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 „Strategia este dezvoltarea gândului conducator initial, 

corespunzator conditiilor mereu în schimbare” (Moltke 1892 –

1912) 

 „Strategie înseamna sa-ti orientezi gândirea, decizia si 

actiunea spre obiectivele superioare sau spre premisele 

obiectivelor, fara ca pe parcurs sa te lasi abatut de urgente, 

adica avantaje si dezavantaje de moment” (Gälweiller 1987) 

 „Dezvoltarea Durabila este dezvoltarea care asigura 

necesitatile prezente fara a compromite posibilitatile 

generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesitati” 

(Raportul Comisiei Brundtland 1987) 

 

  1.1. Obiectul studiului 

 Avand in vedere provocarile cu care se confrunta Comuna Halaucesti, 

precum si oportunitatile din prezent, s-a propus intocmirea strategiei de dezvoltare 

locala pentru perioada 2021 – 2027, pentru a răspunde la numărul tot mai mare de 

cereri și de a aborda provocările sociale și economice în continuă schimbare din 

comunitatea rurala. 

Dezvoltarea durabilă este un obiectiv fundamental al Uniunii Europene. 

Scopul abordării este îmbunătățirea continuă a calității vieții și a bunăstării 

generațiilor prezente și viitoare, printr-o abordare integrată între dezvoltarea 

economică, protecţia mediului și justiție socială. 

La nivelul Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă a devenit obiectiv asumat 

începând cu 1997, prin Tratatul de la Maastricht, în anul 2001 a fost adoptată 

Strategia de Dezvoltare Durabilă la Gotheborg, iar în 2006 a fost adoptată Strategia 

de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene revizuită. Atingerea obiectivelor 

dezvoltării durabile nu se poate realiza fără o schimbare de mentalitate a oamenilor 
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și fără comunități capabile să utilizeze resursele în mod rational și eficient și să 

descopere potențialul economic al economiei, asigurându-se prosperitate, protecția 

mediului și coeziune socială. 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Halaucesti prezintă caracteristicile 

localității, o analiza amplă a resurselor și oportunităților comunei prezentând astfel 

cadrul în care se va realiza progresul în următorii ani în vederea îmbunătăţirii calităţii 

vieţii locuitorilor. Elaborarea strategiei de dezvoltare locală reprezintă unul dintre cei 

mai importanţi paşi care susţin procesul de dezvoltare locală, deoarece o astfel de 

strategie are ca scop stabilirea unor priorităţi pe termen mediu şi lung spre care se 

orientează efortul de dezvoltare al comunităţii locale în viitor.  

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Comunei Halaucesti reprezintă suportul 

de planificare în perspectivă a unității administrativ – teritoriale și incluziunea 

acesteia în strategiile elaborate în cadrul Politicii de coeziune a Uniunii Europene 

2021 – 2027 si a Planului Național de Dezvoltare Rurală. 

Construcția prezentei strategii asigură cadrul operațional pentru 

materializarea proiectelor ce necesită implementare în funcție de fondurile prevăzute 

din bugetul propriu al unității administrativ – teritoriale, în corelare cu fondurile 

alocate de la bugetul statului sau prin Programele de Finanțare Europeană. 

O strategie de dezvoltare locală prezintă diferite alternative de dezvoltare, 

posibile scenarii de dezvoltare locală cu scopul de a maximiza potenţialul local. O 

planificare strategică asigură prioritizarea proiectelor in funcţie de nevoile 

comunităţii şi folosirea corectă a resurselor limitate de care aceasta dispune. 

Scopul unei strategii de dezvoltare locală este de a analiza într-un mod 

structurat şi coerent posibilitatea şi oportunităţile autorităţilor publice locale de a 

iniţia, implementa şi de a susţine obiective trasate la nivel local. Strategia de 

dezvoltare locală are la bază caracteristicile localităţii, o analiză asupra domeniilor 

de interes ale localităţii (investiţii, populaţie, infrastructură, sănătate, turism, cultură) 

şi o analiză socio-economică amănunţită (identificarea resurselor, analiza structurii 

pieţei forţei de muncă, stabilirea profilului populaţiei, cât şi necesităţile populaţiei). 

Bazându-se pe caracteristicile şi nevoile comunităţii, o strategie de dezvoltare 

locală stabileşte scopuri, obiective, programe şi proiecte ce urmează a fi urmate și 

dezvoltate. Acest lucru este realizabil prin minimalizarea punctelor slabe, prin 

exploatarea avantajelor locale (turism, infrastructura, poziţie geografică), prin 
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identificarea şi găsirea unor soluţii în eventualitatea unor ameninţări viitoare 

(inundaţii, înzăpeziri, buget local insuficient etc.), analiza oportunităţilor viitoare 

(atragerea de noi investitori, dezvoltarea turismului, surse de energie regenerabilă 

etc.), identificarea provocărilor teritoriale ce trebuie abordate. 

Luând în calcul şi contextul European favorabil diminuării disparităţilor de 

dezvoltare socială și economică existente între România şi statele membre ale 

Uniunii Europene prin finanţarea zonelor mai puţin dezvoltate, strategia de 

dezvoltare locală poate genera resurse prin elementele sale noi în domeniul etnic, 

managerial sau financiar. Fondurile structurale și de coeziune sunt un real sprijin 

pentru dezvoltarea comunităţilor locale, dar pentru a le obţine este nevoie de proiecte 

care acţionează și furnizează rezultate, proiecte ce nu risipesc resurse, ci care vor fi 

direcţionate către investiţii ce pot stimula creşterea economică. 

Strategia de dezvoltare locală asigură ierarhizarea investiţiilor, pentru a 

obţine un impact maxim şi o valoare adaugată maximă din obiectivele ce le propune 

comunităţii locale. 

Este important ca acest document să asigure o sustenabilitate de lungă durată 

și să deservească atât interesele administrației publice locale, intereselor private, dar 

și intereselor personale ale locuitorilor comunei.  

Înainte de a elabora documentele de programare prevăzute de proiectele de 

regulamente, autorităţile române trebuie să stabilească viziunea strategică de 

dezvoltare a României pe termen mediu şi lung, dar cel puţin până în 2027, respectiv 

obiectivele ce se urmăresc a fi atinse, precum şi mijloacele necesare. 

Conceptul de dezvoltare durabilă poate fi caracterizat din mai multe puncte 

de vedere, prin următoarele elemente: 

 economie: eficiența economiei printr-o bună gestionare a resurselor disponibile, 

indiferent de natura lor; creșterea economică creată de un progres, stabilitatea 

economică prin menţinerea nivelului de dezvoltare; 

  societate: nivel de trai ridicat pentru locuitori; echitate ṣi egalitate de ṣanse pentru 

cetăţeni ṣi susţinerea categoriilor defavorizate; dialog social și delegarea 

responsabilitaților prin implicare activă a cetăţenilor la dezvoltarea propriei 

comunități; protejarea culturii/patrimoniului prin promovarea ṣi protejarea 

valorilor culturale; 



 
 
 
 

 
 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI HALAUCESTI, JUDEȚUL 
IAȘI 

   2021 – 2027                                                           7 
 

 

 

  ecologie: conservarea și protejarea resurselor naturale, biodiversitate prin 

promovarea acţiunilor ce protejează echilibrul ecosistemului, evitarea poluării prin 

măsuri de ecologizare ṣi de minimalizare ale efectelor tehnologiei. 

Pentru ca dezvoltarea să devină durabilă la baza celor trei elemente enumerate 

mai sus, se stabilesc obiectivele: obiective economice, obiective sociale și obiective 

de mediu.  

Obiectivele principale cuprinse în strategia de dezvoltare a Uniunii Europene 

se bazează pe: 

  creștere inteligentă prin inovare, educație și societatea digitală menită să 

accelereze dezvoltarea rețelelor de internet de mare viteză și să permită 

gospodăriilor și întreprinderilor să beneficieze de avantajele pieței unice digitale; 

  creștere durabilă bazată pe competitivitate, climă, energie și mobilitate; 

  creștere favorabilă incluziunii care să creeze competențe și locuri de muncă, 

precum și combaterea sărăciei. 

Pentru ca procesul de planificare al dezvoltării economice locale să fie 

eficient, este necesară implicarea întregii comunităţi: reprezentanţi ai sectorului 

public, ai sectorului privat şi ai societăţii civile. 

O comunitate începe acest proces prin identificarea grupurilor interesate 

(stakeholders): cetăţeni, instituţii publice, firme private, societatea civilă (organizaţii 

civice, organizaţii profesionale etc.) şi alte entităţi care doresc să se implice în 

dezvoltarea locală. 

