1.692.999 

Total 5.492 489.020 2.159.453 9.656.011 

raportul de dependență  
demografică* 

51,2 44,4 47,9 49,5 

gradul de îmbătrânire  
demografică** 

30,8 73,8 92,0 112,7 

* = raportul dintre numărul persoanelor de vârstă „dependentă” (persoane de sub 15 ani și de peste 65 
ani) și populația în vârstă de muncă (15-64 ani) exprimat la 100 de persoane. 
* * = raportul dintre populaţia cu vârstă de 65 ani +  şi populaţia cu vârsta cuprinsă între  0 și 14 ani 
exprimat la 100 persoane 

sursa datelor: INS, decembrie 2020, calcule proprii 

Valoarea înregistrată în comuna Mironeasa este mai ridicată 

atât comparativ cu cea înregistrată la nivelul județului Iași 

(44,4%), dar și la nivel regional (47,9%) și național (49,5%). 
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Din graficul indicatorilor demografici se observă că presiunea 

asupra persoanelor active din comuna Mironeasa este mai 

mare comparativ cu valoarea înregistrată la nivel județean, 

regional sau național. 

Gradul de îmbătrânire demografică este calculat prin raportarea 

populației tinere la populația vârstnică și este cunoscut și sub 

denumirea „indicele vitalității populației”. Valoarea gradului de 
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îmbătrânire demografică înregistrată la nivelul comunei 

Mironeasa este de 30,8%, fiind net inferior valorilor înregistrate 

la nivel județean, regional și național (unde valorile acestui 

indicator iau valori cuprinse între 73,8% și112,7%). Valorile 

înregistrate la nivel general pentru mediul rural din România 

sunt sub valoarea de 150%, asigurând înlocuirea generațiilor. 
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Natalitate, mortalitate şi spor natural. În anul 2019, în 

comuna Mironeasa, s-a înregistrat un spor natural de 6,6 

persoane. Rata natalității, în comuna Mironeasa a fost de 

13,5‰ în anul 2019, fiind mai mare cu 3,6‰ comparativ cu rata 

natalității înregistrată la nivelul județului Iași (9,9‰) și cu 4,4‰ 

mai mare decât valoarea înregistrată la nivel regional. 
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Din reprezentarea grafică de mai sus se remarcă diferența 

valorilor înregistrate pentru indicatorul ratei mortalității în mediul 

rural românesc. Astfel, la nivelul comunei Mironeasa, rata 

mortalității are o valoare de 6,9‰. Această valoare este 

semnificativ mai mică în comparație cu ratele mortalității 

înregistrate la nivel județean, regional și național în mediul rural 

(cu valori cuprinse între 10,9‰ și 14,0‰). 

Mișcarea naturală la nivelul teritoriului comunei Mironeasa și mediul rural românesc 
 România Reg. Nord-Est Jud. Iași com. Mironeasa 

 Anul 2019: ‰, mediul rural 

rata natalității 8.8 9.1 9.9 13.5 

rata mortalității 14.0 13.0 10.9 6.9 

rata sporului natural -5.1 -4.0 -1.0 6.6 

sursa datelor: INS, decembrie 2020, calcule proprii 

În mediul rural românesc, rata sporului natural înregistrează 

valoarea negativă de -5,1‰. În comuna Mironeasa, în anul 

2019, rata sporului natural a fost de 6,6‰, fiind mai mare decât 

valoarea înregistrată atât la nivel județean (-1‰), și semnificativ 
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mai ridicată decât rata sporului natural regional (-4,0‰) sau 

național (-5,1‰). 

Evoluția ratei natalității și mortalității la nivelul comunei Mironeasa 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

rata natalității 21.1 17.2 17.8 17.3 15.8 13.5 

rata mortalității 7.4 6.4 7.1 6.5 8.2 6.9 

rata sporului natural 13.7 10.8 10.7 10.9 7.6 6.6 

sursa datelor: INS, decembrie 2020, calcule proprii 

 

În perioada 2014-2019, rata sporului natural la nivelul comunei 

Mironeasa a fost pozitivă, înregistrând valori variind între 6,6‰ 
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(anul 2019) și 13,7‰ (anul 2014). Comparativ cu anul 2014, în 

anul 2019 rata natalității a scăzut cu 7,1‰. 

Rata mortalității a cunoscut cea mai mică valoare în anul 2015 

(6,4‰), iar cea mai ridicată valoare în anul 2018 (8,2‰). 

În anul 2019, la nivel local, mișcarea naturală a populației poate 

fi sintetizată astfel: 

 Născuți vii: 13 persoane; rata natalității: 13,5‰; 

 Decedați: 6 persoane; rata mortalității: 6,6‰; 

 Spor natural: 7 persoane; rata sporului natural: 6,9‰. 

Nupţialitate şi divorţialitate. În anul 2019, în mediul rural din 

județul Iași, s-au înregistrat 2.830 de căsătorii la oficiile de stare 

civilă, reprezentând 23,87% din numărul celor înregistrate în 

mediul rural regional (11.857 căsătorii). 

Căsătorii și divorțuri la nivelul teritoriului comunei Mironeasa și mediul rural românesc 
 um Com. Mironeasa Jud. Iași Reg. Nord-Est România 

  anul 2019, mediul rural 

căsătorii număr 29 2,830 11.857 51.493 
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divorțuri număr 3 517 2.536 11.076 

rata de nupțialitate ‰ 5,3 5,8 5,5 5,3 

rata de divorțialitate ‰ 0,5 1,1 1,2 1,1 

sursa datelor: INS, decembrie 2020, calcule proprii 

Numărul de divorțuri pronunțate prin hotărâri judecătorești 

definitive şi conform Legii nr. 202/2010, în mediul rural al 

județului Iași este de 517 cazuri. Numărul divorțurilor 

înregistrate în anul 2019 reprezintă 20,39% din numărul 

divorțurilor pronunțate în mediul rural la nivelul Regiunii Nord-

Est. 

În anul 2019, în comuna Mironeasa, s-au oficiat 29 de căsătorii 

și s-au pronunțat trei divorțuri. 
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Pe parcursul anilor 2014-2019 în comuna Mironeasa, atât rata 

de nupțialitate, cât și rata de divorțialitate au înregistrat valori 

fluctuante. Rata de nupțialitate a înregistrat cea mai mică 

valoare în anul 2016 (2,3‰) și cea mai mare valoare în anul 

2019 (5,3‰).  

Rata de divorțialitate a înregistrat cea mai mică valoare în anul 

2016 (0‰) și cea mai mare în anul 2014 (1,1‰).  
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Salariați și câștig salarial 

Salariați. Numărul mediu al salariaților existent în anul 2019 la 

nivel național însuma 5.164.471 persoane, conform datelor 

prelucrate de la Institutul Național de Statistică. 

În Regiunea Nord-Est numărul mediu al salariaților era de 

583.064 persoane, reprezentând 11,29% din numărul mediul al 

salariaților înregistrat la nivel național. În județul Iași, cei 

169.360 salariați înregistrați în anul 2019, reprezentau 29,05% 

din numărul salariaților din Regiunea Nord-Est. 

Numărul mediul al salariaților înregistrați în anul 2019 în 

comuna Mironeasa era de 146 persoane, fiind cu 52,1% mai 

mare decât numărul mediu de salariați înregistrați în anul 2014. 

 

Evoluția numărului mediu al salariaților din comuna Mironeasa și la nivel național 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2014 

  persoane persoane % 

România 4.507.729 4.611.395 4.759.419 4.945.868 5.068.063 5.164.471 656.742 14,6% 

Reg. Nord-Est 499.798 513.631 532.486 554.237 569.739 583.064 83.266 16,7% 

Jud. Iași 138.023 140.571 150.336 158.837 164.676 169.360 31.337 22,7% 
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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2014 

  persoane persoane % 

Com. Mironeasa 96 95 102 138 153 146 50 52.1% 

sursa datelor: INS, decembrie 2020, calcule proprii 

 

 

La 1 iulie 2019, populația comunei Mironeasa cu vârsta 

cuprinsă între 15-64 ani (persoanele apte de muncă) însuma 

3.632 persoane, astfel că în anul 2019 numărul mediu de 
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salariați reprezintă o pondere de numai 4,02% din populația 

aptă de muncă. 

Câștigul salarial. În anul 2019, un salariat din județul Iași 

câștiga o sumă medie brută lunară de 5.070 lei. Această sumă 

este mai mare, atât comparativ cu suma câștigată la nivelul 

Regiunii Nord-Est (4.335 lei), dar și comparativ cu cea 

înregistrată la nivel național (4.853 lei). 

În perioada 2014-2019, câștigul salarial nominal mediu brut 

lunar a cunoscut o creștere de 108,5% la nivel național (+2.525 

lei), în timp ce la nivel regional a crescut cu 119,6% (+2.361 lei), 

iar la nivel județean cu124% (+2.805 lei). 
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Evoluția câștigului nominal mediu brut și net la nivel național, regional și județean 

  
Câștig salarial nominal mediu BRUT 

lunar 
Câștig salarial nominal mediu NET 

lunar 

  2014 2019 
Evoluție 

2019/2014 
2014 2019 

Evoluție 
2019/2014 

  lei lei lei % lei lei lei % 

România 2.328 4.853 2.525 108% 1.697 2.986 1.289 76% 

Reg. Nord-Est 1.974 4.335 2.361 120% 1.437 2.674 1.237 86% 

Jud. Iași 2.265 5.070 2.805 124% 1.649 3.125 1.476 90% 

sursa datelor: INS, decembrie 2020, calcule proprii 

În anul 2019, angajații din județul Iași au câștigat un salariu 

nominal mediu net lunar de 3.125 lei, fiind mai mare decât cel 
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înregistrat în anul 2014 cu 90% (înregistrând o creștere cu1.476 

lei). În perioada 2014-2019, la nivel național câștigul salarial 

nominal mediu net lunar a crescut cu 1.289 lei (76,0%), iar la 

nivel regional cu 1.237 lei (86,1%). 
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Șomeri și rata șomajului 

Institutul Național de Statistică raportează la nivel național, în 

decembrie 2020 o rată a șomajului de 2,9% pentru anul 2019, 

fiind în scădere față de anul 2014 (5,4%). 

La nivelul județului Iași, în anul 2019 rata șomajului a fost de 

2,7%. Nu există diferențe majore între rata șomajului în rândul 

persoanelor de sex feminin (2,6%) și persoanelor de sex 

masculin (2,8%). 

Rata șomajului (%) pe sexe la nivel național, regional și județean în anul 2014 și anul 2019 

  Total Masculin Feminin 

 2014 2019 2014 2019 2014 2019 

România 5.4% 2.9% 5.9% 2.9% 4.8% 3.0% 

Reg. Nord-Est 6.6% 4.3% 7.6% 4.6% 5.4% 3.9% 

Jud. Iași 5.0% 2.7% 5.7% 2.8% 4.2% 2.6% 

sursa datelor: INS, decembrie 2020 

La nivel regional, se remarcă că în anul 2014 rata șomajului în 

rândul persoanelor de sex masculin a atins un prag maxim 

pentru perioada de raportare și comparativ cu datele 

înregistrate la nivel național sau regional. Astfel, în anul 2014 
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rata șomajului masculin a fost de 7,6%. În anul 2019, la nivelul 

Regiunii Nord-Est rata șomajului a înregistrat o valoare de 4,3% 

(masculin: 4,6% și feminin: 3,9%). 

 

În perioada ianuarie 2019-octombrie 2020, numărul total al 

șomerilor înregistrați în comuna Mironeasa a oscilat între 

valoarea minimă înregistrată de 254 șomeri (în luna iulie 2020) 
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și valoarea maximă înregistrată de 365 de șomeri (în luna 

martie 2019). 

 

  

277

363 365 364
345

320
302 307 298

277 271 261 270 278 265 264 261 256 254
276

297 284

105
132 135 135 125 113 112 113 109 113 112 108 110 114 112 111 110 110 112 118 124

110

0

50

100

150

200

250

300

350

400

ia
n
.

fe
b
.

m
a
rt

.

a
p
r.

m
a
i

iu
n
.

iu
l.

a
u
g
.

se
p
t.

o
ct

.

n
o
v.

d
e
c
.

ia
n
.

fe
b
.

m
a
rt

.

a
p
r.

m
a
i

iu
n
.

iu
l.

a
u
g
.

se
p
t.

o
ct

.

2019 2020

n
u
m

ă
r 

p
e
rs

o
a
n
e

luna, anul

Șomeri înregistrați la sfârșitul lunii în comuna Mironeasa, 
județul Iași (perioada ian. 2019-oct. 2020)

total persoane persoane de sex feminin



Strategia de dezvoltare locală a comunei Mironeasa pentru perioada 2021-2027 
 

 
219 

În luna octombrie 2020, 61% dintre șomerii înregistrați sunt de 

sex masculin (174 persoane), iar 39% sunt de sex feminin (110 

persoane). 

 

  

masculin
61%

feminin
39%

Structura șomerilor din comuna Mironeasa, județul Iași
pe sexe în luna octombrie 2020

Total șomeri: 284 persoane
 Masculin: 174 persoane

 Feminin: 110 persoane
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Fondul locativ 

În anul 2019, la nivelul comunei Mironeasa, fondul locativ era 

format din 1.247 de locuințe, toate aflate în proprietate privată.

 

În perioada 2014-2019, fondul locativ din comuna Mironeasa a 

crescut cu 0,24% (respectiv 3 locuințe). 
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La sfârșitul anului 2019, fiecărui locuitor stabilit în comuna 

Mironeasa îi revenea o suprafață medie locuibilă de 8,6 mp, 

fiind mult mai mică decât media înregistrată atât la nivelul 

mediului rural județean Iași (16,1 mp/cap de locuitor), regional 

(17,8 mp/cap de locuitor), cât și decât media înregistrată la nivel 

național (20,2 mp/cap locuitor). 

O locuință din comuna Mironeasa are o suprafață medie 

locuibilă de 38 mp, fiind inferioară suprafeței medii locuibile 

înregistrate la nivel național (47,4 mp/locuință) sau regional 

(45,6 mp/locuință), dar și inferioară valorii înregistrate în județul 

Iași  (45 mp/locuință). 
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CAPITOLUL 3. INFRASTRUCTURĂ DE ACCES. UTILITĂȚI 

PUBLICE. FACTORI DE MEDIU 

 

Rețea de drumuri 

 

Reţeaua de drumuri locale cuprinde 106,4 km din care 10,3 km 

sunt asfaltaţi (DC 49 Schitu Hadâmbului - Urșița – Mironeasa -

9,8 km şi 0,5 km DC 49 B) aflaţi într-o stare bună, 34 km sunt 

pietruiţi aflaţi într-o stare bună şi 62 km drumuri de pământ, străzi 

interioare, drumuri agricole și forestiere. 

Distanța dintre comuna Mironeasa și municipiile și orașele din județul Iași 

Localitate Distanța Durată 

Iași 37 km 38 min 

Pașcani 99 km 1 h 34 min 

Hârlău 93 km 1 h 40 min 

Podu Iloaiei 53 km 52 min 

Târgu Frumos 73 km 1 h 10 min 

sursa datelor: distanta.ro, decembrie 2020 
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Rețea de alimentare cu apă și canalizare 

Alimentarea cu apă. Lungimea totală a rețelei de apă potabilă 

din Comuna Mironeasa în anul 2019 era de 34,8 km. Rețeaua 

simplă de distribuție a apei potabile existentă în prezent la nivelul 

local acoperă necesarul comunei în proporție de 80%. 

Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile din 

județul Iași însumează 2.766,1 km (anul 2019) din care 2.100,2 

km rețea sunt în mediul rural (76%) și 665,9 km rețea sunt în 

mediul urban (24%). Lungimea rețelei de distribuție a apei 

potabile din comuna Mironeasa reprezenta în anul 2019 doar 

1,7% din lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei 

potabile din mediul rural Iași. 

În anul 2019, în mediul rural din județul Iași, 68 de comune 

dețineau rețea de distribuție a apei, ceea ce reprezintă 73,12% 

din numărul total de comune. Comparativ cu situația din mediul 

rural regional sau național, se remarcă faptul că la nivel județean 

ponderea comunelor în care există rețea de alimentare cu apă 
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potabilă este mai ridicată comparativ cu nivelul regional, dar 

inferioară valorii de la nivel național. 

Centralizator cu privire la rețeaua de distribuție a apei în mediul rural românesc 

 
Numărul localităților cu 

rețea de distribuție a apei 
(mediul rural) 

Număr localități în total 
(mediul rural) 

% localități cu rețea apă 

 Anul 2014 Anul 2019 Anul 2014 Anul 2019 Anul 2014 Anul 2019 

România 2.130 2.270 2.861 2.862 74,4% 79,3% 

Reg. Nord-Est 320 338 506 506 63,2% 66,8% 

Jud. Iași 61 68 93 93 65,6% 73,1% 

sursa datelor: INS, decembrie 2020, calcule proprii 

Alimentarea cu apă a populaţiei care nu beneficiază de 

alimentare cu apă în sistem centralizat este asigurată din surse 

proprii, puţuri săpate de tip fântâni, alimentate din pânzele 

freatice şi construite de localnici din piatră sau beton. Nu există 

un control al gradului de potabilitate bactereologică şi chimică al 

apei acestor fântâni. 

Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile în comuna 

Mironeasa, în anul 2014 era de 339 mc pe zi. 
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Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor în anul 

2019 este de 23 mii mc, dintre care 20 mii mc sunt pentru uz 

casnic (87%). 

 

Cantitatea de apă potabilă pentru uz casnic, distribuită 

locuitorilor din comuna Mironeasa în anul 2019, reprezintă 0,11 

din cantitatea totală distribuită în județul Iași (17.531 mii mc apă 

distribuiți la nivel județean pentru uz casnic). 
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În anul 2019, în comuna Mironeasa au fost distribuiți doar 3,6 

mc de apă pentru uz casnic/cap de locuitor, în timp ce la nivelul 

județului Iași, pentru fiecare locuitor au fost distribuiți 18,3 mc de 

apă pentru uz casnic. 

La nivelul comunei Mironeasa se are în vederea realizarea de 

investiții în scopul modernizării și extinderei rețelei de alimentare 

cu apă. 
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Canalizare. Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare 

din comuna Mironeasa este în prezent de 20,9 km. 

Obiectivul administrației publice de la nivelul comunei Mironeasa 

este de a continua procesul de extindere a rețelei de canalizare, 

fiind luate în calcul oportunitățile de depunerea a unor proiecte 

investiționale. 