Experienţa şi resursele fiecărui grup de interes constituie baza viitorului proces de 

planificare. Stabilirea unor structuri şi a unor relaţii de colaborare care să implice 

grupurile de interese trebuie să conducă la constituirea unor parteneriate benefice 

pentru comunitate. Constituirea acestor parteneriate reprezintă o etapă critică, de a 

cărei reuşită depinde formularea unei viziuni comune privind dezvoltarea economică 

locală. 

Elaborarea strategiei a fost realizată cu sprijinul colectivului Primăriei 

Halaucesti.  

  

  1.2. Necesitatea lucrării  

Necesitatea lucrării decurge din identificarea și asigurarea unor condiții 

favorabile desfășurării functionalitatii comunei Halaucesti, judetul Iasi. 
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Lucrarea are ca scop evidențierea situației actuale, a problemelor și a 

propunerilor de dezvoltare spre un mediu economic competitiv si cu resurse umane 

adaptate relațiilor socio-economice interne. 

Din punct de vedere al dezvoltării, zonele rurale înregistrează un decalaj 

semnificativ faţă de zonele urbane şi se caracterizează prin: deficienţe structurale 

persistente (numărul mare al populaţiei ocupate în agricultură, îmbătrânirea 

populaţiei, un număr mare de exploataţii de subzistenţă etc.); valoare adăugată 

scăzută a produselor agro-alimentare; randamentele şi productivitatea muncii scăzute 

în special în agricultura de semisubzistenţă; spirit antreprenorial slab pentru 

dezvoltarea activităţilor economice, acces redus la credite; o piaţă a terenurilor 

nefuncţională; o modestă orientare către export; investiţii insuficiente în cercetare şi 

dezvoltare; accesul la servicii şi infrastructură cu mult în urma zonelor urbane; 

creşterea continuă a disparităţilor regionale; o pondere ridicată a populaţiei expuse 

riscului de sărăcie şi excluziune socială; o administraţie publică ineficientă; o serie 

de riscuri pentru oameni.  

Spațiul rural este expresia efortului îndelungat al omului pentru a opune în 

serviciul său componentele fizico-geografice ale spațiului, ale naturii. Este un spațiu 

pe care omul l-a modelat în funcție de nevoile sale, pe care l-a creat prin munca sa și 

l-a umplut cu creațiile sale de natură antropică, fiind deci o adevărată “capodoperă 

rustică” a omului.  

Dezvoltarea este, în esență, o acțiune cu caracter strategic, care are ca scop 

creșterea durabilă a productivității individuale, comunitare și instituționale, ceea ce 

poate duce la asigurarea unor venituri mai mari pentru indivizi. Programele de 

dezvoltare au în vedere schimbarea condițiilor fundamentale, ceea ce necesită un 

timp îndelungat, iar problemele rurale sunt foarte complexe și nu pot fi rezolvate prin 

acțiuni pe termen scurt. Sunt necesare programe succesive, cu efecte durabile.  

Realizarea acestui document strategic este rezultatul voinţei comunităţii 

locale din Halaucesti, care are la bază colaborarea dintre membrii comunităţii şi 

reprezentanţii administraţiei publice. Obiectivul acestei Strategii este de a susţine 

eforturile viitoare de dezvoltare ale comunei, prin stabilirea unor direcţii strategice 

care au la bază analiza a 4 factori importanţi: resurse, puncte slabe, oportunităţi şi 

ameninţări cu care se confruntă localitatea.  
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Strategia de dezvoltare locală a Comunei Halaucesti reprezintă instrumentul 

de lucru al administrației publice locale și este agreat de întreaga comunitate locală. 

Astfel se va orienta gândirea, decizia și acțiunea către obiective superioare sau către 

premisele obiectivelor. Totodată prin acest mijloc se vor evita abaterile datorate 

urgențelor, avantajelor și dezavantajelor ce pot interveni în anumite momente. În 

aceste condiții, toți factorii interesați de progresul economico-social al comunei vor 

beneficia de acest ghid de prezentare al tuturor obiectivelor de dezvoltare, prin care 

se indică atât direcțiile de dezvoltare specifice, cât și acțiunile punctuale ce se vor 

constitui ca viitoare proiecte ale administrației publice locale.  

Utilizarea instrumentelor de consultare a comunității locale a determinat 

adaptarea tuturor propunerilor de acțiuni pentru că se dorea ca la final strategia de 

dezvoltare locală să fie în consens cu aspirațiile locuitorilor comunei Halaucesti. 

Importanța acestui aspect este dată atât de certitudinea implicării viitoare a 

comunității în implementarea strategiei de dezvoltare locală, cât și de posibilitatea 

asumării depline și conștiente a acesteia.  

Acest material a fost conceput ca un instrument care să vină în ajutorul tuturor 

membrilor comunităţii locale, adresându-se deopotrivă administraţiei publice, 

mediului de afaceri, instituţiilor publice, organizaţiilor neguvernamentale, dar şi 

cetăţeanului simplu interesat de evoluţia viitoare a comunităţii sale. Se prevede că 

acest instrument va fi deosebit de util în programarea viitoarelor investiţii, dar și în 

atragerea resurselor financiare (naţionale și europene) pentru realizarea unor proiecte 

de anvergură pentru Comuna Halaucesti.  

Metodologia folosită în elaborarea Strategiei respectă următoarele principii:  

 validitate ştiinţifică – procesul de elaborare a documentului trebuie să respecte 

cerinţele tehnice ale planificării strategice;  

 principiul coerenţei – acesta se referă la corelarea strategiei locale cu 

documentele de planificare de rang superior precum şi cu documente locale;  

 principiul parteneriatului – dezvoltarea unei relaţii de colaborare între 

administraţie şi membrii comunităţii locale, element deosebit de important atât 

în etapa de elaborare a strategiei cât si în cea de implementare;  

 implicarea comunităţii - procesul trebuie să fie deschis tuturor celor interesaţi 

din comunitate;  
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 transparență și obiectivitate - procesul trebuie să fie transparent şi să reflecte 

interesele comunităţii ca întreg;  

 coerență și continuitate - construcţia documentului de planificare nu înseamnă 

finalizarea procesului strategic; acest document trebuie să rămână deschis ideilor 

și completărilor viitoare (adaptarea periodică a documentului în funcţie de 

modificările care se produc la nivelul comunităţii).  

 

Viziunea de dezvoltare a Comunei Halaucesti, trebuie să inglobeze 

materializarea în timp a unor politici benefice comunității locale și cetățenilor 

comunei, ca viitori cetățeni europeni. În aceste conditii, Halaucesti trebuie să se 

dezvolte ca o comună europeană, cu standarde de calitate aferente fiecarui domeniu 

cheie - infrastructura, micro industrie, agricultura, servicii publice și comerciale, 

resurse umane, asistența socială, educație, sănătate, siguranţa cetăţeanului etc, dar şi 

să se integreze şi să mobilizeze activ la nivel regional potențialul existent. 

Valorificarea acestuia în paralel cu inițierea, susținerea și materializarea unor 

demersuri acționale și investiționale se poate realiza prin atragerea de surse publice 

și private. 

Astfel, se propune ca localitatea Halaucesti să se impună ca un actor local.  

Orice comunitate deţine caracteristici specifice care o diferenţiază de alte 

comunităţi similare. Procesul de Planificare Strategică trebuie structurat în funcţie de 

aceste caracteristici. Întrebările cele mai importante sunt: 

 Ce diferenţiază Comuna Halaucesti de alte comune asemănătoare 

judeţului IASI, din România şi din regiunea Nord-Est?  

 Care sunt elementele strategice pozitive şi negative care pot fi identificate 

la nivelul comunei noastre?  
Studiul fizionomiei comunei Halaucesti constă în analiza aspectului exterior 

dar şi a texturii şi structurii reţelei de căi de comunicaţii şi a densităţii locuinţelor, a 

construcţiilor în general, sub influenţa factorilor fizico-geografici şi economico-

sociali. Astfel, topografia reliefului incluzând izolarea sau legătura cu aşezările 

vecine, dar şi tradiţiile au o influenţă hotărâtoare asupra aspectului general al 

comunei.  

  1.3. Domenii de utilizare  

În procesul de absorbție a fondurilor, strategia de dezvoltare locală integrată 

cu documentațiile de urbanism și cele de planificare ale bugetului local constituie 

baza justificării necesităților, elementul de fond de la care încep să se concretizeze 

proiectele.  
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Un instrument principal al dezvoltarii durabile și coerente a comunei este 

Planul de Urbanism General care va fi refăcut și actualizat, astfel încât dezvoltarea 

pe care o vizam să nu afecteze mediul, să nu producă dezechilibre sociale sau să 

afecteze arhitectura tradițională a comunei.  