 

25.0 25.0

20.9 20.9 20.9 20.9

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evoluția lungimii totale simple a conductelor de canalizare 
(km) din comuna Mironeasa, județul Iași

lungimea totală simplă a

conductelor de canalizare (km)



Strategia de dezvoltare locală a comunei Mironeasa pentru perioada 2021-2027 
 

 
229 

Lungimea totală a rețelei simple a conductelor de canalizare din 

județul Iași însumează 1.328,6 km (anul 2019) din care 607,7 

km rețea sunt în mediul urban (45,74%) și 720,9 km rețea sunt 

în mediul rural (54,26%). Lungimea totală simplă a conductelor 

de canalizare din comuna Mironeasa reprezenta în anul 2019 

doar 2,9% din lungimea totală a rețelei simple de canalizare din 

mediul rural ieșean. 

În anul 2019, în mediul rural din județul Iași, 45 din 93 de 

comune dețineau rețea de canalizare (adică 48,4% dintre 

comune), ponderea acestora fiind mai ridicată decât cea din 

mediul rural românesc (36,3% din comune), dar și față de 

ponderea localităților din regiunea din Regiunea Nord-Est care 

era de 36,6%. 

Centralizator cu privire la rețeaua de canalizare în mediul rural românesc 

 

Numărul localităților cu 
rețea de canalizare 

(mediul rural) 

Număr localități în total 
(mediul rural) 

% localități cu rețea apă 
din total localități 

Anul 2014 Anul 2019 Anul 2014 Anul 2019 Anul 2014 Anul 2019 

România 760 1.040 2.861 2.862 26,6% 36,3% 
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Numărul localităților cu 
rețea de canalizare 

(mediul rural) 

Număr localități în total 
(mediul rural) 

% localități cu rețea apă 
din total localități 

Anul 2014 Anul 2019 Anul 2014 Anul 2019 Anul 2014 Anul 2019 

Reg. Nord-Est 138 185 506 506 27,3% 36,6% 

Jud. Iași 28 45 93 93 30.1% 48.4% 

sursa datelor: INS, decembrie 2020, calcule proprii 

 

Alimentarea cu gaze naturale 

În prezent, comuna Mironeasa nu beneficiază de reţea de 

distribuţie de gaze naturale. Aducțiunea rețelei de distribuție 

gaze naturale este unul din proiectele prioritare pentru 

administrația publică locală. 

 

Alimentarea cu energie electrică și iluminat public 

Reţeaua de electricitate cuprinde 50 km. Teritoriul comunei 

Mironeasa este străbătut de reţeaua de înaltă tensiune de 220 

kv. O ramificaţie a liniei de medie tensiune asigură alimentarea 

a 3 posturi de transformare cu o putere instalată de 2170 kva. 
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Gradul de electrificare a consumatorilor casnici este de peste 

90% existând în continuare cereri de racordare la reţeaua 

electrică, de la persoanele care îşi construiesc locuinţe.  

În prezent satul Mironeasa beneficiază de reţea de iluminat 

public realizată în proporţie de 95%, satul Urșița beneficiază de 

reţea de iluminat public, satul Schitu Hadâmbu beneficiază de 

rețea de iluminat public. Rețeaua de iluminat public cuprinde o 

rețea de 50 km fiind gestionată de E-ON Moldova SA. 

 

Transport public 

Transportul în comun se realizează cu microbuze aparţinând 

diferitelor firme de transport persoane, pe rutele Mironeasa-Iași 

și Mironeasa-Iași, la intervale regulate de timp, conform 

următorului orar: 

 Plecări Iași: 06.00, 12.00, 16.30 

 Sosiri Mironeasa: 07.15, 13.15, 18.00 
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 Plecări Mironeasa: 04.30, 08.00, 14.00 

 Sosiri Iași: 05.30, 09.30, 15.30 

Stațiile de călători sunt amenajate corespunzător. 

 

Serviciul de salubritate 

Pe teritoriul comunei Mironeasa, gestionarea deșeurilor se face 

conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Iași nr. 

357/30.10.2018. 

Colectarea deșeurilor menajere se face de către SC GIREXIM 

UNIVERSAL SA, de 2 ori pe luna și de 2 ori deseurile selective 

(carton, plastic și sticlă). 

Containere pentru colectare selectivă sunt amplasate în toate 

satele comunei. 
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Factori de mediu 

În comuna Mironeasa nu există factori industriali care să 

contribuie la poluarea mediului înconjurător. Poluarea se 

realizează din depozitarea deşeurilor în locuri nepermise, fapt 

care duce la deteriorarea terenului în zonele unde este 

depozitat sau a utilizării excesive şi necontrolate a chimicalelor 

în agricultură. De asemenea, poluarea poate surveni în timpul 

campaniilor agricole când din cauza vântului, ajung cantităţi 

mari de praf şi pulberi în zonele locuibile. 

Calitatea apelor poate fi deteriorată prin deversări de reziduuri 

necontrolate direct în apele curgătoare de la unităţi de producţie 

şi gospodării individuale. Calitatea apelor subterane poate fi 

alterată din pricina lipsei reţelei de canalizare sau neracordării 

gospodăriilor la rețeaua de canalizare şi folosirii în gospodării a 

foselor impropriu realizate. 
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Calitatea aerului poate fi alterată din cauza traficului rutier prin 

emisia de noxe, praful datorat străzilor parţial asfaltate sau 

neasfaltate.  
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CAPITOLUL 4. SERVICII PUBLICE 

Sănătate 

În anul 2019, în județul Iași funcționau 2.865 de unități sanitare. 

Dintre acestea, 325 de structuri erau publice (11% din total), iar 

2.540 aparțineau mediului privat (89% din total). 

 

 

Proprietate privată

2540 unități

89%

Proprietate publică

325 unități

11%

Structura unităților sanitare din județul Iași
(unități sanitare, anul 2019)
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La nivelul comunei Mironeasa, infrastructura sanitară cuprinde: 

 1 Cabinet individual medicină de familie în sat Mironeasa 

 1 Dispensar uman în sat Mironeasa 

 1 Farmacie umană în sat Mironeasa 

 1 Cabinet stomatologic în sat Mironeasa 

Din punct de vedere al personalului medico-sanitar, actul 

medical este asigurat de către: 

 2 medici 

 1 asistent medical 

 1 asistent comunitar 

 1 medic stomatolog 

 1 farmacist 

Întrucât comuna Mironeasa se află la o distanță de 37 de km de 

orașul Iași, populația poate apela cu ușurință la infrastructura 

medico-sanitară din mediul urban pentru cazuri mai complicate 
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sau care necesită spitalizare/investigații de lungă durată. 

 

 

Asistență socială 

Compartimentul de asistenţă socială a fost înfiinţat în scopul 

prevenirii sau limitării unor situaţii de dificultate sau 

vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune 

socială. 

Autoritatea locală își propune pentru perioada 2021-2027 să 

răspundă nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor 

din comunitate, să prevină şi să depăşească situaţiile de 

dificultate, privind creşterea calităţii vieţii, promovând coeziunile 

sociale, să valorizeze şi să asigure o viaţă decentă tuturor 

persoanelor care vor beneficia de drepturi şi oportunităţi reale 

în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii personale.  
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Comuna Mironeasa reafirmă și în următoarea perioadă 

interesul special şi prioritar, acordat problematicii copiilor, prin 

continuarea reformei pe un palier superior, trecând de la 

accentul pe protecţia copilului aflat în dificultate la protecţia 

drepturilor tuturor copiilor aflați în dificultate, a drepturilor 

persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice aflate în 

dificultate din comuna Mironeasa, aşa cum sunt ele definite în 

legislaţie. 

Eforturile societăţii vor fi îndreptate în direcţia întăririi şi 

susţinerii familiei, în asumarea responsabilităţilor faţă de 

categoriile de persoane vulnerabile, sprijinirea victimelor 

violenței în familie, dezoltarea serviciilor socio-medicale 

integrate la domiciliu aflate în evidența instituției, dezvoltarea și 

promovarea programelor pentru ameliorarea condițiilor de viața 

ale populației de etnie rromă. 

Considerăm că, în acord cu practicile europene, problema 

copiilor este o problemă de interes naţional, dar nu numai a 
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copiilor ci şi a persoanelor cu handicap şi a persoanelor 

vârstnice, în rezolvarea căreia trebuie să se implice atât 

comuna Mironeasa, cât și persoanele fizice şi juridice care pot 

oferi soluţii. 

Pe baza experienţelor din anii trecuţi şi ţinând cont de practicile 

ţărilor dezvoltate, România a adoptat şi a început să aplice din 

anul 2005 o legislaţie care face trecerea de la un sistem axat pe 

protecţia copilului în dificultate la un sistem care vizează 

promovarea şi respectarea drepturilor tuturor copiilor. 
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Personalul de asistență socială se ocupă cu identificarea, 

planificarea și soluționarea problemelor socio - umane de pe 

plan local, astfel: 

 din cauza lipsei locurilor de muncă numărul 

beneficiarilor de ajutor social a crescut; 

 există beneficiari de ajutor social care necesită lunar 

fișă de calcul, întocmirea anexelor privind plata 

acestora, întocmirea raportului statistic, reînnoirea 

dosarelor din 3 în 3 luni, efectuarea anchetelor 

sociale la 6 luni și ori de câte ori este nevoie;  

 există beneficiari care primesc alocaţie pentru 

susţinerea familiei conform Legii 277/2010; 

 există persoane încadrate cu grad de handicap 

atestate cu certificate și persoane cu handicap grav 

care necesită întocmirea rapoartelor lunare;  

 întocmirea rapoartelor de evaluare pentru copiii 

aflați în plasament; 
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 există copii aflaţi în asistenţă maternală; 

 există copii care beneficiază de programul de 

acordare gratuită a laptelui praf pentru copii 0 - 12 

luni în conformitate cu legislaţia în vigoare (Legea 

nr. 321/2001 şi OG. 380/2011); 

 există beneficiari ai subvenţiei pentru încălzirea 

locuinţei cu lemne conform OUG nr. 70/2011 şi 

Legea 416/2001 cu modificările ulterioare; 

 răspuns la adrese cu termen, efectuarea de anchete 

sociale la diferite instituții; 

 rapoarte lunare de monitorizare pentru familiile 

unde s-a facut reintegrarea în familie; 

 monitorizarea altor familii în care au fost scoși copii 

datorită abuzului și neglijării; 

 din cauza consumului de alcool în rândul adulților, a 

crescut numărul cazurilor de violență domestică 

care necesită o monitorizare strictă; 
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 există mame minore care beneficiază de consiliere 

și informare; 

 există copii cu părinți plecați la muncă în străinătate. 

Serviciile sociale primare acordate sunt: servicii de 

informare/îndrumare/sprijin/acompaniere şi consiliere. 

Prestațiile și serviciile sociale, oferite de către Serviciul Public 

de Asistență Socială, se adresează locuitorilor comunei 

Mironeasa, care se află în situație de nevoie socială și care 

îndeplinesc condițiile legale de acordare a acestora. 

Din punct de vedere al serviciilor de asistenţă socială, 

administraţia locală se confruntă cu numeroase solicitări pentru 

ajutor social. În cadrul departamenului de asistenţă socială, 

serviciile sociale primare şi prestaţiile sociale sunt asigurate de 

2 persoane.  

În luna decembrie 2020, beneneficiarii serviciilor de asistență 

socială la nivel local sunt: 
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 273 persoane beneficiare de ajutor social 

 54 persoane cu handicap 

 5 asistenți personali 

 22 copii în plasament familial 

 18 copii în asistență maternală 

 7 de familii care au făcut cerere pentru ajutor pentru 

încălzire 

În Mironeasa există 1 centru de zi pentru copii în situații de risc, dar 

nu este dat în funcțiune. 

 

Educație 

În anul școlar 2019, în mediul rural din România existau un 

număr de 3.117 de unități școlare, fiind mai puține cu 83 unități 

comparativ cu anul 2014. 

În același an școlar (2018/2019), în mediul rural din Regiunea 

Nord-Est funcționau 570 de unități școlare. Din cele 570 de 
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unități școlare, 126 unități școlare aparțin mediului rural ieșean 

(22,11%). În comparație cu anul școlar 2013/2014, în Regiunea 

Nord-Est numărul unităților de învățământ a înregistrat o 

scădere cu 27 unități în anul 2019. 

În județul Iași, în anul școlar 2018/2019 numărul unităților 

școlare s-a redus comparativ cu anul școlar 2013/2014 (fiind 

mai puține cu 6 unități de învățământ). 

În perioada 2014-2019, numărul unităților școlare care 

funcționau în mediul rural a scăzut atât la nivel național, cât și 

la nivel regional și județean. 

Unități școlare pe niveluri de educație în mediul rural românesc și în comuna Mironeasa 

 România Reg. Nord-Est Iași Com. Mironeasa 

 2014 2019 2014 2019 2014 2019 2014 2019 

Total 3.210 3117 597 570 132 126 1 1 

Învățământ antepreșcolar - 1 - - - - - - 

Învățământ prescolar 94 77 15 10 3 5 - - 

Învățământ preuniversitar 3.115 3.038 582 560 129 121 1 1 

      Învățământ primar și 
gimnazial (inclusiv 

învățământul special) 
2.835 2.776 517 500 102 95 1 1 
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 România Reg. Nord-Est Iași Com. Mironeasa 

 2014 2019 2014 2019 2014 2019 2014 2019 

                         Învățământ primar 
și gimnazial 

2.826 2.770 517 500 102 95 1 1 

                         Învățământ primar 
și gimnazial special 

9 6 - - - - - - 

      Învățământul secundar 
ciclul 2 (liceal si profesional) 

277 259 65 60 27 26 - - 

Învățământ  
liceal 

263 21 57 37 20 6 - - 

Învățământ  
profesional 

14 49 8 23 7 20 - - 

Învățământ postliceal si de 
maiștri 

3 3 - - - - - - 

Învățământ superior - licență 1 1 - - - - - - 

sursa datelor: INS, Direcția Județeană de Statistică Iași, decembrie 2020 

 

Situația sistemului educațional în comuna Mironeasa în anul 2020 

Denumirea instituției 
Nr. copii / 

grupe / clase 
Cadre 

didactice 
Cadre nedidactice 
și personal auxiliar 

Grădinița cu program normal nr. 1, Mironeasa 57/2 2 1 

Grădinița cu program normal nr. 2, Mironeasa 20/1 1 - 

Grădinița cu program normal nr. 3, Mironeasa 67/3 3 1 

Grădinița cu program normal, Urșița 25/1 1 - 

Școala Gimnazială Mironeasa 372/16 21 5+3 

Școala Primară cu clase I-IV nr. 2, Mironeasa 60/3 3 1 

Școala Primară cu clase I-IV nr. 3, Mironeasa 150/6 6 1 

Școala Gimnazială cu clasele I-VIII, Urșița 121/8 10 1 

sursa datelor: Administrația Publică Locală Mironeasa, decembrie 2020 

La Grădinița cu program normal nr. 1, Mironeasa, este necesară 

prezența unui post pentru un asistent medical. 
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Școala Gimnazială Mironeasa 

La început a fost o şcoală mică doar cu învăţământ primar, după 

care a mai crescut şi a devenit în timp o şcoală cu învăţământ 

gimnazial.  

Prima şcoală primară apare în satul Mironeasa în registrul de 

inspecţie la data de 7 aprilie 1894, când şcoala a fost inspectată 

de către revizorul şcolar C. Chiriţă. Populația şcolară la acea 

dată era de 36 elevi inscrişi şi care erau prezenţi în număr de 

27 elevi, cu un singur cadru didactic. 

 

Alte 3 şcoli I - IV au luat fiinţă în anii 1924, respectiv 1930 în 

satele Urşiţa şi Mironeasa. 

În prezent este o şcoală coordonatoare formată din patru 

structuri, două şcoli gimnaziale (Școala Gimnazială Mironeasa 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Mironeasa pentru perioada 2021-2027 
 

 
247 

și Școala Gimnazială Urșița) şi două şcoli primare (Școala 

Primară nr. 2 Mironeasa și Școala Primară nr. 3 Mironeasa) și 

grădiniță, cu un colectiv a cărui principală calitate este dorinţa 

de mai bine, materializată prin muncă, unde elevii doresc 

egalitatea de şanse. 

Infrastructura şcolară cuprinde 4 şcoli generale şi 3 grădiniţe 

amplasate în satele Mironeasa și Urșița. De asemenea, 

infrastructura școlară mai cuprinde 5 laboratoare, un cabinet de 

tradiții și 2 biblioteci şcolare – Mironeasa, cu un fond de carte 

de 5.550 volume și Urșița, cu un fond de carte de 2.000 volume. 

 

Grădinițele funcționează în școli, respectiv în: 

 Școala Primară nr. 2 Mironeasa 

 Grădiniţa  nr. 3 Mironeasa 

 Școala Gimnazială Urșița 
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Școala Gimnazială Urșița are nevoie de o serie de modernizări, 

în sensul că, în prezent grupurile sanitare se află în exteriorul 

clădirii și se dorește a fi amenajate în interiorul clădirii, trebuie 

realizată izolarea termică a clădirii și schimbarea tâmplăriei, a 

țevilor de încălzire, achiziționarea de materiale didactice, 

calculatoare și introducerea internetului. 

 

,,Viitorul este aşa cum îl visăm, vom fi cei ce vom semăna în 

continuare educaţia bunului simţ şi al dorinţei de mai bine”. 

Misiunea şcolii urmăreşte ca prin educaţia pe care o oferă 

copiilor să devină iniţiatori, susţinători şi catalizatori al 

comunităţii locale. Serviciile oferite de şcoală au la bază 

egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în procesul 

educaţional şi deschiderea spre invăţarea pe tot parcursul vieţii. 
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Viziunea școlii pentru perioada 2021-2027 este acea de 

promovare a unui învăţământ de calitate, modern şi flexibil, prin 

stimularea creativităţii, abandonarea stilului rigid şi 

nedemocratic în relaţiile profesor-elev, munca în echipă, 

dezvoltarea relaţiilor de colaborare care valorifică experienţa 

elevilor la nivelul cunoaşterii intelectuale şi estetice, în sens 

pedagogic, precum şi asigurarea unei bune comunicări 

strategice interinstituţionale. 

 

În anul 2019 erau înregistrați 852 de copii, din care 187 erau 

preșcolari, 407 copii în învățământul primar și 258 elevi 

înregistrați în învățământul gimnazial. 