Strategia ne ajută să construim viitorul. Un viitor mai bun pentru noi și copiii 

nostri. Un viitor în care fiecare locuitor iși va găsi locul unde se poate dezvolta și 

performa pe piata muncii, iși va găsi locuința dorită, va beneficia de servicii sociale 

de calitate și va găsi plăcerea spațiilor publice pentru recreere și refacere.  

De abilitatea si determinarea noastra în procesul de punere în practica a 

acestui document depinde atingerea obiectivului final: o comună ospitalieră mai 

curată și mai sigură.  

În urma analizelor şi dezbaterilor organizate a fost creionată o viziune de 

dezvoltare a comunei pornind de la următoarele elemente: importanţa regională a 

comunei, afirmarea comunei ca centru de inovaţie şi oportunităţi, importanţa 

contrucţiei unei comunităţi primitoare, a unui mediu local plăcut pentru locuitori şi 

pentru vizitatori (creşterea calităţii vieţii), afirmarea comunei Halaucesti ca şi 

comunitate financiar-economică, necesitatea structurării unei administraţii locale 

eficiente, eficace, transparente şi responsabile la nevoile comunităţii, importanţa 

activismului la nivelul cetătenilor, ca factor de stimulare a dezvoltării comunitare şi, 

în fine, dezvoltarea unui mediu de afaceri bazat pe antreprenoriat, dinamism şi 

implicare în viaţa comunităţii.  

Viziunea propusă pentru comună este: Comuna Halaucesti va fi un centru al 

inovaţiei şi oportunităţilor, un loc plăcut în care să trăieşti, să munceşti şi să studiezi; 

o comună cu autorităţi locale responsabile şi deschise, cu cetăţeni activi şi o 

comunitate de afaceri dinamică şi implicată. Această viziune a rezultat în urma unor 

întâlniri organizate şi facilitate de Primăria comunei Halaucesti cu reprezentaţi ai 

ONG-urilor şi ai unor instituţii de stat şi private din judetul Iasi.  

Etapele metodologice principale ale Procesul de Planificare Strategică sunt 

următoarele: 

1. Realizarea analizei preliminare.  

Planificarea strategică presupune o analiză preliminară a caracteristicilor comunităţii 

vizate. Această analiză cuprinde elemente diverse:  

 elemente de istorie a comunităţii;  

 analiza de mediu (fişa de localitate, elemente socio-economice, elemente de 

infrastructură, etc);  

 analiza cadrului strategic la nivel naţional, regional şi judeţean.  
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 Principala misiune a analizei preliminare se referă la structurarea mediului în care 

se plasează comunitatea şi la identificarea capacităţilor reale deţinute de aceasta.  

2. Stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii.  

Pasul al doilea se referă la stabilirea unei viziuni asupra dezvoltării strategice a 

comunei Halaucesti. Această viziune trebuie să ţină seama de elementele principale 

ale analizei preliminare.  

3. Analiza sectorială a domeniilor strategice principale.  

Această analiză se realizează pe domenii. În cadrul fiecărui domeniu au fost elaborate 

sinteze de lucru pe baza cărora au fost organizate dezbateri publice. Domenii 

strategice principale:  

 dezvoltare şi competitivitate economică;  

 dezvoltare rurală şi infrastructură (urbanism, transport, mediu etc);  

 dezvoltarea resurselor umane (educaţie, pregătire continuă, relaţia cu unităţile de 

învăţământ, etc);  

 dezvoltare comunitară (cultură, tineret, sport, ong-uri, social, sănătate).  

 

Metodologia presupune următoarele elemente principale:  

 analiza SWOT (puncte slabe, puncte tari, oportunităţi, ameninţări);  

 identificarea problemelor strategice pe baza analizei SWOT;  

 elaborarea de strategii sectoriale care să răspundă problemelor strategice 

identificate;  

 modalităţi de evaluare a rezultatelor pe termen mediu şi lung.  

 Toate sintezele de lucru au fost supuse dezbaterii publice, la care au fost 

invitate să ia parte toate părţile interesate. Sintezele au fost modificate pe baza acestor 

dezbateri publice, pentru că ele trebuie să reflecte realitatea şi să reprezinte dorinţele 

şi interesele comunităţii. 

 

4. Articularea documentului strategic. 

Acest document strategic principal a fost elaborat în urma definirii strategiilor 

sectoriale bazate pe sintezele de lucru şi dezbaterile publice. Acesta este necesar să 

fie analizat de Consiliul Local şi de societatea civilă din Halaucesti forma lui finală 

putând fi asumată ca document de planificare strategică pentru comunitate.  
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Principii de bază în elaborarea proiectului de planificare strategică a comunei 

Halaucesti:  

 validitate ştiinţifică (procesul trebuie să respecte cerinţele tehnice ale planificării 

strategice);  

 implicarea comunităţii (procesul trebuie să fie deschis tuturor celor interesaţi din 

comunitate);  

 transparenţă şi obiectivitate (procesul trebuie să fie transparent şi să reflecte 

interesele comunităţii ca întreg);  

 coerenţă şi continuitate (construcţia documentului de planificare nu înseamnă 

finalizarea procesului strategic; acest document trebuie să rămână deschis ideilor 

şi completărilor viitoare).  

 

Strategia de Dezvoltare Locală va fi instrumentul de lucru al 

administraţiei publice locale care va orienta gîndirea, decizia şi acţiunea către 

obiectivele superioare sau către premisele obiectivelor, fără ca pe parcurs să 

existe abateri datorate urgenţelor sau avantajelor şi dezavantajelor ce pot 

interveni în anumite momente.  

 

  1.4. Efecte economice și sociale   

Utilizarea sprijinului structural pentru perioada 2021–2027 urmăreste crearea 

condițiilor de îmbunătățire și dezvoltare constantă a mediului rural. 

Sub acest aspect factorii pe care administratia comunei Halaucesti se va 

focaliza sunt reprezentati de valorificarea durabila a pozitiei geo-strategice și a 

resurselor naturale, creșterea adaptabilității locuitorilor la particularitățile socio-

economice locale și promovarea incluziunii sociale, facilitarea accesului la utilități, 

servicii de calitate in domeniile asistenta sociala, sanatate si educatie, sustinerea 

culturii antreprenoriale și a inovării, cresterea competitivității și atractivității 

economice la nivelul Comunei, implicarea transparenta și activă a instituțiilor pentru 

dezvoltarea economico-sociala echilibrata a zonei. 
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   2.1. Politica de coeziune a UE 2021 – 2027  

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia 

propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE. 

   Cinci priorități investiționale: 

Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. 

Acestor priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și ale Fondului de 

coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre. 

 O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică 

și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii 

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

de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și 

combaterea schimbărilor climatice 

 O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale 

 O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor 

sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, 

a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate 

 O 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 (mai puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a 

fondurile se bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc 

noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări climatice 

și primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta mai bine realitatea de pe teren. 

Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin special de la UE. 

Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel 

                                  Capitolul 2. Planificarea strategică la nivel European,  

                         Național, Regional 
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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. 

Simplificare: reguli mai scurte, mai puține și mai clare 

Conform Comisiei Europene, pentru beneficiarii de sprijin 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. 

Un cadru mai flexibil 

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. 

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. 

O legătură mai strânsă cu Semestrul European și cu guvernanța economică a 

Uniunii. 

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, 
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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 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. 

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 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 



 
 
 
 

 
 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI HALAUCESTI, JUDEȚUL 
IAȘI 

   2021 – 2027                                                           17 
 

 

 

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. 

Utilizarea mai intensă a instrumentelor financiare 

Conform Comisiei Europene, granturile pot fi eficient completate de 

instrumentele financiare, care au efect potențator și sunt mai apropiate de piață. În 

mod voluntar, statele membre vor putea să transfere o parte din resursele politicii lor 

de coeziune către noul fond InvestEU gestionat la nivel central, ca să acceseze 

garanția furnizată de bugetul UE. Va fi mai ușor să se combine granturile și 

instrumentele financiare. Noul cadru include și dispoziții speciale pentru a atrage mai 

mult capital privat. 

 
Fig. 1 Cadru financiar mutianual 2021 - 2027 

Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027 

 

https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027
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Pentru perioada de programare 2021-2027, în coordonarea Ministerului 

Fondurilor Europene, în cadrul politicii de coeziune se elaborează următoarele 

programe operaționale: 

 Programele Operaționale Regionale, câte un program la nivelul fiecărei regiuni 

de dezvoltare a României; 

  Programul Operațional Sănătate; 

  Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială; 

  Programul Operațional Educație și Ocupare; 

  Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente 

Financiare; 

  Programul Operațional Dezvoltare Durabilă; 

  Programul Operațional Transport; 

  Programul Operațional Tranziție Justă; 

  Programul Operațional Asistență Tehnică. 