În anul școlar 2013/2014, populația școlară din comuna 

Mironeasa era formată din 904 persoane și până în anul școlar 

2019/2020, populația școlară a scăzut cu 52 de persoane (-

5,8%). 
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Evoluția populației școlare din comuna Mironeasa pe niveluri de educație 

Nivel de instruire 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2014 

persoane persoane % 

Total 904 906 967 951 927 852 -52 -5.8% 

Învățământ preșcolar 148 150 199 207 183 187 39 26.4% 

Învățământ primar 404 429 474 467 479 407 3 0.7% 

Învățământ gimnazial 352 327 294 277 265 258 -94 -26.7% 

sursa: INS, decembrie 2020, calcule proprii 

În perioada 2014-2019, populația școlară din comuna 

Mironeasa a înregistrat un trend descendent doar pe nivelul de 

educație gimnazial (reducere cu 26,7%), în vreme ce în 

învățământul primar a cunoscut o creștere foarte mică (+0,7%), 

iar învățământul preșcolar a cunoscut o creștere mai 

semnificativă (de 26,4%). 
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Din cei 852 de copii înscriși în grădinițe și în programele 

educaționale primare și gimnaziale în anul școlar 2019/2020, 

22% sunt copii înscriși în grădinițe (187 copii), 48% sunt elevi 

înscriși în învățământul primar (407 elevi) și 30% sunt elevi 

înscriși în învățământul gimnazial (258 persoane). 
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În anul școlar 2019/2020, numărul cadrelor didactice din 

comuna Mironeasa însuma 48 de persoane. În comparație cu 

anul școlar 2014/2015, numărul cadrelor didactice a crescut cu 

2,1%. 

În perioada 2014-2019, evoluția numărului de cadre didactice 

pe cicluri de învățământ a fost relativ constantă, scăderea 

Copii înscriși în grădinițe

187 copii

22%

Învățământ primar

407 elevi

48%

Învățământ gimnazial

258 elevi

30%

Populația școlară din comuna Mironeasa, județul Iași
pe niveluri de educație (anul 2019)
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numărului de cadre didactice s-a înregistrat la ciclul gimnazial 

(scădere cu 4,5%). 

Evoluția cadrelor didactice din comuna Mironeasa pe niveluri de educație 

Nivel de instruire 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2014 

persoane persoane % 

Total 47 47 50 50 45 48 1 2.1% 

Învățământ preșcolar 6 6 6 7 7 8 2 33.3% 

Învățământ primar 19 19 22 21 16 19 0 0.0% 

Învățământ gimnazial 22 22 22 22 22 21 -1 -4.5% 

sursa: INS și Direcția Județeană de Statistică Iași, decembrie 2020, calcule proprii 
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În ceea ce privește repartiția pe niveluri de educație a 

personalului didactic din comuna Mironeasa, se observă că în 

anul școlar 2019/2020, 44% din numărul total al cadrelor 

didactice sunt concentrate în învățământul gimnazial, 39% în 

învățământul primar și cea mai mică pondere este în 

învățământul preșcolar (17%). 

Învățământ 

preșcolar

17%

Învățământ 

primar

39%

Învățământ 

gimnazial

44%

Personalul didactic din comuna Mironeasa, județul Iași
pe niveluri de educație (anul 2019)
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Elevii și cadrele didactice din Mironeasa au la dispoziție 37 de 

săli de clasă și cabinete școlare pentru desfășurarea activităților 

și 1 sală de gimnastică. În comuna Mironeasa, în prezent nu 

există laboratoare și ateliere școlare. 

Evoluția dotărilor din sistemul educațional din comuna Mironeasa 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

învățământ primar și gimnazial: număr unități, număr persoane 

săli de clasă și cabinete școlare 38 41 42 42 37 41 

săli de gimnastică 1 - - 1 1 1 

număr PC-uri 43 43 43 43 43 43 

populația școlară  904 906 967 951 927 852 

cadre didactice 47 47 50 50 45 48 

învățământ primar și gimnazial: indicatori 

personal didactic / 25 persoane populație școlară 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.4 

populație școlară / sală de clasă 23.8 22.1 23.0 22.6 25.1 20.8 

populație școlară / PC 21.0 21.1 22.5 22.1 21.6 19.8 

sursa: INS și Direcția Județeană de Statistică Iași, decembrie 2020, calcule proprii 

În anul școlar 2019/2020, în comuna Mironeasa, la fiecare 25 

elevi din sistemul primar și gimnazial existau 1,4 cadre didactice 

care se ocupau de instruirea acestora, iar populația școlară ce 

revine pe sală de clasă este de 20,8 elevi, fiind în scădere față 
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de anul școlar 2014/215 când valoarea acestui indicator de 

confort al copiilor în sălile de clasă era de 23,8 elevi pe sală de 

clasă. 

Din punct vedere al dotărilor IT&C, în anul școlar 2019/2020, în 

comuna Mironeasa, la fiecare unitate PC reveneau 19,8 școlari.  

Prin programele naționale pentru acordarea de ajutoare 

financiare pentru achiziționarea de calculatoare se dorește ca 

un număr mai mare de elevi să aibă acces la un 

calculator/tabletă, cu atât mai mult în contextul perioadei de 

pandemie când din cauza virusului SARS COV-2, elevii și 

cadrele didactice trebuie să se adapteze la învățământul on-

line. În acest sens, Ministerul Educaţiei continuă programul 

intitulat „EURO 200” pentru achiziționarea de echipamente 

IT&C. 

La nivel local, educația on-line s-a desfășurat destul de 

anevoios, situația nefiind una particulară, ci mai degrabă una 
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generală înregistrată la nivel național, nu doar la nivel local. 

Educația on-line s-a desfășurat anevoios și se desfășoară 

anevoios din cauza lipsei unei infrastructuri tehnologice 

adecvate atât pentru cadrele dicactive, cât și pentru elevi. La 

lipsa infrastructurii tehnologice se adaugă ca punct slab și 

nivelul scăzut al abilităților resurselor umane, agrenate în 

procesul educațional, în zona competențelor digitale. 

Activitățile didactice și educaționale se desfășoară într-un cadru 

cu multe provocări și eforturi din ambele tabere (cadre didactice 

și elevi), astfel încât actul educativ să aibă rezultate pozivitive 

în lipsa unei interacțiunii față în față dintre cele două părți 

implicate direct. 

Decizia luată la nivel național de suspendare a activităților 

didactice față-în-față afecteză, per ansamblu, în mod negativ 

procesul de învățare. Studiile inițiate la nivel național 

evidențioază faptul că profesorii consideră că dedică mai mult 

timp pentru organizarea activității didactice decât în maniera 
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tradițională și reușesc mult mai greu să motiveze și să mențină 

un interes real la ore din partea elevilor. 

Începând cu data de 9 noiembrie 2020, cursurile față în față au 

fost suspendate la nivel național ca urmare a numărului mare 

de cazuri noi de COVID-19 (aceasta fiind a doua decizie de 

acest fel, întrucât prima dată, decizia a fost luată în luna marie 

2020), iar toate școlile au intrat în scenariul online pentru cel 

puțin 30 de zile. După cele 30 zile, decizia a fost prelungită până 

la vacanța de iarnă și în luna ianuarie 2021, cadrele didactice, 

elevii și părinții vor afla dacă decizia va fi prelungită sau nu. 

Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” alături 

de Consiliul Național al Elevilor10 a realizat în perioada 18-23 

noiembrie 2020 o consultare online a percepțiilor elevilor, 

părinților și cadrelor didactice despre educația online, cu accent 

pe calitatea acesteia. Consultarea a fost realizată printr-un 

                                                           
10  sursa: https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/12/Rezultate-sondaj-online_calitatea-educatiei-
online_dec2020.pdf 
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chestionar online distribuit pe canalele și rețelele de comunicare 

ale celor două organizații care au inițiat demersul. Eșantionul 

analizat este compus din 9.401 elevi, 3.265 cadre didactice și 

4.965 părinți din toate județele din România. Eșantionul este 

non-aleatoriu și neprobabilist. 

Perspectiva unanimă a celor trei grupuri consultate (elevi, cadre 

didactice și părinți) este că educația online reprezintă o soluție 

de compromis, temporară, care, însă, nu poate înlocui 

avantajele educației față în față. În tabelul de mai jos sunt 

expuse avantajele și provocările regăsite de elevi, cadre 

didactice și profesori în experiența proprie cu educația online în 

contextul pandemic al anului școlar 2020-2021. 

 

Avantaje și provocări ale educației online11 

                                                           
11 ibidem 
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Grup Avantaje Provocări 

Elevi Relaxare 

Liniște 

Confort 

Siguranță 

Schimbarea mentalității profesorilor 

și a metodelor de predare 

Timp pentru descoperirea de noi 

hobbyuri 

Lipsa echipamentelor digitale și a 

semnalului la internet 

Obligativitatea deschiderii 

camerelor 

Orele sunt plictisitoare, 

stresante, obositoare 

Neînțelegerea lecțiilor predate 

Profesorii nu sunt înțelegători 

Conținutul educațional nu este 

adaptat 

Capacitate de învățare mai mică 

Prea multe teme 

Stări de anxietate și lipsa 

motivației 

Lipsa socializării 

Cadre 

didactice 

Îmbunătățirea relației cu părinții 

Abordarea unor metode noi/ 

interesante 

Creșterea autonomiei profesorilor și 

elevilor în învățare 

Utilizarea unor metode alternative în 

Lipsa echipamentelor digitale și a 

internetului pentru 

elevi și profesori 

Gestionarea elevilor care nu pot 

participa deloc online 
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Grup Avantaje Provocări 

evaluare 

Elevii introvertiți sunt mai activi la 

orele 

online 

Refuzul elevilor de a deschide 

camerele și de a participa 

activ la ore 

Lipsa de motivație a elevilor și 

profesorilor 

Mai mult timp pentru pregătirea 

lecțiilor 

Lipsa spațiului adecvat 

Unii dintre părinți au competențe 

digitale limitate 

Timp îndelungat petrecut în fața 

ecranelor digitale 

Unii părinți șoptesc răspunsul 

copiilor 

Lipsa feedback-ului imediat din 

partea elevilor 

Îmbinarea vieții de familie 

(îngrijirea propriilor copii) cu 

rolul de educator 

Părinți Implicarea cadrelor didactice 

Copiii au mai mult timp 

Timp limitat pentru sprijinirea 

elevului 
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Grup Avantaje Provocări 

Siguranță 

Cooperare mai bună cu profesorii 

Părinții învață alături de copii 

Confortul familial 

Responsabilitate crescută în rândul 

elevilor 

Diferențe privind calitatea 

educației online 

Lipsa motivației elevilor 

Rigiditatea unor profesori 

Lipsa socializării 

Emoții negative pentru părinți și 

elevi – frustrare, 

anxietate, dezamăgire, abandon 

Neadaptarea programei la 

educația online 

Timp îndelungat petrecut de elevi 

în fața ecranelor 

Dificultăți mari de învățare pentru 

elevii din clasele 

primare 

Cheltuieli suplimentare pentru 

părinți pentru 

achiziționarea echipamentelor 

tehnologice 
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Comuna Mironeasa are și o echipă de fotbal denumită ”Viitorul 

Mironeasa”. Tot legat de activitatea sportivă, dar și educativă, 

se află în implementarea proiectului de construire a unei baze 

sportive model tip I în comuna Mironeasa, cu teren de fotbal și 

vestiare amenajate. 
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Imagini cu unitățile educaționale de pe raza comunei 

Mironeasa sunt prezentate în cele ce urmează: 

 

 

 

Școala Gimnazială  Mironeasa, Corp A 
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 Școala Gimnazială  Mironeasa, Corp A 
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 Grădinița de copii; Școala Gimnazial nr.1 Mironeasa 
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Școala Gimnazială  Mironeasa, Corp C 

  



Strategia de dezvoltare locală a comunei Mironeasa pentru perioada 2021-2027 
 

 
269 

 

 

 

Școala cu clasele I-IV Mironeasa 2 
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Grădinița cu Program Normal nr. 3 Mironeasa 
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Grădinița cu Program Normal nr. 3, Mironeasa 
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Școala Gimnazială Urșița, Comuna Mironeasa 
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Cultură, artă și timp liber 

 

Pe raza localităţii îşi desfăşoară activitatea un cămin cultural şi 

o bibliotecă comunală, ambele fiind înfiinţate în anul 1948.  

Activitatea de cultură este realizată prin Biblioteca Comunală 

Mironeasa, care reprezintă în esenţă un factor de creştere a 

nivelului de cunoaştere şi cultură generală a omului. Plecând de 

la această premiză s-a căutat să se organizeze activitatea 

bibliotecii în aşa fel încât să-i confere caracterul de instruire şi 

informare astfel încât să poată avea un rol activ în dezvoltarea 

şi creşterea nivelului de cultură generală a populaţiei din 

comuna Mironeasa. 

La această dată, biblioteca are în dotare 10.923 volume 

cuprinzând cărţi de beletristică, ştiinţă şi tehnică, istorie, 

geografie etc, precum şi literatură pentru copii.  
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Biblioteca beneficiază de proiectul „Biblionet” având în prezent 

o rețea de 4 calculatoare și o imprimantă multifuncțională. 

Majoritatea utilizatorilor este compusă din elevi şi studenţi, dar 

şi din diverse categorii socio - profesionale, în număr de peste 

1000. 

Pentru dezvoltarea atitudinii faţă de bibliografia şcolară, în 

vederea popularizării fondului de carte şi a noutăţilor 

achiziţionate, s-au organizat întâlniri la sediul bibliotecii şi în 

şcoli, activităţi culturale organizate împreună cu elevii cu ocazia 

diferitelor evenimente, iar tematicile prevăzute în programul de 

activitate au fost respectate. 

Fondul de carte al Bibliotecii Publice Mironeasa numără 10.923 

volume în luna noiembrie 2020. 

Căminul Cultural Mironeasa este reprezentat de o clădire care 

necesită reabilitare, modernizare și dotare pentru a se putea 

desfășura diverse activități culturale. 
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La nivelul comunei Mironeasa nu există muzee și colecții 

publice, la la nivel local se are în vedere înființarea centru de 

promovare a meșteșugurilor, dar și a unui muzeu al satului (un 

muzeu etnografic). 

Cultură în comuna Mironeasa – date statistice 

    2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Biblioteci - total Număr 3 3 3 3 3 3 

    din care biblioteci 
    publice 

Număr 1 1 1 1 1 1 

Volume existente în 
biblioteci 

Număr 11.126 11.795 12.992 15.125 15.125 15.125 

Volume eliberate Număr 7.662 10.142 10.445 10.008 9.623 9.355 

Cititori activi la 
biblioteci 

Număr 
persoane 

941 1069 1065 968 897 790 

Personalul angajat din 
biblioteci 

Număr 
persoane 

1 1 2 1 1 2 

sursa: INS și Direcția Județeană de Statistică Iași, decembrie 2020 
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Evenimente locale 

La nivelul comunei Mironeasa, evenimentele locale sunt 

reprezentate de activități culturale, evenimente religioase, și 

artistice, etc. 

Evenimentele locale prezente în comună: 

 Ziua comunei Mironeasa – prima duminică după 15 

august; 

 Hramurile celor 7 biserici: 

 Satul Mironeasa: Hramul Bisericii noi Sf. Împărați 

Constantin şi Elena – 21 mai; Hramul Bisericii Vechi 

Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril – 8 noiembrie; 

Biserica din zona Frunziş Sf. Arhidiacon Ştefan – 27 

decembrie; Biserica din zona Brustureţi Sfântul 

Lazăr – ultima sâmbătă din postul Paștelui. 

 Satul Schitu – Hadâmbului: Adormirea Maicii 

Domnului – 15 august; Naşterea Maicii Domnului – 
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8 septembrie; Acoperământul Maicii Domnului – 3 

octombrie. 

 Satul Urşiţa: Biserica Ortodoxă: Hramul tuturor 

sfinţilor și Izvorul Tămăduirii; Biserica Ortodoxă pe 

stil vechi: Sfântul Ioan Gură de Aur – 27 noiembrie. 

 Serbări școlare - în şcolile din comuna Mironeasa se 

organizează numeroase serbări, cu prilejul unor zile 

semnificative, evenimente tradiţionale: 1 Decembrie, 

Sărbători de iarnă, 24 Ianuarie, 1 Martie, 8 Martie, 1 Aprilie, 

Serbarea abecedarului, încheierea anului şcolar. 

Mențiune: Toate aceste evenimente au o tradiție la nivel local 

și au fost organizate ani la rând. În contextul noii pandemii, 

la nivel local, o parte dintre evenimente nu au mai fost 

organizate în anul în curs (anul elaborării prezentului 

document strategic) și este posibil să nu fie organizate nici în 

anul următorul (2021) sau chiar în anii următori (totul fiind 

sub semnul întrebării întrucât nu se poate estima cât va dura 
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această situație pandemică), dar ele există în sufletele 

cetățenilor din comună și vor fi reluate imediat ce contextul 

național va permite acest lucru. 

 

Viața spirituală locală 

Spiritualitatea creştină este reprezentată prin existenţa a şapte 

biserici în comună. Confesiunile religioase existente în comună 

sunt de rit ortodox și penticostal. 

În comuna Mironeasa există următoarele locașuri de cult: 

Denumirea lăcaşului Localitatea 

Biserica ortodoxă Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril  Sat Mironeasa 

Biserica ortodoxă din zona Brustureţi Sfântul Lazăr Sat Mironeasa 

Biserica ortodoxă din zona Frunziş Sfântul Arhidiacon 

Ştefan 

Sat Mironeasa 

Biserica ortodoxă cu hramul Constantin şi Elena, Sfânta 

Treime si Sfântul Pantelimon 

Sat Mironeasa 
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Denumirea lăcaşului Localitatea 

Biserica Ortodoxă: Hramul tuturor sfinţilor și Izvorul 

Tămăduirii.  

Sat Urșița 

Biserica Ortodoxă pe stil vechi: Sfântul Ioan Gură de Aur 

– 27 noiembrie. 

Sat Urșița 

Mănăstirea Schitu Hadâmbului Sat Schitu 

Hadâmbului 
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Strategia de dezvoltare locală a comunei Mironeasa pentru perioada 2021-2027 
 

 
281 
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Administrația publică locală 
 

Organigrama Primăriei Comunei Mironeasa 
 

 

 
Prelucrare după: https://primariamironeasa.ro/fisiere/pagini_fisiere/Organigrama.pdf  
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Politici întreprinse în teritoriu. La nivelul comunei Mironeasa, 

în perioada 2014-2020 au fost inițiate și implementate 

următoarele proiecte: 

Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

Valoare fără 

TVA (lei) 

Sursa de 

finantare 

Stadiul 

proiectului 

1. 