    

 2.2. Prioritati nationale de investitii pentru finantarea din Fondurile 

Europene  

Obiectiv general -> O EUROPĂ MAI INTELIGENTĂ  

 CERCETARE ȘI INOVARE  

Obiectivul specific 1: Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea 

tehnologiilor avansate 

1. Integrarea ecosistemului CDI național în Spațiul de Cercetare European 

(European Research Area) 

1.1 Integrarea organizațiilor CDI românești în programe de colaborare 

transfrontaliere și internaționale (Sinergii Horizon Europe, Piața Unică, Interreg etc.) 

– intervenţii naţionale/regionale 

1.2 Dezvoltarea şi utilizarea infrastructurii de CDI – intervenţii 

naţionale/regionale 

2. Crearea unui sistem atractiv de inovare în industrie, pentru toate tipurile de 

inovare (de produs, de proces, organizațională și de marketing) 



 
 
 
 

 
 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI HALAUCESTI, JUDEȚUL 
IAȘI 

   2021 – 2027                                                           19 
 

 

 

2.1 Consolidarea capacității CDI a întreprinderilor și promovarea colaborării 

între organizațiile CDI și mediul de afaceri – intervenţii naţionale/regionale 

2.2 Susținerea proceselor de transfer tehnologic pentru creșterea gradului de 

inovare a întreprinderilor – intervenţii naţionale  

 3. Sprijinirea creării de noi companii inovative și creșterea ratei de supraviețuire 

a acestora 

3.1 Dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial care favorizează apariția și 

maturizarea start-up/spin-off inovative – intervenţii regionale 

3.2 Dezvoltarea serviciilor aferente infrastructurilor de sprijin a afacerilor 

(incubatoare, acceleratoare etc.) – intervenţii regionale 

4. Consolidarea CDI în domeniul sănătății 

4.1 Dezvoltarea capacității de cercetare/inovare și adoptare a sistemelor 

SMART în sănătate – intervenţii naţionale 

 

 DIGITALIZARE 

Obiectivul specific: Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, 

al companiilor și al guvernelor 

5. Creșterea gradului de digitizare a serviciilor publice pentru societatea 

românească 

5.1 Implementarea măsurilor pentru dezvoltarea serviciilor de e-guvernare 

(evenimente de viață) – intervenţii naţionale  

5.2 Digitalizare în administrația publică și competențe digitale avansate – 

intervenţii naţionale  

5.3 Digitizarea serviciilor publice la nivel local – intervenţii regionale 

6. Digitizare pentru creșterea siguranței și îmbunătățirii serviciilor de mobilitate si 

transport 

6.1 Dezvoltarea de instrumente de digitizare pentru îmbunătățirea siguranței 

și securității pentru toate modurile de transport – intervenţii naţionale  

6.2 Finanţarea instrumentelor de digitizare, inclusiv implementare sisteme 

ERTMS/ ETCS, RIS/VTMIS pentru toate modurile de transport – intervenţii 

naţionale  

7. Soluții IT și digitizare în sănătate 

7.1 Refacere şi modernizare sistem informatic (CNAS) – intervenţii naţionale  
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7.2 Observatorul național pentru date în sănătate – (Construcție, achiziție 

echipamente/ dezvoltarea de sisteme informatice) – intervenţii naţionale  

7.3 Soluții digitale în infrastructură din sănătate (digitizare internă și externă 

a instituțiilor medicale) – intervenţii naţionale  

7.4 Uniformizarea fluxurilor informaționale (up-grade soft, dezvoltarea 

sistemelor informatice/achiziție echipamente – intervenţii naţionale  

 

 COMPETITIVITATE 

Obiectiv Specific: Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor 

8. Facilitarea accesului la finanțare pt IMM-uri, inclusiv prin încurajarea 

finanțării inițiale și timpurii a start-up-urilor cu potențial inovativ ridicat 

8.1 Instrumente financiare pentru IMM –intervenţii naţionale 

9. Consolidarea competitivității economiei românești 

9.1 Facilitarea investițiilor în noi tehnologii – intervenţii regionale 

9.2 Sprijin pentru internaţionalizare – intervenţii regionale 

9.3 Susţinerea adoptării tehnologiilor IT&C de către IMM – intervenţii 

regionale 

9.4 Sprijinirea clusterelor în vederea integrării acestora în lanțuri de valoare 

europene – intervenţii regionale 

9.5 Susținerii implementării mecanismelor economiei circulare în cadrul 

întreprinderilor românești – intervenţii regionale 

10. Sprijinirea creării de noi companii și creșterea ratei de supraviețuire a acestora 

10.1 Sprijin pentru crearea de noi întreprinderi (start-up, scale-up) – 

intervenţii regionale 

 

 SPECIALIZARE INTELIGENTĂ, TRANZIȚIE INDUSTRIALĂ ȘI 

ANTREPRENORIAT 

Obiectiv Specific Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, 

tranziție industrială și antreprenoriat 

11. Dezvoltarea unor competențe profesionale adecvate cerințelor mediului de 

afaceri în contextul unei economii bazate pe cunoaștere 

11.1 Dezvoltarea competentelor la nivelul întreprinderilor/organizațiilor de 

CDI/entităților – intervenții regionale 
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- implicare în Mecanismul de descoperire antreprenorială pentru specializare 

inteligentă, tranzitie industriala si antreprenoriat, inclusiv stagii de practica; 

- dotare licee pentru aplicare metode digitale de învățare  

- formare pentru implementarea standardului: sistem de Management a 

Inovării în companii 

12. Susținerea capacității administrative a structurilor din cadrul mecanismului 

integrat regional și național de descoperire antreprenorială 

12.1 Dezvoltarea capacității administrative a actorilor implicați în 

implementarea, monitorizarea, revizuirea strategiilor de specializare inteligentă și a 

Mecanismului de Descoperire Antreprenorială (MDA) – intervenții naționale și 

regionale 

- capacitate administrativă a actorilor implicați în MDA (așa cum rezultă din 

Metodologia de desfășurare a procesului de descoperire antreprenorială la nivel 

regional) 

 - capacitate administrativă ADR-uri 

 - capacitate ADR pentru sprijin beneficiari 

 

 Obiectiv general -> O EUROPĂ MAI VERDE 

 ENERGIE 

 Renovarea clădirilor publice și rezidențiale în vederea îmbunătățirii eficienței 

energetice 

 Măsuri de sprijin pentru industriile energointensive pentru a-și îmbunătăți 

performanța energetică  

 Îmbunătățirea performanței energetice în industriile energointensive 

 Măsuri de sprijin pentru ESCOs  

 Îmbunătățirea eficienței energetice în domeniul încălzirii centralizate, alături de 

promovarea energiei din surse regenerabile pentru încălzirea și răcirea 

centralizată 

 Consolidarea capacității AM, a dezvoltatorilor de proiecte și a autorităților 

 Obiectiv Specific Promovarea energiei din surse regenerabile  

 Creșterea ponderii de surse regenerabile în consumul de energie al clădirilor 
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 Măsuri de creștere a adecvanței rețelei naționale de energie electrică pentru a 

crește capacitatea de integrare a energiei provenite din surse regenerabile, de 

natură variabilă 

 Obiectiv Specific Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare 

în afara TEN-E 

 Echipamente şi sisteme inteligente pentru asigurarea calității energiei electrice 

 Implementarea de soluții digitale pentru izolarea defectelor și realimentarea cu 

energie  

 Digitalizarea stațiilor de transformare şi soluții privind controlul rețelei de la 

distanță - integrare stații în SCADA( Trebuie decisă mutarea în OP1) 

 Creșterea capacității disponibile pentru comerțul transfrontalier 

 

 SCHIMBĂRI CLIMATICE, RISCURI, APĂ 

 Obiectiv Specific Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii 

riscurilor și a rezilienței în urma dezastrelor 

 Managementul inundațiilor 

 Reducerea impactului manifestării secetei si furtunilor asupra populaţiei, 

proprietății și mediului. 

 Măsuri pentru sistemul de gestionare a riscurilor, inclusiv creșterea rezilienței la 

nivel național și adaptarea continuă la realitatea operațională. 

 Măsuri de limitare a efectelor negative ale eroziunii costiere. 