Modernizare drumuri 

comunale în comuna 

Mironeasa, județul Iași 

4.571.962,77 

lei 

 

PNDL 

Buget local 

Finalizat 

2. 

Mijloc de transport elevi 

,,Microbuz marca OPEL 

MOVANO-CIBRO 16+1 

109.279,96 lei MDRAP 
Donat conform 

proces verbal de 

predare preluare 

nr. 

68274/12.08.2015 

3. 

Achizitionare 

autogunoiera in Comuna 

Mironeasa, județul Iași 

 

422.139,00 lei GAL CIUREA 
Finalizat 

4. 

Centru de informare si 

promovare turistica in sat 

Schitu Hadîmbului, 

comuna Mironeasa, 

județul Iași. 

299.970,92 lei AFIR 
Finalizat 
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Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

Valoare fără 

TVA (lei) 

Sursa de 

finantare 

Stadiul 

proiectului 

 

5. 

Centru de zi pentru copii 

în Comuna Mironeasa, 

județul Iași 

275.81,08 lei Ministerul 

Muncii 

Buget Local 

Finalizat 

6. 

Construire centru de 

informare pentru cetățenii 

din Comuna Mironeasa, 

județul Iași 

396.060,00 lei Buget local 
Finalizat 

7. 

Reabilitare și 

modernizare parțială a 

sistemului de iluminat 

public în Comuna 

Mironeasa 

209.960,00 lei Buget local 
Finalizat 

8. 

Reabilitare si 

Modernizare scoala 

primara nr.2 Mironeasa, 

Comuna Mironeasa, 

județul Iași 

656.506,83 lei PNDL 
Finalizat 

9. 
Reabilitare și 

Modernizare Școala 

primară nr.3 Mironeasa, 

1.060.849,90 

lei 

PNDL 

Buget local 

Finalizat 
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Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

Valoare fără 

TVA (lei) 

Sursa de 

finantare 

Stadiul 

proiectului 

Comuna Mironeasa, 

județul Iași 

10. 

Reabilitare și 

Modernizare grădinița cu 

program normal nr.3 

Mironeaa, Comuna 

Mironeasa, județul Iași 

1.049.328,43 

lei 

PNDL 

Buget local 

Finalizat 

11. 

Construire Grădiniță de 

copii Școala Gimnazială 

nr.1 Mironeasa, comuna 

Mironeasa, județul Iași 

1.213.039,22 

lei 

PNDL 
Finalizat 

12. 

Refacere pod calamitat tip 

C3, amplasat în Sîngeriș-

zona GROP, ăn sat 

Mironeasa, Comuna 

Mironeasa, județul Iași 

211.995,00 lei Calamități 
Finalizat 

13. 

Construire podet betonat 

peste pârâul Urșița în 

zona la Bahrin, și a unui 

podeț peste pârâul Șipote 

în zona Burduja în 

intravilanul satului și 

407.900,00 lei Calamități 
Finalizat 
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Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

Valoare fără 

TVA (lei) 

Sursa de 

finantare 

Stadiul 

proiectului 

Comuna Mironeasa, 

județul Iași. 

14. 

Biserica cu hramul,,Sfinți 

Imparați Constantin si 

Elena, Sfânta Treime si 

Sfântul Pantelimon 

1.000.000, 00 

lei 

Buget Local 
În curs de 

execuție 

15. 

Reabilitare și modenizare 

Scoala Gimnazială Urșița, 

sat Urșița, Comuna 

Mironeasa, județul Iași 

904.256,66 lei PNDL 

Buget Local 

În curs de 

execuție 

16. 

Reabilitare și 

Modernizare Școala 

Gimnazială cop A, corp B, 

corp C, sat Mironeasa, 

Comuna Mironeasa, 

județul Iași 

5.419.174,00 

lei 

PNDL 

Buget Local 

În curs de 

execuție 

17. 

Extindere rețea de 

alimentare cu apă 

potabilă și canalizare apă 

uzată menajeră în 

Comuna Mironeasa, 

Județul Iași 

11.832.466,00 

lei 

PNDL 

Buget Local 

În curs de 

execuție 
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Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

Valoare fără 

TVA (lei) 

Sursa de 

finantare 

Stadiul 

proiectului 

18. 

Furnizare utilaj 

BULDOEXCAVATOR 

pentru obiectivul „Achizitii 

dotari pentru comuna 

Mironeasa, judetul Iasi” 

499.823,50 lei AFIR 
In curs de 

achizitie 

19. 

Reabilitarea și 

modernizarea drumurilor 

comunale afectate de 

calamități în comuna 

mironeasa, județul iași” 

20.722.123,74 

lei 

CNI 

Buget Local 

În curs de 

achizitie servicii 

de proiectare 

20. 

Înființare rețea de 

distribuție gaze natural în 

Comunele Scheia și 

Mironeasa din județul Iași 

34.585.457,30 

lei 

POIM 

Buget local 

comuna 

Mironeasa 

Buget Local  

Comuna 

Scheia 

S-a depus 

cererea de 

finanțare  

sursa: Primăria Comunei Mironeasa 
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Venituri și buget preconizat 

În anul 2020, veniturile totale cumulate la nivelul unității 

administrativ-teritoriale Mironeasa au depășit suma de 18.987 

mii lei, în scădere comparativ cu anul 2019. 

În anul 2020, veniturile proprii însumau 2.124 mii lei, 

reprezentând 11,2% din veniturile totale cumulate la nivelul 

comunei. 

Venituri totale și categorii de venituri la nivelul Primăriei Comunei Mironeasa 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 mii lei 

Venituri – total, din care: 7.481,25 12.372,67 12.753,66 19.223,09 18.987,59 

       Venituri proprii 1.630,19 2.135,34 1.652,09 2.087,93 2.124,46 

       Venituri fiscale 5.651,07 6.634,67 5.939,66 7.388,86 8.655,19 

       Venituri guvernamentale 199,99 3.602,66 5.161,91 9.746,30 8.207,94 

Pondere venituri proprii din total venituri (%) 21.8% 17.3% 13.0% 10.9% 11.2% 

sursa: Primăria Comunei Mironeasa 
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La nivelul comunei Mironeasa, veniturile proprii ale Primăriei au 

avut o evoluție ușor oscilantă în perioada 2016-2020 (de la 

1.630,19 mii lei în anul 2016 (acesta fiind cel mai scăzut nivel 

pentru perioada de referință 2016-2020) la 2.124,46 mii lei în 

anul 2020). Veniturile totale au înregistrat, ca și veniturile proprii 

o evoluție ușor oscilantă (cel mai mare nivel al veniturilor totale 

7,481

12,373 12,754
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fiind înregistrat în 2020: 18.988 mii lei, iar cel mai scăzut nivel 

în anul 2018: 7.481 mii lei). 

Se preconizează o creștere a bugetului local de la 20.000 mii lei 

în anul 2021 la 30.000 mii lei în anul 2026 (+50%). 
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CAPITOLUL 5. ECONOMIE 

Agricultură 

Conform datelor Registrului Agricol din cadrul Primăriei 

Mironeasa, comuna Mironeasa ocupă o suprafață totală de 

4.667 ha, dintre care 419 ha reprezintă teren intravilan (9%) și 

4247 ha este teren extravilan (91%). 

 

 

Intravilan

419 ha

9%

Extravilan

4247 ha

91%

Structura suprafeței fondului funciar 
din comuna Mironeasa, județul Iași
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Terenul agricol ocupă (41,2%) și 2.685 ha sunt terenuri 

neagricole (58,8%). 

 

Suprafața teritoriului comunei Mironeasa pe moduri de folosință 

Modul de folosință ha* % 

Total 4.567 100.0% 

Teren agricol - total 1.882 41.2% 

Arabilă 1.296 68.9% 

Pășuni 460 24.4% 

Fânețe 87 4.6% 

Suprafață agricolă

41.2%

Terenuri neagricole

58.8%

Structura suprafeței fondului funciar 
din comuna Mironeasa, județul Iași

Suprafață totală totală: 4.567 ha*
* date la nivelul anul 2014 - cele mai actuale 
date disponibile la INS
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Modul de folosință ha* % 

Vii și pepiniere viticole 39 2.1% 

Terenuri neagricole total 2.685 58,8% 

Păduri și altă vegetație forestieră 2.545 94.8% 

Ocupată cu ape, bălți 14 0.5% 

Ocupată cu construcții 52 1.9% 

Căi de comunicații și căi ferate 57 2.1% 

Terenuri degradate și neproductive 17 0.6% 

sursa datelor: INS, noiembrie 2020; (*: date la nivelul anul 2014 - cele mai actuale date disponibile) 

 

Arabilă

68.9%

Pășuni

24.4%

Fânețe

4.6%

Vii și pepiniere 

viticole

2.1%

Suprafața agricolă din comuna Mironeasa, județul Iași
pe moduri de folosință (anul 2014)

Suprafață agricolă 
totală: 1.882 ha
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Din totalul suprafeței agricole (1.882 ha), 1.296 ha reprezintă 

suprafață agricolă arabilă (68,9% din suprafața agricolă), 460 

de ha sunt acoperite cu pășuni (24,4%), 87 ha sunt fânețe 

(4,6%), iar 39 ha sunt reprezentate de vii și pepiniere viticole 

(2,1%). 

 

Suprafața totală a terenurilor neagricole din comuna Mironeasa 

este de 2.685 ha (reprezentând 58,8% din suprafața totală a 

94.8%

0.5%

1.9%

2.1%

0.6%

Păduri și altă vegetație forestieră

Ocupată cu ape, bălți

Ocupată cu construcții

Căi de comunicații și căi ferate

Terenuri degradate și 

neproductive

Suprafața neagricolă din comuna Mironeasa
pe moduri de folosință (anul 2014)

Suprafață neagricolă 
totală: 2.685 ha
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comunei). Din această suprafață, 94,8% sunt suprafețe 

acoperite cu păduri și altă vegetație forestieră (2.545 ha). 

Suprafața ocupată cu construcții este de 52 de ha, ceea ce 

reprezintă 1,9%din totalul suprafeței neagricole din comuna 

Mironeasa. 

Căile de comunicații ocupă 2,1% din suprafața neagricolă (57 

de ha). 

 

 

Activitatea agricolă 

Livezi și pepiniere agricole. Conform datelor de la Registrul 

Agricol din cadrul Primăriei comunei Mironeasa, în anul 2020, 

la nivel local există cultivați: 2200 meri, 30 peri, 6300 pruni, 60 

caiși, 30 piersici, 1600 cireși, 1500 vișini. 

Suprafața agricolă acoperită cu pomi fructiferi din comuna Mironeasa 

 
Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 

număr pomi 

Măr 2050 2100 2100 2200 

Păr 20 20 20 30 

Prun 6300 6350 6450 6300 

Cais 60 60 60 60 
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Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 

număr pomi 

Piersic 30 30 30 30 

Cireş 1000 1000 1000 1600 

Vişin 1500 1500 1500 1500 

sursa datelor: Registrul Agricol - Primăria Comunei Mironeasa, decembrie 2020 

Plante uleioase. În anul 2020, la nivelul comunei Mironeasa 

suprafața totală cultivată cu plante uleioase era de 40 ha fiind 

mai mică cu 285 ha decât suprafața înregistrată în anul 2017 (-

87,7%). 
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Evoluția suprafeței agricole cultivată cu floarea soarelui la 
nivelul comunei Mironeasa, județul Iași
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La nivel local, în perioda 2017-2020, nu s-au cultivat și nici nu 

se cultivă alte plante uleioase, precum rapița. 

 

Legumicultură. Suprafața totală de teren agricol cultivată cu 

legume la nivelul comunei Mironeasa este de 35 ha în anul 

2020, dintre care 20% este cultivată cu tomate și 22,9% cu 

cartofi. 

 

Tomate

20.0%

Cartofi

22.9%

Altele

57.1%

Suprafața agricolă cultivată cu legume la nivelul
comunei Mironeasa, județul Iași (anul 2020)

Suprafață agricolă cultivată
cu legume: 35 ha



Strategia de dezvoltare locală a comunei Mironeasa pentru perioada 2021-2027 
 

 
302 

În perioada 2017-2020, la nivelul comunei Mironeasa suprafața 

cultivată cu legume a crescut doar cu 1 ha. 

Suprafața de teren agricol cultivată cu legume la comunei Mironeasa 

  2017 2018 2019 2020 2020/2017 

  ha ha % 

Legume - total, din care: 51.47 34.18 31.87 30.31 -21.16 -41.1% 

Tomate 5 6 6 7 2.00 40.0% 

Cartofi 9 8 8 8 -1.00 -11.1% 

Altele 20 15 15 20 0.00 0.0% 

sursa datelor: Registrul Agricol - Primăria Comunei Mironeasa, decembrie 2020 

 

Cereale. În prezent, la nivel local există 650 ha cultivate cu 

cereale, dintre care 53,8% (350 ha) sunt cultivate cu porumb și 

46,2% (300 ha) suprafață cultivată cu grâu. 
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În perioada 2017-2020, la nivelul comunei Mironeasa suprafața 

cultivată cu cereale a crescut cu 350 ha (+116,7%). 

În evidențele Registrului Agricol din cadrul Primăriei apare că în 

anul 2019, la nivel local a fost cultivată orzoaică pe o surpafață 

de 2 ha, această cultură nu mai există la momentul realizării 

prezentului document strategic. 

Porumb

53.8%
Grâu

46.2%

Suprafața agricolă cultivată cu cereale la nivelul
comunei Mironeasa (anul 2020)

Suprafață agricolă cultivată
cu cereale: 650 ha
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Suprafața de teren agricol cultivată cu cereale la nivelul comunei Mironeasa 

Tipuri de cereale 
2017 2018 2019 2020 2020/2017 

ha ha % 

Total, din care: 300.0 475.0 292.0 650.0 350.0 116.7% 

Porumb 300.0 200.0 250.0 350.0 50.0 16.7% 

Grâu   275.0 40.0 300.0 300.0 - 

Orzoaică   2  - - 

sursa datelor: Registrul Agricol - Primăria Comunei Mironeasa, decembrie 2020 

 

Viță de vie. În anul 2020, conform datelor de la Registrul Agricol 

din cadrul Primăriei Mironeasa există o suprafață de 39 ha 

cultivate cu viță de vie. În perioada 2017-2020, suprafața 

cultivată cu viță de vie a rămas constantă – 39 ha. La nivel local, 

nu există suprafețe agricole cultivate cu viță de vie nobilă. 

 

Creșterea animalelor. În anul 2020, la nivelul teritoriului 

comunei Mironeasa, erau înregistrate în Registrul Agricol al 

Primăriei: 2.300 ovine, 1.300 păsări, 450 caprine, 340 porcine, 

40 cabaline, 20 bovine și 120 familii de albine. 
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Efectivele de animale existente la nivelul comunei Mironeasa 

Categorii animale 
2017 2018 2019 2020 2020/2017 

număr capete număr capete % 

Bovine 120 108 25 20 -100 -83.3% 

Ovine 1800 1800 2200 2300 500 27.8% 

Caprine 700 800 400 450 -250 -35.7% 

Cabaline 100 80 40 40 -60 -60.0% 

Pocine 850 790 650 340 -510 -60.0% 

Păsări 1100 1200 1200 1300 200 18.2% 

Familii de albine 275 275 120 120 -155 -56.4% 

datelor: Registrul Agricol - Primăria Comunei Mironeasa, decembrie 2020 
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În perioada 2017-2020 se remarcă o scădere a efectivului de 

animale. În acest sens, în anul 2020 comparativ cu anul 2017, 

numărul bovinelor a scăzut de la 120 de capete în anul 2017 la 

20 în anul 2020 (-83,3%), numărul caprinelor a scăzut cu 

35,7%, în timp ce efectivul bovinelor și cabalinelor a scăzut cu 

60%, iar numărului famiilor de albine cu 56,4%. 
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La nivelul comunei Mironeasa există și un 
efectiv de 2.300 ovine și 1.300 păsări.



Strategia de dezvoltare locală a comunei Mironeasa pentru perioada 2021-2027 
 

 
307 

În patru ani, numărul păsărilor a crescut cu 18,2%, astfel că în 

anul 2020 sunt cu 200 de păsări mai multe comparativ cu 4 ani 

în urmă (în anul 2017), iar numărul ovinelor a crescut cu 27,8%, 

adică cu 500 capete. 
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Pe raza comunei Mironeasa, nu există nici infrastructuri 

medicale veterinare, nici medic veterinar,  

Piscicultură 

Pe teritoriul comunei Mironeasa există 14 ha de luciu de apă ce 

aparțin cetățenilor. 

Pe teritoriul comunei Mironeasa există un iaz pe pârâul Urșița 

în suprafață de 1 ha. 

În viitor, acest sector al agriculturii poate fi dezvoltat prin 

amenajarea unor bălți/iazuri cu destinație piscicolă și agrement 

(pescuit sportiv). 

 

Silvicultură 

Pe teritoriul comunei Mironeasa există 2.545 ha de pădure și 

vegetație forestieră, reprezentând 55,7% din suprafața totală a 

comunei. 
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155 ha din suprafața totală forestieră sunt în proprietatea 

persoanelor private, unele dintre suprafețe fiind transformate în 

pășuni, 750 ha aparțin Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, iar 

1.640 ha aparțin Ocolului Silvic Grajduri. Din punct de vedere al 

speciilor regăsite în pădurile comunei, încadrarea este în 

categoria pădurilor de foioase, stejar și combinații de stejar cu 

fag şi nu conţine specii protejate. Una dintre problemele legate 

proprietate privată

64.4%

proprietatea 

Ocolului Silvic 

Grajduri

6.1%

proprietatea 

Mitropoliei Moldovei 

și Bucovinei

29.5%

Suprafața totală acoperită cu păduri și altă vegetație 
forestieră din comuna Mironeasa, județul Iași

pe tipuri de proprietate (anul 2020)

Suprafața totală acoperită 
cu păduri și altă vegetație 

forestieră: 2.545 ha
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de silvicultură este determinată de tăierile ilegale de copaci, 

ceea ce duce atât la distrugerea ecosistemului - alunecări de 

teren, eroziune, ravenare, cât și la dispariția vânatului. 