 Obiectiv Specific Promovarea gestionării sustenabile a apei 

 Continuarea acţiunilor integrate de dezvoltare a sistemelor de apă şi apă uzată, 

inclusiv prin consolidarea suplimentară si extinderea a operatorilor regionali. 

 Finanțarea acțiunilor de consolidare a capacității de reglementare economică a 

sectorului de apă și apă uzată, astfel încât să se eficientizieze procesul de realizare 

a planurilor de investiții pentru conformare 

 Continuarea investițiilor în managementul nămolului rezultat în cadrul 

procesului de epurare a apelor uzate/tratatre a apei potabile. 

 

 ECONOMIA CIRCULARĂ 

 Obiectiv Specific Promovarea tranziţiei către o economie circulară 
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 Extinderea schemelor de gestionare a deșeurilor la nivel de județ, inclusiv 

îmbunătăţirea sistemelor integrate existente de gestionare a deșeurilor, pentru a 

crește reutilizarea și reciclarea, pentru a preveni generarea deșeurilor și devierea 

de la depozitele de deșeuri, în conformitate cu nevoile identificate în PNGD și 

PJGD-uri. 

 Investiții individuale suplimentare pentru închiderea depozitelor de deșeuri. 

 Investiții în consolidarea capacității părților interesate fie publice sau private, 

pentru a susține tranziția la economia circulară și care să promoveze acțiuni/ 

măsuri privind economia circulară, inclusiv conștientizarea publicului, 

prevenirea deșeurilor, colectarea separată și reciclarea. 

 

 BIODIVERSITATE 

 Obiectiv specific: 

  Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în 

special în mediul urban și reducerea poluării 

 Investitii in reteaua Natura 2000 – Elaborarea, revizuirea si implementarea 

planurilor de management, măsuri de menținere și de refacere a siturilor Natura 

2000 pentru specii și habitate, precum şi a ecosistemelor degradate şi a serviciilor 

furnizate situate în afara ariilor naturale protejate . Acţiuni de completare a 

nivelului de cunoaştere a biodiversităţii şi ecosistemelor şi realizarea de studii 

științifice 

 Masuri pentru implementarea infrastructurii verzi 

 Consolidarea capacitatii administrative a autoritatilor si entitatilor cu rol in 

managementul retelei Natura 2000 si a altor arii naturale protejate 

 

 AER 

 Obiectiv specific: Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a 

infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării 

 Dotarea Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului cu echipamente noi 

astfel încât să se continue conformarea cu cerințele de asigurare și controlul 

calității datelor și de raportare a RO la CE si achiziția de echipamente pentru 

măsurarea poluanților în aerului ambiental cu respectarea prevederilor Directivei 

2008/50/CE. 
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Implementarea măsurilor care vizeazăcresterea calitatii aerului: 

 măsuri legate de îmbunătățirea sau înlocuirea instalațiilor individuale (casnice) 

de încălzire a locuințelor/ gospodăriilor din mediul rural 

 [ cu instalații mai performante; 

 finanțarea sistemelor de încălzire pentru scopuri de atenuare a schimbărilor 

climatice, atât la nivelul agenților economici cât și la nivelul sistemelor de 

alimentare centralizată cu energie termică la nivelul autorităților publice și/ sau 

altor entități publice (spitale, unități de învățământ etc.) sau a instalațiilor 

individuale de încălzire a locuințelor/ gospodăriilor, utilizând gaz natural. 

 SITURI CONTAMINATE 

 Obiectiv specific : 

 Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în 

special în mediul urban și reducerea poluării 

 Măsuri de remediere a siturilor contaminate, inclusiv refacerea ecosistemelor 

 Regenerarea spațiilor urbane degradate și abandonate, reconversia funcţională a 

terenurilor virane degradate/ neutilizate/ abandonate şi reincluderea acestora în 

circuitul social/ economic sau ca rezervă de teren pentru viitoare investiții la 

nivelul orașelor, în vederea creării condiţiilor necesare pentru o dezvoltare 

durabilă urbană. 

 

 MOBILITATE URBANA 

 Obiectiv specific: 

  Mobilitate națională, regionala și locală sustenabilă, rezilientă în fața 

schimbărilor climatice, inteligentă și intermodală, inclusiv îmbunătățirea 

accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere  

 Dezvoltarea rețelelor regionale și locale de transport pe cale ferată și cu metroul 

și de acces la TEN-T centrală și globală de transport, inclusiv solutii combinate. 

 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet si in municipii si 

zona lor functionala prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana 

durabila 
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Obiectiv general -> O EUROPĂ MAI CONECTATA 

 CONECTIVITATE 

 Obiectiv specific : 

 Dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice, 

inteligentă, sigură și intermodală 

 Dezvoltarea rețelelor TEN-T centrală și globală de transport rutier 

 Dezvoltarea rețelelor TEN-T centrală și globală de transport pe calea ferată 

 Îmbunătățirea serviciilor de transport pe calea ferată pe scurt și lung parcurs, prin 

creșterea capacității de transport și măsuri de reformă 

 Îmbunătățirea siguranței și securității pentru toate modurile de transport și 

punerea în aplicare a strategiei adoptată privind siguranța traficului, pentru 

reducerea numărului de decese din accidente rutiere și diminuarea  

 Investiții în infrastructură și suprastructură portuară situate pe rețeaua TEN-T 

central și globală, inclusiv acces în porturi, investiții multimodale în porturi și 

pentru îmbunătățirea conectivității transfrontaliere 

 Investiții în dezvoltarea de terminale intermodale inclusiv acces și echipamente 

 Investitii în modernizarea punctelor de trecere transfrontaliere pe rețeaua TEN-T 

central și globală și crearea de noi conexiuni de transport suplimentare peste 

Dunăre, inclusiv măsuri de îmbunătățire a impilor de trecere, includerea de noi 

servicii și proceduri operaționale.  

 Asistență tehnică acordată principalilor beneficiari din domeniul transportului, 

cu precădere Compania Națională de Căi Ferate și Compania Națională de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere, alte autorități de transport și Ministerul 

Transporturilor 

 

 CONECTIVITATE 

 Obiectiv specific: 

  Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în 

fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea 

accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere 

 Dezvoltarea rețelelor rutiere nationale de acces la TEN-T centrală și globală de 

transport  

 Dezvoltarea rețelelor feroviare de acces la TEN-T centrală și globală de transport  
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 BROADBAND 

 Obiectiv specific : 

 Îmbunătățirea conectivității digitale 

 Dezvoltarea infrastructurii de bandă largă Broadband - Investiții în infrastructură 

de bandă largă de foarte mare capacitate, conform rezultatelor “Planului național 

sau regional privind banda largă” (condiție favorizantă) 

 

Obiectiv general -> O EUROPĂ MAI SOCIALĂ 

 OCUPARE 

Obiectiv specific: 

 Imbunatatirea accesului pe piata muncii pentru toate persoanele aflate in 

cautarea unui loc de munca, in special pentru tineri, someri de lunga durata si 

grupurile dezavantajate pe piata muncii, persoane inactive, prin promovarea angajarii 

pe cont propriu și a economiei sociale. 

1. Dezvoltarea mecanismului de integrare multidiciplinara a politicilor din ocupare, 

educatie, asistenta sociala si sanatate prin armonizarea cadrului legal intre serviciile 

oferite fortei de munca de cele patru sectoare 

2. Noi abordări de furnizare de servicii integrate de ocupare, adaptate nevoilor 

grupurilor dezavantajate pe piața muncii (persoane inactive, cu dizabilități, șomeri 

de lungă durată, persoane reîntoarse în țară, migranți etc.), prin pachete de servicii 

personalizate și adaptate nevoilor 

3. Valorificarea potențialului economic al tinerilor (inclusiv NEETs) 

4. Asigurarea forței de muncă necesare în zonele care înregistrează deficite 

5. Promovarea spiritului antreprenorial, sprijinirea inițiativelor antreprenoriale și a 

economiei sociale 

6. Facilitarea accesului la ocupare a persoanelor dezavantajate 

Obiectiv specific: 

 Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru a evalua si 

anticipa necesarul de competențe si a asigura asistenta personalizata si in timp real 

urmărind asigurarea medierii/plăsării (matching), tranziției și a mobilității forței de 

munca. 
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1. Dezvoltarea unui mecanism coerent și sustenabil de agregare și integrare a 

informațiilor furnizate de diversele instrumente folosite în anticipare și de utilizare a 

rezultatelor pentru întâmpinarea nevoilor de competențe pe piața muncii 

Obiectiv specific: 

 Promovarea participării echilibrate după gen pe piața muncii și a asigurării 

echilibrului dintre viața profesională și cea privată 

1. Crearea de oportunități pentru integrarea femeilor pe piața muncii 

Obiectiv specific: 