 

 

Mediul de afaceri 

Mediul de afaceri este dominat de comerțul cu amănuntul, 

agricultură şi construcţii. 

Mediul de afaceri local este relativ bine dezvoltat și este format 

din 23 de agenți economici care oferă locuri de muncă pentru 

28 persoane. Activitatea agenților economici din Mironeasa 

este concentrată în domeniul alimentației publice și al 

depozitelor de materiale de construcții. 

Lista agenților economici de la nivelul comunei Mironeasa 

Denumire Domeniu de activitate Număr angajaţi 

I.I. CURCUDEL DUMITRU DRAGOS MAGAZIN ALIMENTAR 2 

I.I. LEPADATU IONELA  MAGAZIN ALIMENTAR 1 
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Denumire Domeniu de activitate Număr angajaţi 

I.I. STOICA  E. MIRELA MAGAZIN ALIMENTAR 1 

II PETRECHIUTA DANIELA  MAGAZIN ALIMENTAR 1 

I.I. IVANCIU  SIMONA GABRIELA  MAGAZIN ALIMENTAR  1 

I.I. BABUTA FLORIN MIHAI MAGAZIN ALIMENTAR 1 

I.I. BUDAIANU PETRONELA MAGAZIN ALIMENTAR 1 

I.I. GAVRIL DUMITRU MAGAZIN ALIMENTAR 1 

PFA HUMEUCA JANA TEODORA MAGAZIN ALIMENTAR 1 

I.I. HUTUSORU  ALEXANDRA  ELENA  MAGAZIN ALIMENTAR 1 

I.I. FAUR CRIM MAGAZIN ALIMENTAR 1 

SC PETRIOMAR SHOP SRL MAGAZIN ALIMENTAR 1 

PFA ROTARU HUMEUCA GABRIEL MAGAZIN ALIMENTAR 1 

PFA LACATUSU N LENUTA GIANINA DEPOZIT CEREALE  1 

PFA LEPADATU N. ELENA MAGAZIN ALIMENTAR 1 

PFA PETRACHIUTA VASILE MAGAZIN ALIMENTAR 1 

PFA LEPADATU ELENA  MAGAZIN ALIMENTAR 1 

PFA ROTARU N GHEORGHE 

MAGAZIN ALIMENTAR SI 

DEPOZIT  MATERIALE  DE 

CONSTRUCTII 

1 

SC EDY ROT SRL 

MAGAZIN ALIMENTAR SI 

DEPOZIT  MATERIALE  DE 

CONSTRUCTII 

2 
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Denumire Domeniu de activitate Număr angajaţi 

SC NELYCOST SRL MAGAZIN ALIMENTAR 1 

SC URMAS TRADE SRL MAGAZIN ALIMENTAR 2 

SC STRUG & FEN SRL MAGAZIN ALIMENTAR SI BAR  3 

SC FLORIN  BUSINESS DEPOZITARE SRL 
DEPOZIT MATERIALE DE 

CONSTRUCTII  
1 

sursa datelor: Primăria Comunei Mironeasa, decembrie 2020 

 

 

Turismul 

Punerea în valoare a punctelor de atracţie de pe teritoriul 

comunei ar constitui o sursă de venituri atât pentru locuitorilor 

care desfăşoară o activitate în acest domeniu, cât şi pentru 

administraţia locală care ar beneficia de pe urma turismului, prin 

contribuţiile noilor întreprinzătorilor la bugetul local. 

Datorită organizării regionale, a existenței fondurilor europene 

pentru dezvoltarea agroturismului şi avantajelor oferite de 

relieful și peisajul deosebit de frumos, la nivelul zonei există 

posibilităţi multiple de a se investi în turism, printre care şi 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Mironeasa pentru perioada 2021-2027 
 

 
313 

dezvoltarea unei reţele de turism local având ca obiectiv 

principal Mănăstirea Schitu Hadâmbu. 

Frumuseţea locului şi peisajul destul de pitoresc au făcut ca 

Mănăstirea Schitu Hadâmbu să devină un important centru 

turistic din zona de est a Moldovei, fiind vizitată de foarte mulţi 

pelerini atât din ţară, cât şi din străinătate. 

Obiective turistice: 

 Mănăstirea Schitu Hadâmbu, unde turiștii își pot regăsi 

liniștea sufletească și împăcarea, vizitând: Stăreţia veche, 

Biserica veche, cu hramul Nașterea Maicii Domnului, 

Biserica nouă cu hramul Adormirea Maicii Domnului, 

Arhondaricul, Agheazmatarul 

 Biserica din lemn din satul Mironeasa, construită în sec. 

XIX 

 Zona pitorească a comunei Mironeasa 
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Mănăstirea Hadâmbu este un complex monastic fortificat, 

defensive, construit pe la jumătatea secolului al XII – lea. 

Această mănăstire va ajunge cu timpul în ruină, reînființată și 

repictată în anul 1991. După o istorie zbuciumată și insuficient 

elucidată, cu numeroase aspect contradictorii, mănăstirea 

cunoscută sub denumirea de Schitul Hadâmbu dar și Schitul din 

Dealul Mare renaște din propriile vestigii. Atât în pisania ctitoriei, 

cât și în unele documente domnești este menționat că în anul 

1659 voievodul Gheorghe Ghica i-a dăruit lui Iani Hadâmbu – 

fost chelar – un loc ”în pădurea Iașilor, la Dealul Mare„ pentru a 

construi o biserică cu hramul ”Nașterii Preacinstitei și 

Născătoarei de Dumnezeu„ așezarea primind numele ctitorului 

”Hadâmbu„.  
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Ansamblul Mănăstiresc Hadâmbu 

 

sursa: https://hadambu.mmb.ro/turnul-clopotnita-4 
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Turnul Clopotniță 

 

sursa: https://hadambu.mmb.ro/turnul-clopotnita-4 
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Chiliile și stăreția 

 

sursa: https://hadambu.mmb.ro/chiliile-si-staretia 
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Lebede la Ansamblul Mănăstiresc Hadâmbu 

 

sursa: https://hadambu.mmb.ro/manastirea-hadambu-sub-zapada 
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Biserica Veche, Nașterea Maicii Domnului 

 

sursa: https://hadambu.mmb.ro/biserica-veche-nasterea-maicii-domnului  
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Biserica veche este o biserică de proporții reduse, consolidată 

din piatră brută și având pereții cu chenare gotice. 

 

Biserica Nouă, Acoperământul Maicii Domnului 

 

sursa: https://hadambu.mmb.ro/biserica-acoperamantul-maicii-domnului 
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Biserica nouă cu hramul ”Acoperământul Maicii Domnului„ este 

pardosită cu marmură de Rușchița, prelucrată în atelierele de la 

Holboca, iar picture în tehnica ”al fresco„ este începută de 

maestrul Vasile Buzuloiu din București și continuată de ucenicul 

său, Vasile Gheorghiță. 

 

sursa: https://hadambu.mmb.ro/biserica-acoperamantul-maicii-domnului 
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Zidul împrejmuitor este construit în stilul cetăților din acea 

vreme datorită faptului că acea zonă era deseori călcată de 

invadatori. 

Icoana Maicii Domnului cu Pruncul pictată în anul 1938 de către 

preotul romașcan Octavian Zmau și donată de starețul Iov 

Mazilu, a fost găsită în fosta catapeteasmă a bisericii, și este 

cunoscută de către toti credincioșii care vin la Mănăstirea 

Hadâmbu ca fiind făcătoare de minuni, prin mirul care izvorăște 

din chipul lui Iisus și din veșmintele Maicii Domnului încă din 

1998. Aceasta icoană a fost îmbrăcată ulterior în argint de 

meșterul Ion Contfas din Târgu Neamț. Coroanele sunt din aur, 

decorate cu pietre prețioase: rubine, safire și smaralde. 

Un alt obiectiv de interes turistic este și biserica din lemn din 

satul Mironeasa, construită de către familiile de bucovineni care 

s-au stabilit în urma ocupării Bucovinei de către Imperiul 

Habsburgic. Are formă de corabie și deține, pe lângă icoanele 
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mai noi, o colecție de peste 40 de icoane cu o vechime de peste 

un secol. 

Potențialul turistic al zonei poate fi valorificat mai mult, dată fiind 

existența Centrului Local de Informare și Promovare Turistică, 

în localitatea Schitu Hadâmbu. 

Scopul centrului este de a promova potențialul turistic al zonei 

omogene Mironeasa-Șcheia–Ipatele–Grajduri, iar obiectivele 

specifice vor viza: 

 promovarea tradițiilor culturale; 

 creșterea atractivității zonei prin acțiuni și 

evenimente de promovare a tradițiilor, obiceiurilor și 

a specificului zonei; 

 dezvoltarea sistemelor de promovare și informare 

turistică. 

Infrastructura turistică cuprinde doar locurile de cazare 

disponibile la Mănăstirea Hadâmbu. Date fiind bogăția și 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Mironeasa pentru perioada 2021-2027 
 

 
324 

frumusețea peisagistică a zonei, infrastructura turistică poate 

căpăta contur prin investiții în pensiuni agroturistice și spații de 

alimentație publică, zone de agrement, parcuri și locuri de joacă 

pentru copii, spații de campare, zone comeciale pentru 

obiectele tradiționale, religioase, produse alimentare 

tradiționale etc, marcarea traseelor turistice cu acces din 

comuna Mironeasa, editarea unor pliante și ghiduri turistice care 

să cuprindă toate obiectivele turistice și posibilitățile de 

agrement din zona centrului de informare turistică. 
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PARTEA 
III 

 

 

 

 

 

 

PARTEA III. ANALIZA SWOT 

ANALIZA SWOT 

 

 Agricultură și dezvoltare rurală 

 Educație, cultură și culte 

 Sănătate și asistență socială 

 Administrație publică 

 Economie și potențial local 
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Agricultură și dezvoltare rurală 
 

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Preocuparea populaţiei într-o 

pondere foarte mare pentru 

domeniul agriculturii: atât 

cultivarea plantelor, creşterea 

animalelor, cât şi 

legumicultură; 

 Existenţa condiţiilor şi tradiţiei 

pentru dezvoltarea activităţii 

agro–zootehnice, mai ales în 

gospodării; 

 Ponderea ridicată a 

proprietăţii private asupra 

terenului arabil şi efectivului 

de animale; 

 Existenţa unei suprafeţe 

foarte mari de pădure; 

Existenţa unor ferme care 

deja funcţionează cu succes; 

 Existența a 8 stâni; 

 Lipsa unor asociaţii agricole mari 

şi/sau teama de asociere; 

 Prezenţa intermediarilor în 

agricultură; 

 Slaba dezvoltare a unor domenii 

din agricultură precum 

piscicultura, pomicultura, etc.; 

 Dotare tehnică insuficientă sau 

învechită a sectoarelor din 

agricultură; 

 Lipsa unui sistem de irigaţii; 

 Alunecări de teren; 

 Folosirea unor seminţe 

neselecţionate; 

 Absenţa unor sisteme de 

colectare, prelucrare şi 

valorificare superioară a 

produselor specifice; 

 Absenţa unor resurse materiale 

care să faciliteze angajarea 
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AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Forţă de muncă calificată în 

agricultură; 

 Existența unor sere de flori 

deținute și exploatate de 

persoane fizice 

 Accesibilitate bună; 

 Existenţa reţelei de distribuţie 

a apei potabile şi a reţelei de 

canalizare; 

 Existenţa reţelei de 

electricitate; 

 Existenţa reţelei de iluminat 

public; 

 Existenţa reţelei de telefonie 

fixă şi mobilă, cablu TV, 

internet; 

 Reţeaua de drumuri locale are 

o stare bună – 9,8 km asfalt și 

funcţională în rest; 

 Existența platformei de 

depozitare a gunoiului de 

specialiştilor în agricultură (slaba 

eficienţă economică a 

exploatărilor agricole nu permite 

angajarea specialiştilor); 

 Ponderea ridicată a activităţii 

zootehnice în gospodăriile 

agricole individuale comparativ 

cu exploatările agricole; 

 Drumuri neamenajate 

corespunzător; 

 Insuficienta promovare a zonei 

rurale şi a produselor specifice; 

 Accesul redus la informaţii şi 

servicii de consultanţă din cauza 

numărului mic de posturi alocate 

pentru aceste tipuri de servicii; 

 Lipsa activităţilor şi serviciilor 

generatoare de venituri specifice 

zonei rurale; 

 Existenţa unui număr mare de 

deţinători de teren agricol cu 

proprietăţi mici (1-3 ha); 
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AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

grajd - controlul nitriților și 

nitraților; 

 Transportul în comun este 

asigurat cu microbuze care 

circulă regulat; 

 Utilizarea redusă a 

pesticidelor şi 

îngrăşămintelor; 

 Nu există factori poluatori 

importanţi. 

 Insuficienţa centrelor de 

însămânţare artificială; 

 Îmbătrânirea forţei de muncă în 

agricultură și migrarea celei 

tinere spre alte zone 

 Inexistenţa reţelei de alimentare 

cu gaze naturale; 

 Poluarea apelor de suprafață și 

subterane ca urmare a 

deversării necontrolate, precum 

și datorită inexistenței dezvoltării 

infrastructurii de canalizare; 

 Tăierile ilegale din păduri; 

 Interesul scăzut al agenţilor 

economici față de protecţia 

mediului înconjurător; 

 Educaţia ecologică superficială; 

 Colectarea neselecţionată a 

deşeurilor, în vederea reciclării, 

refolosirii, recuperării sau 

valorificării lor; 
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AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Neexecutarea de lucrări de 

stabilizare în zonele ce prezintă 

pericole de inundaţie şi alunecări 

de teren; 

 Insuficienta preocupare a 

agenţilor economici în 

recuperarea şi refolosirea 

ambalajelor. 

 

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

• Crearea asociaţiilor 

producătoare agricole în 

vederea asigurării unor lucrări 

agricole de bună calitate şi 

pentru valorificarea 

produselor agricole; 

• Crearea unor centre de 

colectare şi procesare a 

• Mărirea numărului de concurenţi 

pentru produse agroalimentare 

de pe piaţa UE; 

• Cadrul legislativ instabil; 

• Lipsa iniţiativei de asociere şi 

modul greşit în care este 

percepută asocierea; 
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AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

materiilor prime rezultate din 

sectorul agricol; 

• Existenţa fondurilor europene  

nerambursabile, cu precădere 

a Planului Naţional Strategic 

pentru Dezvoltare Rurală; 

• Existenţa cadrului legislativ 

pentru înfiinţarea şi 

dezvoltarea exploatațiilor 

agricole; 

• Sprijinul oferit de Oficiul 

Judeţean pentru Consultanţă 

Agricolă din judeţul Iaşi cu 

privirea la accesarea 

fondurilor europene; 

• Posibilitatea de valorificare de 

către populație a produselor 

obținute în gospodăria 

proprie, în scopul 

suplimentării veniturilor; 

• Lipsa unui cadru legal pentru 

protejarea producţiei agricole 

interne; 

• Slaba informare a agricultorilor 

cu privire la normele europene; 

• Resurse financiare insuficiente 

pentru finanţarea şi co-

finanţarea proiectelor finanţate 

prin Fonduri Structurale şi 

FEADR; 

• Cunoştinţe insuficiente legate de 

elaborarea şi administrarea 

proiectelor finanţate din 

Fondurile Structurale FEADR; 

• Frecvenţa ridicată a perioadelor 

ploioase şi existența riscului de 

inundaţii; 

• Lipsa de preocupare a unei părți 

din populații și a agenților 

economici cu privire la mediul 
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AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

• Promovarea la nivel național a 

deprinderilor privind un stil de 

viață sănătos și o alimentație 

sănătoasă; 

• Existența organizațiilor și 

asociațiilor non-profit și 

neguvernamentale ce 

pledează pentru agricultura 

ecologică, protecția mediului 

și dezvoltare durabilă; 

• Existenţa cadrului legislativ 

pentru întemeierea şi 

dezvoltarea fermelor 

zootehnice; 

• Existența fondurilor externe 

rambursabile și 

nerambursabile ce vizează 

sprijinirea dezvoltării 

infrastructurii locale; 

• Existența la nivel județean a 

resurselor de gaze naturale, a 

înconjurător și la protejarea 

acestuia; 

• Lipsa informațiilor legate de 

normele europene de mediu în 

rândul micilor întreprinzători, dar 

şi în rândul populaţiei 
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AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

magistralelor de gaze și a 

unui interes pentru extinderea 

rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 

• Existența campaniilor de 

informare organizate de 

APDPR, APIA etc. care 

vizează creşterea indicelui de 

absorbţie a fondurilor 

europene nerambursabile; 

• Proiecte de modernizare a 

drumurilor de acces local; 

• Amenajarea aleilor pietonale 

şi a pistelor pentru biciclişti; 

Eexistența serviciului de 

salubrizare la nivel de 

comună; 

• Amenajarea unei gropi 

ecologice pentru strângerea şi 

prelucrarea deşeurilor; 
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AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

• Regularizarea albiilor 

pârâurilor Urşiţa şi Brustureţ; 

• Este depusă cererea de 

finanțare pentru înființarea 

rețelei de distribuție gaze 

natural în comuna Mironeasa, 

în cadrul POIM (Programul 

Operațional Infrastructură 

Mare) 

• Programe de educare a 

populaţiei pentru colectarea 

selectivă a deşeurilor; 

• Programe judeţene de 

modernizare a infrastructurii 

rutiere pe drumul judeţean; 

• Creşterea suportului financiar 

acordat de U.E. prin fonduri 

europene pentru finanţarea 

proiectelor de infrastructură şi 

mediu. 
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Educație, cultură și culte 
 

EDUCAȚIE, CULTURĂ ȘI CULTE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existenţa unităţilor de 

învăţământ cu bune condiţii de 

funcţionare (reabilitate şi 

modernizate); 

 Existența cadrelor didactice 

calificate; 

 Implicarea școlilor în 

numeroase proiecte; 

 Existența Bibliotecii comunale 

Mironeasa, cu un fond de carte 

de 12.000 volume; 

 Existența unui spațiu 

corespunzător pentru 

bibliotecă, atât pentru 

păstrarea și conversarea 

cărților, cât și pentru sala de 

lectură; 

 Existența Căminului Cultural; 

 Lipsa unui istoric al bibliotecii și 

a unei monografii a localității; 

 Pierderea tradițiilor și 

obiceiurilor locale; 

 Lipsa spațiilor de joacă în aer 

liber; 