 Promovarea adaptării la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și 

antreprenorilor, a îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate, precum și a unui 

mediu de lucru sănătos și adaptat care să reducă riscurile la adresa sănătății 

1. Crearea unui mediu de muncă sănătos, sigur, accesibil și prietenos pentru angajați, 

în special pentru cei cu nevoi speciale (din grupul țintă) 

 EDUCAȚIE 

Obiectiv specific: 

 Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și 

formare pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de competențe cheie, 

inclusiv a competențelor digitale 

0. Adaptarea programelor de pregătire din educație și formare la cerințele pieței, în 

competențe cheie și digitale 

1. Creșterea calității, eficacității și relevanței ofertei și serviciilor de educație (la toate 

nivelurile) 

2. Corelarea dintre nevoile elevilor și studenților, serviciile de consiliere, sprijin, 

acompaniere 

3. Îmbunătătirea formării cadrelor didactice pentru creșterea calității și eficacității 

procesului educativ 

Obiectiv specific: 

 Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile 

incluziunii, completarea studiilor și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile 

defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu 

educația și formarea generală și profesională și până la învățământul terțiar 

1. Creșterea accesului la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii. 
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2. Formarea (inițială și continuă) cadrelor didactice pentru o educație incluzivă 

3. Proiectarea și furnizarea unor servicii suport pentru prevenirea și combaterea 

abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii 

4. Creșterea accesului la educație (la toate nivelurile) și formare de calitate pentru 

persoanele cu dizabilități 

Obiectiv specific: 

 Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a unor oportunități 

flexibile de perfecționare și reconversie profesională pentru toți luând în considerare 

competențele digitale 

1. Creșterea participării la formare profesională continuă (sistem de educație) 

2. Sprijinirea tranzițiilor în educație și pe piața muncii, în contextul participării la 

formare pe tot parcursul vieții.  

3. Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții 

și de reconversie profesională pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității de pe piața 

muncii 

 

 INCLUZIUNE SOCIALA 

Obiectiv specific: 

 Promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor terțe și a 

comunităților marginalizate 

1. Promovarea integrării socio-economice a 700 comunităților marginalizate, 

inclusiv Romii, prin implementarea unor măsuri integrate 

2. Îmbunătățirea condițiilor de locuit, inclusiv prin acordarea de locuințe sociale, 

înființarea de adăposturi de noapte și centre de urgență pentru categorii de persoane 

marginalizate: romi, persoane fără adăpost, familii monoparentale sărace, victime ale 

traficului de persoane sau ale violenței domestice 

3. Integrarea socio-economică a migranților 

Obiectiv specific: 

 Îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, durabile și 

accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea 

accesului la protecția socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a 

rezilienței sistemelor de asistență medicală și a serviciilor de îngrijire de lungă durată 
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1. Măsuri pentru asigurarea asistenței juridice pentru persoanele bolnave mintal cu 

sau fără tutore legal 

2. Creșterea intervențiilor integrate pentru incluziunea socială a persoanelor fără 

adăpost 

3. Pregătirea specialiștilor din domeniul asistenței sociale 

4. Dezvoltarea serviciilor integrate destinate copiilor și adolescenților cu tulburări 

din spectrul autist 

 

 

 SANATATE 

Obiectiv specific: 

 Îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, durabile și 

accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea 

accesului la protecția socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a 

rezilienței sistemelor de asistență medicală și a serviciilor de îngrijire de lungă durată 

1. Continuarea investițiilor în spitalele regionale/ județene și spitale prioritare 

naționale (lista scurtă MS în baza unor criterii de prioritizare– Reabilitarea/ 

Constructia spitalelor județene și spitale prioritare naționale si dotarea cu 

echipamente de specialitate, pregătire si perfectionare resursa umana 

2. Creșterea accesului la servicii medicale de calitate prin sprijinirea unor măsuri care 

vizează prevenirea și controlul bolilor netransmisibile 

3. Sprijinirea programelor dedicate de sănătate, de exemplu, programe pentru mamă 

și copil, programe în domeniul transplantului de organe, țesuturi și celule, sănătate 

mintală, boli rare, prevenirea problemelor dentare 

4. Creșterea accesului la servicii medicale primare la nivelul comunității/ Asistență 

medicală de bază în comunitățile sărace/marginalizate/dezavantajate 

5. Dezvoltarea si imbunatatirea sistemului de pregatire pentru personalul cu atributii 

in domeniul asistentei medicale de urgenta . Acordarea de prim ajutor calificat si 

asistenta medicala de urgenta 

6. Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, îngrijire pe termen lung și servicii 

și infrastructuri comunitare, în special pentru persoanele în vârstă și pentru 

persoanele cu handicap; sprijinirea măsurilor naționale eficiente de îmbătrânire 

activă 
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7. Creșterea accesului la servicii medicale de calitate prin sprijinirea unor măsuri care 

vizează îmbunătățirea capacităților de diagnostic și supraveghere a bolilor 

transmisibile, raportarea acestora și îmbunătățirea măsurilor de prevenire și control 

 

 INCLUZIUNE SOCIALA 

Obiectiv specific : 

Promovarea integrării sociale a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială, inclusiv a persoanelor cele mai defavorizate și a copiilor 

1. Îmbunătățirea accesului tuturor copiilor la servicii de calitate 

2. Integrarea socială a unor grupuri specifice aflate în risc de excluziune 

3. Incurajarea incluziunii active a persoanelor în vârstă prin măsuri privind asigurarea 

îmbătrânirii active 

4. Sprijinirea dezinstitutionalizare  

Obiectiv specific: 

 Reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau asistență 

materială de bază persoanelor cele mai defavorizate, inclusiv prin măsuri de 

acompaniere. 

1. Abordarea deprivării materiale 

 

Obiectiv general -> O EUROPĂ MAI APROAPE DE CETĂȚENII SĂI 

 TURISM, PATRIMONIU, CULTURĂ, SECURITATE URBANĂ 

Obiectiv specific: 

 Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al 

mediului, a patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane 

 Investiții în turism – stațiuni turistice urbane de interes național 

 Investiții în infrastructura din domeniul cultural 

 Investiții în patrimoniul cultural 

 Investiții pentru regenerarea urbană și securitatea spațiilor publice  
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 DEZVOLTARE TERITORIALĂ INTEGRATĂ 

Obiectiv specific: 

 Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului 

la nivel local, a patrimoniului cultural și a securității, inclusiv în zonele rurale și de 

coastă și inclusiv prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 

 Sprijin pentru structurile de guvernanță ITI (Delta Dunării și Valea Jiului) - 

sprijin pentru pregătirea și conceperea strategiilor teritoriale 

 Sprijin pentru structurile de guvernanță CLLD (ZUM-uri) – pregătire, gestiune 

și animare 

 Sprijin pentru SIDU – pregătire, gestiune și animare. 

 

  2.3. Arhitectura institutionala 

1. MFE - Coordonator Politica de Coeziune 

2. MLPDA- Programele de cooperare teritoriala 

3. MADR - Politica Agricola Comună, Politica Comună in domeniul pescuitului si 

Fondul aferent afacerilor maritime 

4. MAI - Fondurile aferente domeniului afaceri interne 

5. Fondul azil, migrație și integrare (FAMI) 

6. Fondul securitate internă (FSI)  

7. Instrumentul pentru managementul frontierei și vize (IMFV) 

 

  2.4. Arhitectura Programelor Operationale 

 

                  Principalele caracteristici ale noului cadru pentru Politica de Coeziune 

2021-2027: Concentrare tematică  

- 35% din FEDR pentru OP1 (O Europă mai inteligentă)  

- 48% din FEDR pentru OP2 (O Europă mai verde)  

- FEDR să contribuie cu 48% la obiectivele de schimbări climatice  

- FC să contribuie cu 37% la obiectivele de schimbări climatice  

- Min. 6% din FEDR, pentru dezvoltare urbană  

- 2% din FSE+ pentru susținerea materială a persoanelor cele mai defavorizate  

- 25% din FSE+ pentru incluziune socială  
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- 10% din FSE+pentru sprijinul pentru tinerii care nu au un loc de muncă Aspecte 

financiare (CFM) - Forma principală de finanțare - granturile  

- Cofinanțarea la nivel național: 70% pentru regiunile mai puțin dezvoltate și pentru 

Fondul de Coeziune;40% pentru regiunile mai dezvoltate.  

- Prefinanțare anuală - 0,5% din valoarea totală a sprijinului din partea fondurilor - 

TVA nu este eligibilă pentru o contribuție din partea fondurilor, cu excepția 

operațiunilor al căror cost total este mai mic de 5000000 euro.  