 Lipsa dotărilor cu calculatoare 

și echipamente electronice: 

copiator, scanner, 

videoproiector; 

 Personal didactic auxiliar și 

nedidactic insuficient; 

 Abandon școlar prin 

neimplicarea familiei în 

procesul educativ al copiilor 

sau prin încurajarea căsătoriilor 

la vârste foarte tinere; 

 Slaba colaborare între școală și 

familie; 

 Lipsa unui psiholog școlar; 
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EDUCAȚIE, CULTURĂ ȘI CULTE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Parteneriate între școli și 

bibliotecă, pentru realizarea a 

diverse acțiuni cultural-

educative; 

 Existența conexiunii la internet 

la toate unitățile educaționale 

de pe raza comunei; 

 Promovarea imaginii școlilor pe 

site-ul www.mironeasa.ro, dar 

și prin intermediul revistei 

școlare; 

 Unitățile școlare au fost 

modernizate prin proiecte de 

investiții (Școala Primară nr. 2, 

Școala Primară nr. 3, Grădinița 

cu program normal nr. 3) sau 

sunt în curs de modernizare 

(este în prezent în derulare un 

proiect PNDL de reabilitare și 

modernizare a Școlii 

Gimnaziale Urșița); 

 Lipsa asistenților medicali în 

grădinițe; 

 Lipsa personalui calificat în 

domeniul cultural; 

 Nivelul relativ redus al pregătirii 

şcolare şi respectiv 

profesionale a majorităţii 

locuitorilor comunei; 

 Slaba comunicare şi lipsa unei 

strânse legături a şcolii cu 

celelalte instituţii, precum 

bibliotecile şi căminul cultural, 

şi implicarea activă în proiecte 

comune de lungă durată care 

să vizeze toate categoriile de 

populație, iniţierea unor 

programe de îndeletniciri 

practice şi de păstrare a 

tradiţiilor; 

 Desfințarea la nivel local a 

Școlii de Arte și Meserii. 
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EDUCAȚIE, CULTURĂ ȘI CULTE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existența grupurilor sanitare în 

interiorul unităților 

educaționale; 

 Existența unui mijloc de 

transport elev ce contribuie la 

asigurarea transportului pentru 

preșcolari și școlari; 

 Resurse de dezvoltate 

personală şi profesională prin 

existența bibliotecilor școlare 

din comuna Mironeasa; 

 Existența echipei de fotbal 

”Viitorul Mironeasa”; 

 Existența Asociației sportive 

”Pumele”; 

 Existența la nivel local a unei 

clădiri pentru activități sportive 

și a unui teren de sport; 

 Existența unui cor, coordonat 

de unul dintre preoții care 

slujesc în comunitate; 
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EDUCAȚIE, CULTURĂ ȘI CULTE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existența la nivel local a tradiției 

în organizarea taberei de vară 

”Tabara din pridvorul satului”. 
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EDUCAȚIE, CULTURĂ ȘI CULTE 

OPORTUNITĂȚI 
AMENINȚĂRI 

 Racordarea școlilor la rețeaua 

de apă și canalizare; 

 Existenţa unor programe 

comunitare şi naţionale de 

asigurare a accesului la 

educaţie pentru populaţiile 

dezavantajate; 

 Politici de stimulare a ocupării 

posturilor vacante pentru 

cadrele didactice şi a menţinerii 

cadrelor calificate; 

 Amenajarea unui mini-muzeu al 

satului; 

 Dotarea sălii de sport pentru 

diferite jocuri: șah, rummy, 

biliard, tenis de masă; 

 Dotarea cu echipament audio-

video și de sonorizare a 

căminului cultural; 

 Achiziționarea de costume 

populare; 

 Fluctuația personalului 

didactic; 

 Scăderea gradului de instrucţie 

şcolară a populaţiei tinere; 

 Plecarea părinților elevilor în 

strainătate; 

 Întreruperea proiectelor 

guvernamentale de sprijin; 

 Deteriorarea fondului de carte; 

 Dispariția obiceiurilor și 

tradițiilor. 
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EDUCAȚIE, CULTURĂ ȘI CULTE 

OPORTUNITĂȚI 
AMENINȚĂRI 

 Reactivarea fanfarei locale; 

 Înființarea unei filiale a 

bibliotecii comunale în satul 

Urșița; 

 Realizarea schimburilor 

culturale, educaționale și 

sportive cu alte zone din țară 

dar și din străinătate - Moldova, 

Ucraina; 

 Valorificarea potențialului 

existent printr-un turism 

cultural, religios; 

 Organizarea periodică a unor ” 

Șezători literare”- schimbul 

între generații. 
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Sănătate și asistență socială 
 

SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existenţa dispensarului uman şi 

a cabinetelor de medicină de 

familie; 

 Existenţa unei farmacii; 

 Existența unui cabinet 

stomatologic; 

 Existența unui centru de zi 

pentru copiii în situații de risc; 

 Colaborare bună cu autoritățile 

locale pentru monitorizarea 

populației cu riscuri–școală, 

poliție, biserică, bibliotecă, 

agenți economici; 

 Existența colaborărilor cu 

medici specialiști pe diferite 

domenii; 

 Existența parteneriatelor în 

cadrul unor programe naționale 

de asistență și protecție socială 

a persoanelor vulnerabile; 

 Număr insuficient al structurilor 

sanitare; 

 Serviciile acordate sunt 

afectate de bugetul insuficient; 

 Spațiul care găzduiește 

dispensarul necesită 

reabilitare; 

 Fonduri insuficiente destinate 

asistenţei medicale, lipsa unui 

centru de recoltare a 

analizelor; 

 Sistemul de ajutor social nu 

încurajează reintegrarea 

activă; 

 Personal insuficient pentru 

asistenţă socială, raportat la 

numărul mare de asistați 

sociali; 

 Lipsa unui spațiu special 

pentru consilierea persoanelor 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Mironeasa pentru perioada 2021-2027 
 

 
342 

SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Realizarea unor campanii de 

informare și conștientizare a 

mamelor minore și a părinților; 

 Serviciu de asistență socială 

acreditat; 

 Monitorizarea cazurilor de copii 

abuzați, a familiilor vulnerabile 

material și financiar și luarea 

măsurilor adecvate fiecărui caz, 

în parte; 

 Ponderea populaţiei cu nevoi de 

asistare este mare; 

 Informare operativă cu privire la 

formele de ajutor de stat. 

aflate în nevoie, în condiții de 

confidențialitate; 

 Creșterea numărului 

persoanelor cu dizabilități; 

 Număr mare de persoane fără 

studii; 

 Societatea civilă insuficient 

implicată; 

 Informare insuficientă cu 

privire la alte fonduri sociale; 

 Fonduri insuficiente; 

 Reticența familiilor de rit 

penticostal și a populației de 

etnie rromă de a accepta, 

constientiza informarea și 

programele de prevenție a 

sarcinii la minore sau a 

programelor naționale de 

sănătate. 
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SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Promovarea principiilor 

naturiste; 

 Existența programelor cu 

finanțare externă pentru 

asistență socială; 

 Dezvoltarea unor noi 

parteneriate cu ONG-uri ce 

activează în domeniul protecției 

și asistenței sociale; 

 Reabilitarea clădirii 

dispensarului sau construirea 

uneia noi, inclusiv cu dotări noi 

pentru sterilizare, asistență la 

naștere, geriatrie/reumatologie; 

 Deschiderea unui punct sanitar 

în satul Urșița; 

 Sprijinirea financiară a elevilor 

care doresc obţinerea unei 

burse de studiu; 

 Reacţie nefavorabilă la 

sistemul de norme sanitare 

impuse; 

 Lipsa calității de asigurat și 

imposibilitatea acordării 

asistenței gratuite; 

 Costurile ridicate pot conduce 

la renunţarea la dotări; 

 Pragul de rentabilitate depinde 

de numărul de persoane active 

asistate; 

 Legislație schimbătoare și 

necorelată; 

 Incoerența politicilor publice; 

 Migrarea forței de muncă. 
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SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Construirea unui centru social 

multifuncţional; 

 Programe complexe de 

urmarire a stării de sănătate a 

populaţiei; 

 Programe consistente destinate 

asistenţei sociale reale; 

 Dezvoltarea economică a 

comunei îi va permite mărirea 

fondurilor destinate asistenţei 

sociale;   

 Politica socială susţinută din 

partea guvernului și a Uniunii 

Europene. 
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Administrație publică 
 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Actualizarea periodică a 

organigramei primăriei; 

 Puternica determinare și 

motivație a administrației locale 

pentru dezvoltarea comunei 

 Personal profesionist, 

experimentat pentru a stabili 

comunicarea cu publicul 

referitor la diverse probleme ale 

comunității 

 Aparatul propriu al primăriei și 

Consiliul Local Mironeasa îsi 

desfășoară activitatea într-un 

sediu nou, spațios, refăcut 

după un incendiu devastator 

din 2011; 

 Dotări pentru intervenţii în caz 

de situaţii de urgenţă 

 Rezistenţa la schimbare 

manifestată de o parte din 

personalul instituţiei;  

 Resurse financiare insuficiente 

destinate modernizării şi 

dezvoltării activităţilor 

instituţiei; 

 Ineficienţa mecanismului de 

elaborare a politicilor publice la 

nivelul primăriei; 

 Insuficienta conştientizare a 

noţiunilor de eficienţă, 

rentabilitate şi transparenţă în 

administrarea domeniului 

public şi privat al comunei; 

 Dificultăţi de comunicare 

internă între diferitele 

compartimente funcţionale şi 
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ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

(autospeciala PSI, buldo-

excavator, vola, tractor cu 

remorcă şi alte dotări); 

 Existenţa procedurilor ce 

reglementează fluxul de 

documente în instituţie; 

 Existenţa unor proceduri care 

să descrie modul de realizare a 

activităţilor şi subactivităţilor ce 

vizează organizarea muncii în 

instituţie; 

 Aplicarea metodologiei de 

evaluare a performanţelor 

personalului angajat în 

administraţia publică; 

 Transparenţa în recrutarea şi în 

promovarea personalului; 

 Participarea, în limita fondurilor 

a tuturor categoriilor de 

între structuri ale administraţiei 

publice locale; 

 Existenţa înca a unui sentiment 

de frustare a funcţionarilor 

(angajaţi contractuali şi 

funcţionari publici) motivat de 

sistemul de salarizare, 

promovare, precum şi de 

menţinerea unei imagini 

publice negative a 

funcţionarului din administraţia 

publică; 

 Imposibilitatea promovării pe 

post a salariaţilor; 

 Posibilităţi reduse de motivare 

financiară a personalului şi de 

atragere a persoanelor cu 

calificare superioară în 

structurile funcţionarilor publici; 
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ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

personal la activităţi de formare 

continuă; 

 Existenţa la nivelul instituţiei a 

unei strategii de formare 

continuă a funcţionarilor publici 

predominantă la nivelul 

instituţiei a relaţiilor de 

colaborare între colegi; 

 Existenţa unui program de 

contabilitate şi salarii; 

 Existenţa unui cadru legal 

coerent şi stabil privind liberul 

acces la informaţia de interes 

public şi transparenţa actului 

administrativ. 

 Resurse financiare limitate 

pentru susţinerea programului 

de pregătire; 

 Încărcarea cu sarcini 

suplimentare peste cele 

prevăzute în fişa postului 

datorită insuficienţei 

personalului din institutie; 

 Nu se realizează testarea 

periodică a funcţionarilor 

publici; 

 Nu se realizează rapoarte de 

activitate lunare, ci doar 

trimestriale; 

Insuficiența fondurilor alocate 

formării continue a 

funcţionarilor publici; 

 Dificultăţi legate de aplicarea 

curentă a noilor acte normative 
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ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

datorită multitudinii şi 

complexităţtii acestora; 

 Inexistenţa unui compartiment 

de informatizare; 

 Lipsa unui program informatic 

pentru activitatea de stare 

civilă; 

 Resurse financiare insuficiente 

pentru informatizarea 

administraţiei publice locale; 

 Lipsa de interes a cetăţenilor în 

a se implica activ în procesul de 

luare a deciziei la nivel local. 
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ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Îmbunătăţirea eficacităţii 

organizaţionale; 

 Cursuri de perfecţionare pentru 

angajaţii primăriei; 

 Posibilităţi de accesare a unor 

fonduri externe destinate în mod 

special modernizării administraţiei 

publice; 

 Dotări pentru intervenţii în caz de 

situaţii de urgenţă (autospecială 

PSI, buldo-excavator, vola, tractor 

cu remorcă şi alte dotări); 

 Dotărea administraţiei locale cu 

calculatoare, copiatoare, scanere, 

birouri etc; 

 Dezvoltarea unor legături 

puternice între consiliul 

judeţean/regional şi autorităţile 

locale; 

 Teama de risc, inerţia unor 

funcţionari publici – mai ales 

din funcţiile de conducere; 

 Inerţie mare privind 

implicarea factorilor 

responsabili, dar şi a 

comunităţii în programele de 

dezvoltare; 

 Tendinţa mass-mediei de a 

reflecta cu precădere şi, de 

regulă, făra a verifica 

aspectele negative ale 

anumitor activităţi din 

administraţie, de cele mai 

multe ori informatiile fiind 

greşit interpretate sau 

neînţelese; 

 Fluctuaţia funcţionarilor 

publici datorită remunerației 

și tentația de a căuta locuri 

de muncă în sectorul privat; 
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ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Creșterea posibilităţilor de 

instruire a personalului prin 

agenţii de formare profesională. 

imposibilitatea angajării 

imediate a altor funcţionari 

publici influentează în mod 

negativ continuitatea 

activităţilor; 

 Dificultatea realizării unei 

strategii şi a unor planuri de 

acţiune care să reziste 

schimbărilor politice – clasa 

politică actuală nu are înca 

suficientă maturitate încât să 

aprecieze şi să 

implementeze programele 

iniţiate de conducerile 

instituţiilor din mandatele 

anteriore; 

 Schimbări legislative prea 

frecvente pentru a fi 

asimilate eficient. 
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Economie și potențial local 
 

ECONOMIE ȘI POTENȚIAL LOCAL 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existenţa materiilor prime cu 

potențial de valorificare în 

industrie: produse agricole, 

lemn, sol cu calități deosebite 

pentru cărămidă; 

 Existenţa potenţialului pentru 

obţinerea de produse 

ecologice; 

 Tradiţii în prelucrarea unor 

resurse locale - țesut, dogărit, 

împletituri din nuiele; 

 Tradiţii locale în creşterea 

animalelor şi cultivarea 

pământului; 

 Infrastructura existentă în 

domeniul comerţului; 

 Existența unor puncte de 

atracţie în comună: 

 Slaba diversificare a 

întreprinderilor în domeniile 

industrial şi agrozootehnic;  

 Lipsa serviciilor de alimentație 

publică; 

 Resurse financiare la nivel local 

insuficiente pentru sprijinirea / 

promovarea unor investiţii; 

 Slaba infrastructură de 

asistenţă pentru afaceri; 

 Lipsa culturii asociative, a 

înfiinţării de asociaţii; 

 Lipsa unui sistem de sprijin 

pentru implementarea 

noţiunilor de marketing; 

 Slaba implementare a 

sistemului de asigurare a 

calităţii producţiei şi produselor; 

 Slaba preocupare pentru 

introducerea noilor tehnologii şi 
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ECONOMIE ȘI POTENȚIAL LOCAL 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Mănăstirea Hadâmbu (Biserica 

Veche, Biserica Nouă, 

Arhondaricul, Stăreţia Veche, 

Agheazmatarul, Trei Fântâni, 

Iazul); 

 Biserica din lemn din satul 

Mironeasa, construită în sec. 

XIX, cu o colecție 

impresionantă de icoane vechi; 

 Frumuseţea locului şi peisajul 

pitoresc; 

 Existența centrului de 

informare turistică; 

 Existența unui sol cu calități 

deosebite pentru olărit (zona 

Râpa galbenă); 

 Existența unui tezaur viu prin 

bătrânii satului care pot 

transmite obiceiuri, datini 

specifice dar și povestioare cu 

tâlc/poezii; 

pentru activitatea de cercetare 

- dezvoltare; 

 Lipsa centrelor de colectare a 

produselor agricole; 

 Slaba informare, cu privire la 

normele europene. 

 Lipsa unor zone de agrement 

amenajate; 

 Inexistenţa spaţiilor de cazare 

şi alimentaţie publică; 

 Resurse financiare insuficiente; 

 Lipsa de preocupare pentru 

conservarea mediului; 

 Lipsa unor unități de primire 

turistică; 

 Lipsa personalului în instituțiile 

publice și migrarea celui 

calificat către mediul privat; 

 Adaptarea mai lentă a 

populaţiei rurale mature şi 

vârstnice la schimbările şi 

provocările lumii actuale, în 
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ECONOMIE ȘI POTENȚIAL LOCAL 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Capacitate de dezvoltare a 

agroturismului; 

 Zonă fără surse importante de 

poluare; 

 Ospitalitatea locuitorilor 

comunei Mironeasa 

 Populaţia aptă de muncă; 

 Existenţa unor specialişti în 

domenii variate de activitate; 

 Spor natural pozitiv; 

 Rata infractionalităţii medie. 

general, şi la fenomenul 

mobilităţii şi reconversiei 

profesionale, în special; 

 Migrarea persoanelor tinere 

spre mediul urban şi 

străinatate, mai cu seama a 

celor cu pregătire profesională 

înaltă; 

 Capacitatea financiară relativ 

scazută a locuitorilor zonei. 

 

 

ECONOMIE ȘI POTENȚIAL LOCAL 

OPORTUNITĂȚI 
AMENINȚĂRI 

 Existența programelor 

guvernamentale în derulare de 

susținere a sectorului IMM; 

 Oferte de creditare greu 

accesibile (garanţii mari, 

dobânzi mari, etc.); 
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 Existența fondurilor externe 

nerambursabile pentru 

dezvoltarea infrastructurii din 

mediul rural; 

 Existența fondurilor 

guvernamentale acordate 

pentru dezvoltarea mediului 

rural; 

 Posibilitatea accesării 

creditelor cu dobândă 

subvenționată pentru crearea 

de noi locuri de muncă în 

mediul rural; 

 Existența firmelor și 

organizațiilor ce oferă sprijin și 

consultanță agenţilor 

economici în vederea accesării 

fondurilor europene cu scopul 

dezvoltării capacităților de 

producție și crearea de noi 

locuri de muncă; 

 Îmbunătățirea condițiilor 

economice locale prin 

diversificarea activităților 

 Creșterea ratei inflației și a ratei 

de schimb valutar, 

devalorizarea monedei 

naționale și a puterii de 

cumpărare; 

 Cadru legislativ instabil, cu 

dese modificări; 

 Necesitatea creșterii taxelor și 

impozitelor locale; 

 Scăderea numărului 

persoanelor calificate prin 

ieșirea acestora din viața 

activă; 

 Creșterea șomajului în rândul 

tinerilor absolvenți; 

 Estomparea tradițiilor locale, 

odată cu trecerea timpului; 

 Sectorul comercial este invadat 

cu produse din import, iar 

resursele locale nu sunt 

valorificate corespunzător; 

 Creşterea ponderii muncii la 

negru, cu efecte negative 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Mironeasa pentru perioada 2021-2027 
 

 
356 

economice și valorificarea 

corespunzătoare a resurselor 

locale; 

 Programe guvernamentale 

pentru încurajarea initiaţivelor 

locale, în special în domeniul 

dezvoltării zootehniei, a 

infrastructurii aferente, prima 

afacere, tineri fermieri; 

 Reconversia unor capacităţi 

economice aflate în conservare 

în capacităţi cu profil nou de 

fabricaţie; 

 Reconversia unor capacităţi, în 

special agricole, spre arii de 

productivitate adaptate 

condiţiilor locale; 

 Disponibilitatea fondurilor 

europene ce pot fi absorbite în 

vederea dezvoltării spiritului 

antreprenorial; 

 Existenţa resurselor locale, 

puţin sau necorespunzător 

valorificate în prezent; 

asupra pieţei muncii, economiei 

şi asistenţei sociale 

 Efectivul populaţiei active de la 

nivel local înregistrează trend 

descedent; 

 Lipsa de receptivitate şi 

flexibilitate a populaţiei locale la 

cerinţele pieţei care determină 

decalaje economice mari, greu 

de recuperat; 

 Descurajarea micilor 

producători în ceea ce privește 

obținerea de certificate pentru 

produsele ecologice și bio din 

cauza procesului greoi și 

birocratic de certificare; 

 Lipsa inițiativelor în domeniul 

agroturistic; 

 Slaba promovare a zonei 

pentru atragerea de turiști; 

 Migrarea turistică către alte 

regiuni; 
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 Existența programelor ce susțin 

încurajarea și creșterea 

capacității antreprenoriale prin 

finanțarea proiectelor inovative 

și sustenabile; 

 Creşterea asistenţei financiare 

din partea Uniunii Europene 

pentru IMM-uri, prin Fondurile 

Structurale; 

 Existența unor exemple de 

succes ale unor localnici cu 

inițiativă; 

 Diversificarea programelor 

naţionale de sprijin pentru IMM, 

acordarea de granturi; 

 Încurajarea la nivel județean și 

regional a unor noi forme de 

turism (religios, rural, ecologic 

etc.); 

 Îmbunătăţirea condiţiilor 

infrastructurii fizice şi de utilităţi 

la nivel local, județean și 

regional; 

 Reinstalarea unei stări de criză 

economică la nivel global, prin 

prisma măsurilor de urgență și 

alertă luate odată cu apariția 

noului virus SARS-CoV-2 (noul 

coronavirus); 

 Reacţia extrem de redusă a 

mediului local la schimbările şi 

provocările zilelor noastre, 

conducând la scăderea 

competitivităţii teritoriului 

comunei, în favoarea altor 

teritorii, considerate mai 

interesante de către turişti şi 

investitorii în turism; 

 Lipsa iniţiativelor în domeniul 

agroturistic; 

 Lipsa promovării zonei pentru 

atragerea turiştilor; 

 Migrarea turistică către alte 

regiuni. 
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 Dezvoltarea zonelor de 

agreement, mai ales în zonele 

cu pescuit sportiv; 

 Amenajarea unei pieţe de 

desfacere a produselor agricole 

la drumul naţional, a unui 

depozit frigorific şi a unui centru 

de sacrificare a animalelor; 

 Disponibilitatea de a încheia 

relaţii de parteneriat a 

autorităţilor locale, cu investitori 

locali sau străini; 

 Îmbunătăţirea condiţiilor 

infrastructurii fizice şi de utilităţi; 

 Dezvoltarea zonelor de 

agrement, mai ales în zona 

Mănăstirii Hadâmbu și a 

pădurilor; 

 Dezvoltarea unităţilor de 

cazare şi alimentaţie publică; 

 Încurajarea dezvoltării fermelor 

şi gospodăriilor autorizate 

pentru practicarea 

agroturismului şi promovarea 
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produselor tradiţionale 

ecologice; 

 Disponibilitatea unor resurse 

suplimentare, posibil a fi 

accesate prin utilizarea 

programelor de finanţare ale 

Uniunii Europene. 
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PARTEA 
IV 

 

 

 

 

 

 

PARTEA IV. DEZVOLTARE LOCALĂ: 2021-2027 

DEZVOLTARE LOCALĂ: 

2021-2027 

 

 Portofoliu proiecte pentru perioada 2021-2027 

 Surse posibile de finanțare 

 Monitorizare și implementare 
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Portofoliu proiecte pentru perioada 2021-2027 
 

I. Dezvoltarea sectorului economic, agricol și turistic 

1. Construire clădire cu destinație oficiu poștal pe raza 

comunei Mironeasa 

2. Construire clădire pentru cabinet medical veterinar 

3. Construire, amenajare și dotare pensiune agroturistică 

4. Construcție și dotare sală de manifestări social-culturale 

pe raza comunei Mironeasa, județul Iași 

5. Înființare centru de promovare a meșteșugurilor 

6. Înființare fabrică de conserve pe raza comunei Mironeasa, 

județul Iași 

7. Înființare ferme ecologice pe raza comunei Mironeasa, 

județul Iași 

8. Înființare și dotare stație locală de radio în comuna 

Mironeasa 
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9. Înființarea unei unități de prelucrare a cărnii și a laptelui 

pe raza comunei Mironeasa 

10. Modernizarea drumurilor de exploatare agricolă, 

forestieră, consolidarea versanților, realizarea șanțurilor 

de scurgere a apelor pluviale de pe raza comunei 

Mironeasa 

11. Modernizarea și dotarea pieței pentru produse agricole și 

alimentare perisabile de pe raza comunei Mironeasa 

12. Reabilitarea și valorificarea monumentelor cultural-

istorice şi religioase locale 

13. Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri prin  accesarea 

de fonduri europene 

14. Stimularea investițiilor private-programe de formare și 

informare antreprenori 
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II. Infrastructură de acces 

1. Betonarea șanțurilor, intrări la proprietăți și acostamente 

pe drumul comunal DC 49 Schitu Hadâmbu – Urșița - 

Mironeasa 

2. Dezvoltarea căilor de circulație pietonală (trotuare, alei) și 

a drumurilor periferice de pe raza comunei Mironeasa 

3. Modernizare drumuri de interes local în comuna 

Mironeasa, județul Iași 

4. Modernizarea drumurilor de exploatare agricolă, 

forestieră, consolidarea versanților, realizarea șanțurilor 

de scurgere a apelor pluviale de pe raza comunei 

Mironeasa 

5. Pavare trotuare în comuna Mironeasa 

6. Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în 

comuna Mironeasa, județul Iași 
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7. Realizarea de marcaje rutiere și semne de circulație pe 

raza comunei Mironeasa 

 

 

III. Infrastructură utilități publice 

1. Achiziționare mijloc de transport pentru transport în 

comun 

2. Extinderea rețelei electrice în satul Urșița, comuna 

Mironeasa, județul Iași 

3. Înființare rețea de gaze în comuna Mironeasa, județul Iași 

4. Modernizarea iluminatului public prin implementarea 

iluminatului ecologic cu leduri pe raza comunei 

Mironeasa, județul Iași 

5. Modernizarea şi extinderea rețelei de iluminat public în 

comuna Mironeasa 
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IV. Îmbunătățirea aspectului local general 

1. Renovare și amenajare stații călători pe raza comunei 

Mironeasa, județul Iași 

2. Amenajarea unui spațiu verde/parc de agrement la nivelul 

Mironeasa, județul Iași 

3. Reabilitarea și modernizarea construcțiilor vechi din 

Comuna Mironeasa, județul Iași 

4. Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în 

Comuna Mironeasa, județul Iași 

5. Modernizare drumuri de interes local în Comuna 

Mironeasa, județul Iași 
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V. Infrastructură socială și servicii publice locale (educație, 

sănătate, asistență socială, cultură-turism-relaxare, sport, 

administrație publică locală) 

1. Construcție și dotare sală de manifestări social-culturale 

pe raza comunei Mironeasa, județul Iași 

2. Construire capele mortuare în sat Mironeasa, zona 

Brustureț, zona Frunziș, sat Urșița, sat Schitu 

Hadâmbului, în comuna Mironeasa, județul Iași 

3. Finalizare pictură la biserica din Sat Mironeasa, zona 

Brustureț, zona Frunziș, Sat Urșița, comuna Mironeasa 

4. Centru multifuncțional cu servicii medico-sociale pe raza 

comunei Mironeasa 

5. Centru pentru asistență și îngrijire de specialitate pentru 

persoane vârstnice pe raza comunei Mironeasa, județul 

Iași 
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6. Construire și dotare dispensar uman în sat Mironeasa, 

comuna Mironeasa, județul Iași 

7. Modernizarea și consolidarea clădirii dispensarului uman 

și farmacie în sat Mironeasa, comuna Mironeasa, județul 

Iași 

8. Construirea și amenajarea unui punct sanitar în satul 

Urșița, comuna Mironeasa 

9. Construire clădire pentru Cămin Cultural și Bibliotecă 

Publică în satul Urșița, comuna Mironeasa, județul Iași 

10. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea 

Căminului Cultural din sat Mironeasa, comuna Mironeasa, 

județul Iași 

11. Construire și dotare Cămin Cultural în sat Urșița, comuna 

Mironeasa 
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12. Construire și dotare Cămin Cultural în sat Mironeasa, 

comuna Mironeasa, județul Iași 

13. Modernizarea, extinderea și dotarea cu mobilier a 

Căminului Cultural în sat Mironeasa și sat Urșița, comuna 

Mironeasa. 

14. Construire locuințe pentru tineri și specialiști din comuna 

Mironeasa, județul Iași 

15. Îmbunătățirea calității și eficientizarea serviciilor publice 

de pe raza comunei Mironeasa, județul Iași 

16. Amenajare parc de joacă pentru copii și de agrement în 

sat Mironeasa, și sat Urșița, comuna Mironeasa, județul 

Iași 

17. Mărirea eficienței energetice prin utilizarea energiilor 

regenerabile în instituțiile publice de pe raza comunei 

Mironeasa 
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18. Întreținerea și extinderea camerelor de supraveghere 

video la instituții și intersecțiile străzilor de pe raza 

comunei Mironeasa 

19. Înființarea unor spații de joacă pentru copii în sat Urșița 

și sat Schitu Hadâmbului, comuna Mironeasa 

20. Proiecte de cadastru-master planuri 

21. Organizarea unor manifestări culturale care să marcheze 

ziua comunei, tradițiile și obiceiurile locale 

22. Amenajarea unui muzeu a satului (etnografic) în comuna 

Mironeasa 

23. Modernizare clădire pentru muzeul satului în sat Urșița, 

Comuna Mironeasa, județul Iași 
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VI. Conservarea și valorificarea patrimoniului natural local 

susținute prin politici de mediu 

1. Achiziție echipamente, pubele pentru colectarea gunoiului 

menajer și a gunoiului colectat selectiv în sat Mironeasa, 

sat Urșița și sat Schitu Hadâmbului, comuna Mironeasa 

2. Achiziționarea de echipamente și mijloc de deplasare 

rapidă pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de 

Urgență, precum și pentru întreținerea și protecția 

mediului 

3. Construirea de platforme de gunoi de grajd în comuna 

Mironeasa, județul Iași 

4. Construirea de platforme pentru containere de deșeuri în 

comuna Mironeasa și dotarea cu minicontainere pentru 

colectarea din poartă în poartă 

5. Derularea de campanii de conștientizare a populației cu 

privire la colectarea selectivă a deșeurilor și reciclarea 

deșeuri 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Mironeasa pentru perioada 2021-2027 
 

 
373 

6. Derularea de campanii de informare și programe de 

educație ecologică 

7. Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor 

operaționale pentru intervenții în situații de urgență 

8. Lucrări de apărare de mal cu plase şi gabioane cu ziduri 

de sprijin, regularizarea și decolmatarea râului Savnic și 

pârâurilor Brustureț, Urșița, Șipote, Armanu în comuna 

Mironeasa 

9. Mărirea eficienței energetice prin utilizarea energiilor 

regenerabile în instituțiile publice de pe raza comunei 

Mironeasa 
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Surse posibile de finanțare 

În cadrul acestui subcapitol sunt analizate sursele posibile de 

finanțare ce pot contribui la implementarea portofoliului de 

proiecte propus în vederea dezvoltării comunei Mironeasa 

pentru perioada 2021-2027. 

Pornind de la o strategie bine realizată, conform nevoilor și 

așteptărilor cetățenilor, o comunitate ar trebui să aibă 

următoarele priorități: 

             

Educație în 
era digitală

Conectare

Investiții
Fonduri 

europene

Calitatea 
vieții și 
sectorul 
social
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Comisia Europeană a propus un buget pragmatic și modern 

pentru perioada 2021-2027: 

 
sursa: www.fonduri-structurale.ro, adaptate după date furnizate de Comisia Europeană 
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Propuneri legislative UE 

În perioada 29 – 30 mai 2018, Comisia Europeană a publicat 

propunerea privind pachetul legislativ privind Politica de 

Coeziune (PC) 2021-2027. 

Aceasta cuprinde: 

 Regulamentul privind prevederile comune (CPR) 

 Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare 

regională (FEDR) și Fondul de coeziune (FC) 

 Regulamentul privind cooperarea teritorială; 

 Regulamentul privind mecanismul de cooperare 

transfrontalieră; 

 Regulamentul privind „Fondul social european plus” 

(FSE+). 

Regulamentul privind prevederile commune(CPR) conține un set 

unic de norme pentru 7 fonduri UE implementate în gestiune 

partajată, respectiv: 
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Comparativ cu perioada 2014-2020 de programare, CPR nu mai 

acoperă fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală 

(FEADR). 

Negocierile privind politica de coeziune la nivelul Consiliului au 

demarat în luna septembrie 2018, sub Președinția austriacă fiind 

finalizate aspectele privind abordarea strategică și programarea 

și management și control. Politica de Coeziune își propune: 
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Pe durata Președinției române a Consiliului UE, s-au finalizat 

aspectele privind condiții pentru eligibilitate și cadrul de 

performanță, monitorizare, evaluare, comunicare și vizibilitate, 

sprijin financiar din fonduri, management financiar și obiectivele, 

definițiile, delegarea puterilor, implementarea, prevederile 
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tranzitorii și finale ale CPR, precum și regulamentele specifice 

politicii de coeziune, respectiv FEDR, FC, FSE+ și CTE). 

În data de 14 ianuarie 2020, Comisia Europeană 

a publicat propunerea privind Fondul pentru tranziție echitabilă 

(Just Transition Fund – JTF), ca parte componentă a unui pachet 

mai amplu legislativ referitor la Pactul Ecologic European 

(European Green Deal). 

Fondul pentru Tranziție Echitabilă este complementar fondurilor 

Politicii de Coeziune, fiind necesară modificarea în consecința a 

proiectului de regulament privind dispozițiile comune ce 

guvernează perioada de programare 2021-2027. În prezent se 

află în desfășurare trialogul cu Parlamentul European. 

În perioada 2021-2027, alocarea totală pentru România va fi de 

circa 84 miliarde Euro, din care: 

 73,3 miliarde euro bani nerambursabili 

 12 miliarde euro credite (cu rambursare până în anul 2058). 
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POR (Programul Operațional Regional) 

Programului Operațional Regional pentru regiunea Nord-Est 

2021-2027  

I. Prezentare 

Titlul programului 
Programul Operațional Regional pentru regiunea 

Nord-Est 2021-2027  

Titular Ministerul Fondurilor Europene 

Instituția care aprobă 

programul 
Comisia Europeană 

Prevederile în baza 

cărora a fost elaborat 

programul 

Regulamentul privind prevederile comune (CPR) 

Procedura de adoptare 

Decizie a Comisiei Europene 

Conform art. 18 din Regulamentul privind 

prevederile comune (CPR), Comisia Europeană 

evaluează programul și conformitatea acestuia cu 
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prezentul regulament și cu regulamentele 

specifice fondului, precum și coerența acestuia cu 

Acordul de parteneriat relevant sau cu setul de 

informații relevante menționate la articolul 8 

alineatul (2). În evaluarea sa, Comisia ține seama, 

în special, de modul în care au fost adresate 

recomandările relevante pentru fiecare țară. 

Comisia poate face observații în termen de trei 

luni de la data depunerii programului de către 

statul membru. 

Statul membru revizuiește programul ținând cont 

de observațiile făcute de Comisie. 

Comisia adoptă o decizie prin intermediul unui act 

de punere în aplicare care aprobă programul în 

cel mult șase luni de la data depunerii programului 

de către statul membru. 