- Dezangajarea - regula „N+2”.  

                  Conform unor documente publicate recent de Ministerul Fondurilor 

Europene (MFE), următoarea perioadă financiară aduce schimbări importante atât în 

structura instituțională, cât și în cea strategică. În cadrul politicii de coeziune 

Ministerul propune 9 tipuri de programe, Programul Operațional Regional urmând a 

fi gestionat descentralizat la nivelul Agențiilor de Dezvoltare Regională din fiecare 

dintre cele 8 regiuni ale țării (pe model polonez): 

1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 

2. Programul Operațional Transport (POT) 

3. Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID) 

4. Programul Operațional Sănătate (multifond) (POS) 

5. Programul Operațional Capital Uman (POCU) 

6. Programul Operațional Combaterea Sărăciei (POCS) 

7. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 

8. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT) 

9. Programul Operațional pentru Tranziție Echitabilă 

 

              Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2048 include 17 

obiective de dezvoltare durabilă, cu ținte clare pentru 2048: 
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Fig. 2 Obiective ale dezvoltarii durabile nationale 

Sursa: Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2048, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI HALAUCESTI, JUDEȚUL 
IAȘI 

   2021 – 2027                                                           34 
 

 

 

 

 

 

3.1. Regiunea Nord - Est  

 

Din perspectiva geografică, linia peisajului 

variază de la lanturile muntoase împădurite din Vest, 

spre podișurile line din centru și apoi către câmpii in 

Est, cu lacuri, vii și zone agricole extinse. 

Beneficiind de o bogată tradiție istorică, culturală și 

spirituală, regiunea îmbină în mod armonios 

tradiționalul cu modernul și trecutul cu prezentul, 

potențialul acesteia putând fi folosit pentru 

dezvoltarea infrastructurii, a zonelor rurale, a turismului și a resurselor umane.  

             Principalele orase ale regiunii sunt: 

- Iasi, puternic centru industrial și totodată unul dintre cele mai importante centre 

universitare, de cultură, artă, tradiție si spiritualitate din România, a fost vreme de 

secole capitala Moldovei. 

- Bacău, renumit in Evul Mediu ca punct vamal și centru comercial, in prezent este 

de asemenea un important centru industrial și universitar, cu o economie puternică, 

dinamică si cu numeroase investiții străine. 

- Suceava și Piatra Neamt, orase care nu și-au pierdut din farmecul istoric, au devenit 

centrele unei industrii turistice în dezvoltare și importante puncte de plecare in 

călătoria spirituală de vizitare a mănăstirilor sau pentru plimbarile montane pe care 

le oferă Carpatii. 

- Botoșani și Vaslui, vechi centre comerciale și agricole, aceste orase au fost martori 

ai unor importante evenimente istorice și loc de origine pentru artiști, scriitori si 

muzicieni români celebri. In prezent Botosani și Vaslui sunt centre importante pentru 

dezvoltarea regională, în ceea ce privește industria textilă și prelucrătoare. 

Economia regiunii Nord-Est are un caracter predominant agrar, în special către nord, 

deși există mai multe orașe industriale, cele mai mari fiind Iași și Bacău. PIB-ul per 

capita în regiune este cel mai mic din România, la circa două treimi din media 

națională. În prezent industria textilă are creșterea cea mai rapidă. Turisum este de 

Capitolul 3. Profilul Socio – Economic al Comunei Halaucesti 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ia%C8%99i
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bac%C4%83u
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asemenea foarte important, în special în zonele montane din vestul regiunii, precum 

și în orașe ca Iași, Piatra Neamț, Suceava sau Bacău. Alte atracții turistice sunt 

mănăstirile din nordul Moldovei, ce fac parte din patrimoniul universal.  

     

3.2. Prezentare generală a județului Iași 

 Situat în nord-estul României, județul Iași face parte din Regiunea de 

dezvoltare Nord-Est, alături de județele Botoșani, Suceava, Neamț, Bacău și Vaslui. 

Delimitat la est de râul Prut și de granița României cu Republica Moldova, județul 

Iași asigurăo importantă punte de legătură funcțională, economică dar și 

socialăîntrețara noastră și spațiul estic, extra- comunitar.Totodată, această 

poziționare geografică „la est de vest, la vest de est” îi conferă o serie de caracteristici 

distincte, care decurg direct din situarea în cea mai săracă regiune a României și a 

Uniunii Europene, la interferența cu influențele culturale venite din zona estică. 

Municipiul Iași, reședința de județ,păstrează eleganța și elitismul de fostă capitală a 

regiunii istorice Moldova și a României, între anii 1916 și 1918, constituind un spațiu 

în puternic contrast cu restul teritoriului județean. Nivelul său de dezvoltareîl 

poziționează ca principalul centru urban din nord-estul României, pol național de 

creștere cu rol important la nivelul întregii regiuni. 

 Potrivit datelor colectate prin cel mai recent recensământ, populația județului 

este în scădere cu  aproape  45.000  persoane, înregistrând 772.348 locuitori, față de 

816.910 în 2002. La nivel regional, Iași reprezintă cel mai mare județ ca  

populație,însumând  23%  din totalul înregistrat în regiuneaNord-Est.Cu o suprafață 

de 5.476 km², și o concentrare masivă a locuitorilor în municipiul Iași 

(290.442),județul are o densitatea populației ridicată, de 141 locuitori/km2, 

semnificativ mai mare decât media regională de 89,6 locuitori/km2 și cea națională 

de 96 locuitori/km2. 

 Din punct de vedere geografic, județul Iași este situat la intersecția dintre 

Câmpia Moldovei și Podișul Central Moldovenesc și este încadrat la vest și la est de 

două lunci, cele ale râurilor Siret și Prut. Înălțimile variază între 200 și 450 de metri, 

mai joase în regiunea de nord și mai înalte la granița cu județul Vaslui. Rețeaua 

hidrografică este compusă, pe lângă cele două râuri majore, de un important număr 

de acumulări de apă (lacuri, iazuri și heleștee). 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ia%C8%99i
http://ro.wikipedia.org/wiki/Piatra_Neam%C8%9B
http://ro.wikipedia.org/wiki/Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bac%C4%83u
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C4%83n%C4%83stirile_din_nordul_Moldovei&action=edit&redlink=1
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Clima județului este una de tip temperat-continentală cu microclimate specifice în 

zonele de dealuri înalte, respectiv lunci cu altitudine redusă. Temperaturile de pe 

teritoriul județului variază între -36 grade iarna şi +40 grade Celsius vara, media 

anuală fiind de aproximativ +9,5 grade Celsius. 

 Vegetația județului este specifică silvostepei, cu păduri de foioase și pajiști în 

zona dealurilor ce se completează în zonele plate de culturi agricole, în special de 

porumb și sfeclă de zahăr. Fauna este reprezentată de specii de animale de deal și 

câmpie înaltă (lupul, căprioara, porcul mistreț, iepurele de câmp etc.) iar fauna 

acvatică este compusă în special de somn și biban în apele curgătoare și crap în lacuri 

și iazuri. 

 Resursele naturale din județul Iași sunt reprezentate în special de materiale 

de construcții – pietrișuri, argilă, nisip, gresii în schimb solurile sunt de tip 

cernoziomuri, soluri brune și aluviale. 

 

Organizarea administrativă a județului Iași 

 Județul Iași are în compoziție un număr de 5 orașe, după cum urmează: Iași, 

Pașcani, Târgu – Frumos, Podu Iloaie și Hârlău. Primele două dintre acestea sunt și 

municipii. De asemenea, conform datelor oferite de Direcția Județeană de Statistică 

Iași, la nivelul județului sunt 93 de comune, totalizând 418 sate la nivelul acestora. 
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Fig. 3 ORGANIZAREA ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ 

Sursa: https://iasi.insse.ro/ 

   

 

 

 

 

 

 

 

https://iasi.insse.ro/
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Populația județului Iași 

 
Fig. 4 Populația pe sexe la nivelul județului Iași 

Sursa: https://iasi.insse.ro/ 

1) date revizuite 

 

Nota: Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie a anului de referinta reprezinta numarul 

persoanelor cu cetatenie romana si domiciliu pe teritoriul Romaniei, delimitat dupa criterii 

administrativ-teritoriale. Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declara ca are locuinta 

principala, trecuta in actul de identitate (CI, BI), asa cum este luata in evidenta organelor 

administrative ale statului. In stabilirea valorii acestui indicator nu se tine cont de resedinta 

obisnuita, de perioada si/sau motivul absentei de la domiciliu. 