Sectorul 

specializare inteligentă și inovare, IMM-uri, 

digitalizare, eficiență energetică, dezvoltare 

urbană, mobilitate și conectivitate, biodiversitate, 
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infrastructură educațională, turism și 

cultură/patrimoniu cultural 

Zonă probabil afectată Teritoriul privind regiunea de dezvoltare Nord-Est 

Populaţia Populația regiuni de dezvoltare Nord-Est 

 

Obiectiv 

Specific FEDR 

selectat 

Priorități de 

investiții 
Acțiuni/Tipuri de proiecte 

Dezvoltarea 

capacităților de 

cercetare și 

inovare și 

adoptarea 

tehnologiilor 

avansate 

AP 1 - O 

regiune mai 

competitiva, 

mai 

inovativa 

1. integrarea organizațiilor CDI in structuri, 

parteneriate si proiecte de cooperare 

interregionale si internationale, aliniate 

domeniilor RIS3  

2. consolidarea capacitații de cercetare-

inovare la nivel regional inclusiv a 

întreprinderilor și promovarea colaborării 

între organizațiile CDI și mediul de 

afaceri 

3. sprijinirea transferului tehnologic 
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Obiectiv 

Specific FEDR 

selectat 

Priorități de 

investiții 
Acțiuni/Tipuri de proiecte 

4. investiții in infrastructurile proprii ale 

organizațiilor de CDI / companiilor din 

domenii de specializare inteligenta 

5. sprijinirea dezvoltării clusterelor  cu 

accent pe exploatarea inovativa si 

completarea verigilor lipsa din cadrul 

lanțului de valoare 

6.   dezvoltarea capacitații ecosistemului 

antreprenorial de inovare pentru 

crearea, maturizarea si 

internaționalizarea start-up / spin-off în 

domenii de specializare inteligenta 

Impulsionarea 

creșterii și 

competitivității 

IMM-urilor 

 

1. investiții pentru facilitarea dezvoltării 

tehnologice a companiilor 

2. investiții în active fixe corporale și 

necorporale în microîntreprinderi si IMM-



Strategia de dezvoltare locală a comunei Mironeasa pentru perioada 2021-2027 
 

 
384 

Obiectiv 

Specific FEDR 

selectat 

Priorități de 

investiții 
Acțiuni/Tipuri de proiecte 

uri, pentru dezvoltatea capacitatii de 

productie 

3. susținerea implementării mecanismelor 

de economie circulara in companiile 

românești 

Dezvoltarea 

competențelor 

pentru 

specializare 

inteligentă, 

tranziție 

industrială și 

antreprenoriat 

1. dezvoltarea capacității administrative a 

actorilor implicați în elaborarea, 

implementarea,  monitorizarea, 

evaluarea și revizuirea strategiilor de 

specializare inteligentă 

2. dezvoltarea competentelor la nivelul 

IMM-urilor, organizațiilor de CDI, 

entităților implicate în procesul de 

descoperire antreprenorială 

3. crearea unui one-stop-shop regional 

dedicat proiectelor de cercetare-

dezvoltare-inovare 
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Obiectiv 

Specific FEDR 

selectat 

Priorități de 

investiții 
Acțiuni/Tipuri de proiecte 

Fructificarea 

avantajelor 

digitalizarii, in 

beneficiul 

cetățenilor, al 

companiilor si 

al guvernelor 

AP 2 - O 

regiune mai 

digitalizata 

1. susținerea digitalizării administratiei si 

serviciilor publice la nivel local (siguranța 

publică, servicii și utilități publice, 

monitorizare energie, mediu, iluminat 

public, sisteme GIS) 

2. transformarea digitala a companiilor prin 

adoptarea tehnologiilor si instrumentelor 

digitale care conduc noi modele de 

afaceri 

3. sprijin pentru dezvoltarea Hub-urilor 

Inovative Digitale (DIH) 

4. digitalizarea in invatamantul 

preuniversitar, profesional si tehnic/dual 

si universitar prin crearea și dezvoltarea 

unor platforme digitale, baze de date și 

biblioteci virtuale pentru studenți, live 
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Obiectiv 

Specific FEDR 

selectat 

Priorități de 

investiții 
Acțiuni/Tipuri de proiecte 

streaming, echipamente și infrastructură 

de projection and video maping 

Promovarea 

eficienței 

energetice și 

reducerea 

emisiilor de 

gaze cu efect 

de seră 

 

AP 3 - O 

regiune 

durabila, mai 

prietenoasa 

cu mediul 

1. investiții în clădirile rezidențiale în 

vederea asigurării/îmbunătățirii eficienței 

energetice, inclusiv activități de 

consolidare, după caz, în funcție de 

riscurile identificate și măsuri pentru 

utilizarea unor surse alternative de 

energie 

2. investiții în clădirile publice în vederea 

asigurării/îmbunătățirii eficienței 

energetice, inclusiv activități de 
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Obiectiv 

Specific FEDR 

selectat 

Priorități de 

investiții 
Acțiuni/Tipuri de proiecte 

consolidare în funcție de riscurile 

identificate și măsuri pentru utilizarea 

unor surse alternative de energie 

3. încălzire centralizata bazata pe 

combustibili alternativi/SACET de 

condominiu 

Îmbunătățirea 

protecției 

naturii și a 

biodiversității, 

a infrastructurii 

verzi în special 

în mediul urban 

și reducerea 

poluării 

1. regenerarea si/sau reconversia 

functionala a spațiilor urbane degradate, 

a terenurilor virane degradate/ 

neutilizate/  abandonate, inclusiv prin  

promovarea investiţiilor ce promovează 

infrastructura verde în zonele urbane 

(modernizare si extindere spatii verzi 

existente) 
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Obiectiv 

Specific FEDR 

selectat 

Priorități de 

investiții 
Acțiuni/Tipuri de proiecte 

Promovarea 

mobilității 

urbane 

multimodale 

sustenabile 

 

1. dezvoltarea infrastructurii urbane 

nepoluante (infrastructuri de transport 

nepoluant, ciclism, material rulant, 

infrastructuri combustibili alternativi) 

2. modernizarea/ extinderea liniilor de 

tramvai, troleibuz 

3. achiziționare/ modernizare material rulant 

(tramvaie), Achiziționare 

troleibuze/autobuze  nepoluante 

4. dezvoltarea unor culoare de mobilitate 

Dezvoltarea 

unei mobilități 

naționale, 

regionale și 

locale durabile, 

reziliente în 

fața 

AP 4 - O 

regiune mai 

accesibila 

1. legături rutiere secundare reabilitate si 

nou construite către rețeaua rutieră și 

nodurile TEN-T  

2. dezvoltarea de solutii pentru 

decongestionarea/fluidizarea traficului 

(pasaje, variante ocolitoare, extinderi la 4 

benzi, masuri de siguranta) 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Mironeasa pentru perioada 2021-2027 
 

 
389 

Obiectiv 

Specific FEDR 

selectat 

Priorități de 

investiții 
Acțiuni/Tipuri de proiecte 

schimbărilor 

climatice, 

inteligente și 

intermodale, 

inclusiv 

îmbunătățirea 

accesului la 

TEN-T și a 

mobilității 

transfrontaliere 

Îmbunătățirea 

accesului la 

servicii de 

calitate și 

favorabile 

incluziunii în 

educație, 

AP 5 - Nord-

Est - o regiune 

educata 

1. construire / reabilitare / modernizare /  

extindere / echipare pt. nivel 

antepreșcolar și preșcolar, învățământ 

primar, secundar, terțiar 

2. construire / reabilitare / modernizare / 

dotare centre de educaţie şi formare 

profesională / învățământ dual, inclusiv 
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Obiectiv 

Specific FEDR 

selectat 

Priorități de 

investiții 
Acțiuni/Tipuri de proiecte 

formare și 

învățarea pe tot 

parcursul vieții 

prin 

dezvoltarea 

infrastructurii 

pentru accesibilitatea elevilor cu 

dizabilități (sistem de educație incluziva) 

Favorizarea 

dezvoltării 

integrate 

sociale, 

economice și 

de mediu la 

nivel local și a 

patrimoniului 

cultural, 

turismului și 

AP 6 - O 

regiune mai 

atractiva 

1. turism cultural—ecumenic-istoric 

2. turism balnear 

3. spatii verzi. Securitate si siguranta 

4. sprijinirea intreprinzatorilor specializati in 

mestesugurile traditionale 
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Obiectiv 

Specific FEDR 

selectat 

Priorități de 

investiții 
Acțiuni/Tipuri de proiecte 

securității în 

zonele urbane; 

Favorizarea 

dezvoltării 

integrate 

sociale, 

economice și 

de mediu la 

nivel local și a 

patrimoniului 

cultural, 

turismului și 

securității în 

afara  zonelor 

urbane 

1. îmbunătățirea mediului rural și 

conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural si servicii 

culturale 

2. conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural 

3. Sprijinirea intreprinzatorilor specializati in 

mestesugurile traditionale 
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II. Context12 

În conformitate cu documentele naționale aprobate de Guvernul 

României, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est 

va asigura funcția de Autoritate de Management pentru 

Programul Operațional Regional pentru Regiunea Nord-Est 

2021-2027, aspecte reflectate și in cadrul Acordului de 

Parteneriat în curs de negociere cu Comisia Europeană. În acest 

context, vom avea, în premiera un Program Operațional la 

nivel regional, în acord cu principiul descentralizarii. 

Programul Operațional Regional pentru Regiunea Nord-Est 

2021-2027 este un document strategic de programare care 

acoperă domeniile: 

 specializare inteligentă și inovare 

 IMM-uri 

 Digitalizare 

                                                           
12 https://adrnordest.ro/news.php?id=1124 
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 eficiență energetică 

 dezvoltare urbană, mobilitate și conectivitate 

 biodiversitate, 

 infrastructura educațională 

 turism și cultură/patrimoniu cultural. 

Luând în considerare nevoile naționale, regionale și locale, 

obiectivele specifice selectate și Acțiunile/Tipurile de proiecte 

toate acestea susțin Strategia programului pentru dezvoltarea 

durabilă și echilibrată a regiunii.  

Proiectele finanţate au potenţialul de a contribui la îmbunătăţirea 

infrastructurii verzi, prin adoptarea unor soluţii care să permită 

reducerea amprentei ecologice a componentei antropice. 

Adoptarea unor soluţii compatibile cu principiile infrastructurii 

verzi contribuie totodată la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 

comunităţilor locale, prin asigurarea menţinerii condiţiilor 

ecologice optime. 
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Programul Operaţional Regional pentru regiunea Nord-Est 2021-

2027, care face obiectul negocierii cu Comisia Europeană, va fi 

implementat în conformitate cu prevederile cadrului strategic 

comun european 2021-2027 şi ale Regulamentelor europene 

aferente. Programul nu prezintă conexiune cu alt program 

operațional pe același sector (nu există subordonare ierarhică). 

Pe de altă parte, pot fi identificate legături orizontale și sinergii cu 

programe operaționale privind alte sectoare la același nivel – 

PODD, POT, POCID, POCU, POS 

 

 

  



Strategia de dezvoltare locală a comunei Mironeasa pentru perioada 2021-2027 
 

 
395 

Programul Operational CAPITAL UMAN (POCU) 2021-2027 

Axa Prioritară 1 Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii 

Axa Prioritară 2 

Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și 

a participării grupurilor dezavantajate la educație și formare 

profesională 

Axa prioritară 3 
Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de 

educație și formare profesională 

Axa prioritară 4 

Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la 

dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului 

tehnologic   

Axa prioritară 5 
Creșterea accesibilității, atractivității și calității 

învățământului profesional și tehnic 

Axa prioritară 6  Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți 

Axa prioritară 7  Antreprenoriat și economie socială    

Axa prioritară 8 
Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica 

pieței muncii   
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Axa prioritară 9  

Consolidarea participării populației în procesul de învățare 

pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a 

mobilității (prioritate comună Educație/Ocupare) 

 

Programul Operațional pentru Combaterea Săraciei 2021-

2027 – Multifond: FSE+, FEDR 

Axa Prioritară 1 
Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunitatii 

(intervenții adresate grupurilor de acțiune locală) – OP 4 

Axa Prioritară 2 
Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității OP 

5 

Axa prioritară 3 Comunităti marginalizate  

Axa prioritară  
Reducerea disparitătilor între copiii în risc de săracie și/sau 

excluziune socială și ceilalți copii   

Axa prioritară 5 Servicii pentru persoane vârstnice   

Axa prioritară 6 Sprijin pentru persoanele cu dizabilități 
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Axa prioritară 7  Sprijin pentru grupuri vulnerabile 

Axa prioritară 8 Ajutorarea persoanelor defavorizate 

 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027 

Axa Prioritară 1 

Tranzitie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii 

reduse, sisteme inteligente de energie, rețele si soluții de 

stocare 

Axa Prioritară 2 
Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la 

o economie circulară 

Axa prioritară 3 

Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, 

asigurarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor 

poluate 

Axa prioritară 4 
Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea 

şi gestionarea riscurilor 
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Programul Operațional Sănătate (POS) 2021-2027 

Axa Prioritară 1 Continuarea investițiilor în spitale regionale 

Axa Prioritară 2 
Servicii de asistență medicală primară, comunitară  și servicii 

oferite în regim ambulatoriu 

Axa prioritară 3 

Servicii de recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung 

adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi 

profilului epidemiologic al morbidităţii 

Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în 

infrastructură și servicii   

Axa prioritară 4 

Investiții prioritare în infrastructură 

Investiții în structurile relevante în domeniul supravegherii bolilor 

transmisibile şi de gestionare a alertelor naţionale şi 

internaţionale la nivel central şi local din domeniul sănătății 

publice  

Modernizarea sistemului național de transfuzii, inclusiv a 

infrastrucurii de testare a sângelui și/sau procesare a plasmei 
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Axa prioritară 5 Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical 

Axa prioritară 6 Informatizarea sistemului medical 

 

Programul Operațional Transport (POT) 2021-2027 

Axa Prioritară 1 
Îmbunătățirea  conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de 

transport rutier 

Axa Prioritară  
Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii 

rutiere pentru accesibilitate teritorială 

Axa prioritară 3 
Îmbunatățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de 

transport pe calea ferată 

Axa prioritară 4 

Îmbunătățirea mobilității naționale, durabilă și rezilientă în fața 

schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de 

transport pe calea ferată 

Axa prioritară 5 
Îmbunătățirea conectivității prin creșterea gradului de utilizare 

a transportului cu metroul în regiunea București-Ilfov 

Axa prioritară 6  

Îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, durabilă și 

rezilientă în fața schimbărilor climatice prin creșterea calității 

serviciilor de transport pe calea ferată 

Axa prioritară 7 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal 
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Axa prioritară 8 
Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a 

porturilor 

Axa prioritară 9 
Creșterea gradului de siguranță și securitate pe rețeaua 

rutieră de transport 

Axa prioritară 10 Asistență Tehnică 

 

  

Pentru realizarea și îndeplinirea domeniilor de acțiune (măsuri) 

cuprinse în planul strategic de dezvoltare, unitatea 

administrativ-teritorială Mironeasa poate utiliza ca surse de 

finanțare inclusiv: fondurile proprii, creditele bancare și fondurile 

de la bugetul de stat. 
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Monitorizare și implementare 

 

Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă 

sistemul de realizare a proiectelor, programelor şi politicilor 

prevăzute în strategie şi de colectare şi raportare a informaţiilor 

asupra desfăşurării proiectelor şi asupra succesului şi impactului 

acestora relative la dezvoltarea comunităţii. 

Scopul monitorizării şi evaluării implementării strategiei: 

 evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bugetul 

alocat 

 constatarea durabilităţii proiectelor implementate 

Succesul realizării unei strategii depinde în mare măsură de 

participarea tuturor locuitorilor la procesul de implementare şi 

monitorizare a acesteia. În procesul implementării prezentei 

strategii vor fi implicaţi mai mulţi actori, fiecare urmând 

responsabilităţi bine determinate, îndeplinind rolul de 
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implementator sau de control al proiectelor planificate. În plan 

instituţional principalii actori locali ai implementării strategiei vor 

fi: 

 administraţia locală (Consiliul Local, Primarul, Primăria) 

 agenţii economici 

 societatea civilă 

 locuitorii comunei 

 structurile/entitățile externe (instituţii judeţene, regionale) 

Etapa de implementare, monitorizare şi control cuprinde în 

principal 5 etape: adoptarea, implementarea, monitorizarea, 

evaluarea implementării strategiei și analiza impactului. 

 

Adoptarea. În cadrul acestei etape strategia va fi supusă 

dezbaterilor publice. În urma dezbaterilor se vor opera 

recomandările primite şi strategia va fi înaintată Consiliului Local 

în vederea aprobării. 
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Implementarea. În cadrul acestei etape se vor realiza acţiunile, 

activităţile, măsurile şi proiectele concrete de implementare. 

Fiecare proiect va conţine obiective stricte, planul activităţilor 

necesare, perioada de desfăşurare, persoanele responsabile în 

proiect şi partenerii implicaţi în realizarea proiectului, sursele de 

finanţare.  

Monitorizare. Echipa de implementare va evalua aspecte, 

precum: activităţi, rezultate, buget, patrimoniu, performanţele 

personalului angajat şi implicit a autorităţii locale (organizaţia în 

sine), ipotezele formulate iniţial. Monitorizarea se va efectua pe 

categorii: activitate, informaţie necesară, colectare informaţie, 

modalitate utilizare informaţie, ritmicitate utilizare informaţie, 

persoană responsabilă cu adunarea informaţiei. Monitorizarea 

implementării proiectelor se va efectua prin intermediul 

indicatorilor de proiect. În cazul înregistrării unor devieri în 

procesul de implementare se vor lua măsuri de corectare. 

Monitorizarea implementării va fi realizat de o structură de 
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evaluare care va avea în componenţă reprezentanţii tuturor 

factorilor implicaţi în dezvoltare. 

Structura aparatului de monitorizare va fi următoarea: 

 comitet de coordonare pentru implementarea, 

monitorizarea şi evaluarea strategiei; 

 comisii organizate pe direcţii de dezvoltare; 

 secretariat. 

 

Responsabilităţile de bază sunt: planificarea implementării 

acţiunilor; elaborarea şi promovarea deciziilor privind acţiunile de 

implementare; coordonarea activităţilor de implementare a 

acţiunilor şi proiectelor; coordonarea activităţilor de atragere a 

surselor financiare în scopul realizării problemelor identificate; 

monitorizarea implementării; elaborarea rapoartelor şi 

prezentarea lor către consiliul local; acordarea consultanţei 

tehnice şi consultative în toate domeniile; elaborarea şi 
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dezbaterea proiectelor prioritare; analiza deciziilor privind 

problemele comunităţii locale; elaborarea şi iniţierea modificărilor 

în strategie; elaborarea studiilor şi proiectelor de dezvoltare. 

 

Evaluarea implementării strategiei. Se vor analiza indicatorii 

de implementare. Fiecare proiect stabilit va avea stabiliți 

indicatori de implementare şi, funcţie de complexitatea unui 

proiect, se vor efectua evaluări intermediare, pe faze de 

implementare. 

 

Analiza impactului. Această analiză apreciază dacă proiectul 

răspunde politicilor formulate, modul cum influenţează criteriile 

de performanţă privind dezvoltarea eficientă a localităţii. Se vor 

efectua studii de impact de specialitate înaintea începerii unui 

proiect sau la o anume perioadă de timp după finalizarea 

proiectului. 
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Etapa de implementare, monitorizare şi evaluare oferă atât 

permanent, cât şi periodic un raport asupra stadiului de 

implementare a proiectelor. 
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