 

 

 

 

 

 

 

https://iasi.insse.ro/
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Structurarea populaţia pe grupe de vârstă, la nivelul județului Iași  

Ani Total 

Grupe de vârstă 

0 – 14 ani 15 – 59 ani 
60 ani şi 

peste 

Judeţul 

Iaşi 

    

1990 815142 231673 477504 105965 

2000 836751 174452 526550 135749 

2004 821621 153317 533127 135177 

2005 813943 149482 548460 134181 

2006 824083 148545 540864 134674 

2007 825100 148184 541664 135252 

2008 826552 148539 542116 135897 

2009 829973 148387 541493 140093 

2010 825773 148525 533713 143535 

2011 821311 *) 147522 *) 526816 *) 146970 *) 

 

Fig. 5 Populaţia pe grupe de vârstă, la nivelul județului Iași 

 

3.3. Comuna Halaucesti 

 Situatia exixtenta si evolutia 

 Asezarea geografica 

Comuna Halaucesti este localizata in partea de sud-vest a judetului Iasi la o 

distanta de 19 km de Roman si 21 Km de orasul Pascani 

Comuna Halaucesti se invecineaza cu urmatoarele teritorii comunale: 

-la S-V cu satele Barticesti si Nisiporesti din Judetul Neamt 

-la N-V cu teritoriul comunei Mogosesti - Siret; 

-l-a N-E cu teritoriul comunei AL.I.Cuza; 
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-la S-E cu teritoriul comunei Mircesti din judetul lasi. 

Sistemul de localitati cuprinde: localitatile Halaucesti  si Luncasi, comuna 

acoperind un teritoriu de 4751 ha. 

 

 Istoria așezării 

 Localitatea Halaucesti, centru comunal din judetul Iasi, este situatia la 

marginea terasei superioare din dreapta Siretului, la egala distanta aproximativ 20 

Km de orasele Roman si Pascani. 

 Cercetarile arheologice de pe teritoriul comunei au demonstrat existenta unei 

populatii stabile inca din 1900 i.HR.  Pe teritoriul comunei s-au gasit monede 

apartinand primelor formatiuni statale ale Moldovei. 

 

 Istoria Comunei Halaucesti 

 Satul Halaucesti, spre deosebire de multe alte localitati cu populatie catolica, 

ce apartineau manastirilor, a fost proprietatea unor familii boieresi de la prima 

atestare documentara si pana la reforma agrara din timpul domniei lui Alexandru loan 

Cuza. In aceste conditii, istoria satului este strans legata de stapanul mosiei. Cei mai 

multi dintre ei au fost foarte bogati, ocupand functii importante in aparatul de stat. 

Printre acesia putem enumera: Sandru, membru al Sfatului Domnesc al lui Alexandru 

eel Bun, marele logofat Dumitrasco Stefan, tatal domnului Moldovei, Gheorghe 

Stefa, paharnicul Constantin Strurza, logofatul Mihail Strurza si multi altii. 

O caracteristica a acestui  sat este  data de  complexitate etnica si confesionala.  

 In decursul timpului, s-au asezat langa romanii ortodocsi  si catolici oameni 

din tarile din jur veniti in cautare de lucru si conditii mai bune de trai.  

Stimulati  de  domnie  prin  scutirile  de  plata  birului  pe  un termen  limitat, dar 

suficient pentru a avea timpul necesar injgebarii unei gospodarii, acesti straini sau 

integrat repede in viata comunitatii. Citind numele din statisiticile oficiale, se 

observa, cu  destula  usurinta,  etnia  si zonele  din  care  vin. Cei mai  multi sunt 

ungureni, adica veniti din zona Transilvaniei. Nu lipsesc secuii, rusii lipoveni, 

mazurii, germanii, grecii si evreii. 

 Teritoriul satului Halaucesti nu a cunoscut o cercetare arheologica 

sistematica, de aceea si informatile referitoare la existenta activitatilor omenesti si 



 
 
 
 

 
 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI HALAUCESTI, JUDEȚUL 
IAȘI 

   2021 – 2027                                                           41 
 

 

 

pana la inceputul secolului al XV-lea sunt reduse. In 1983, cu prilejul documentarii 

la fata locului in vederea intocmirii Repertoriului arheologic al judetului lasi, Vasile 

Chirica si Marcel Tanasachi au descoperit mai multe puncte arheologice.  

 Din urmele materiale gasite la suprafata solului, se poate spune ca primele 

manifestari ale locuirii in aceasta zona sunt inca din neolitic. 

Cultura Cucuteni este bine reprezentata. in cimitirul ortodox al satului, cu prilejul 

saparii gropilor pentru morminte, au fost scoase la lumina mai multe resturi ceramice 

apartinand acestei culturi. Azezari cucuteniene au mai fost semnalate pe Dealul 

Crucii, in punctul "La Izvor", si la "Rapa lui Costache". 

 Arheologii au identificat prezenta, in sec. al XV-lea, a altor sate cum ar fi 

Codreni, Iurcesti, Poganesti, astazi disparute. Numele satului este intalnit si in 

documentele din secolele XVI-XVII. 

Prima atestare documentara a satului Halaucesti este din 24 aprilie 1520.  

In anul 1823, satul numara 283 de locuitori, pentru ca in 1900, cifra sa ajunga la 

2178. Remarcam ca pentru perioadele mentionate, populatia asezarii Halaucesti era 

si relativ numeroasa. 

 Barbatii satului au luat parte la razboaiele care au marcat istoria noastra 

moderna: razboiul de independenta (1877-1878), primul razboi mondial (1916- 

1918) si al doilea razboi mondial (1940-1945). 

Denumirea de Halaucesti este singulara in toponimia romaneasca si din documente 

rezulta ca mosia purta acest nume inca din timpul lui Alexandru cel Bun. Mai multe 

variante incearca sa explice provenienta denumirii, cei mai multi inclinand spre 

legatura cu cuvantul "halau", care era o plasa de pescuit. 

Satul Luncasi, singurul sat care mai face parte in prezent din comuna, apare mult mai 

tarziu in urma improprietaririi din 1864. 

 

 Satele comunei Halaucesti 

 Comuna Halaucesti este formata din doua sate: 

 Halaucesti si Luncasi 
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Geografia comunei Halaucesti 

 Relieful 

 Relieful comunei, format in principal pe seama raului Siret, are un caracter 

acumulativ si este reprezentat de sesul si terasele raului mentionat mai sus.  

 Sesul Siretului, cu o latime de 3-4 km si o altitudine absoluta de 195-200 m, 

se prezinta sub forma unei suprafete plane brazdata de albii si meandre parasite, balti 

cu caracter temporar care in ultimul timp s-au colmatat, partial fiind desecate. 

 Acest ses este format din doua trepte: una joasa, bogata in acumulari de nisip 

si pietris, in care albia raului meandreaza puternic si o treapta inalta de 3-5 m 

altitudine relativa, care reprezinta de fapt o terasa de lunca. Treapta joasa, frecvent 

inundabila in trecut, a devenit in urma lucrarilor de indiguire si desecare, o zona 

propice culturilor irigate. 

 Terasele superioare ale podisului Siretului se desfasoara de la contactul 

relativ brusc cu sesul (terasa inferioara), spre vest cu pante accesibile, sub forma unor 

trepte: 20-48 m, respectiv 48-60 m altitudine relativa. Dupa cum s-a aratat mai sus, 

terasa de 20-48 m prezinta spre sesul Siretului un versant de racord accentuat cu 

pante de peste 15% in abruptiuni unde vor fi necesare lucrari antierozionale, plantatii 

si consolidari. 

 Cea mai mare dezvoltare o prezinta terasa de 20-48 m pe care sunt asezate 

localitatile Halaucesti si Luncasi. 

 

 Clima 

        Climatul comunei are un caracter temperat-continental, destul de accentuat in 

estul teritoriului comunal datorita influentelor din valea Siretului si de nuanta mai 

moderata in vest. 

Temperatura medie anuala este cuprinsa intre 3°C si 9°C cu un maxim mediu in luna 

iulie intre 19°C si 20°C in Sesul Siretului si un minim mediu in ianuarie intre -3°C 

si sub -4°C in sesul Siretului.  Aceste valori dau o amplitudine termica anuala intre 

23°C si 24°C chiar peste 24°C in est, ceea ce denota existenta unui climat mai 

pronuntat continental in valea Siretului decat pe terase. 

 Acest caracter este generat in primul rand de masele de aer foarte reci ce 

cantoneaza iarna pe valea Siretului, precum si de existenta unor fenomene 

meteorologice frecvente si intense inversiuni termice, ceata si bruma, precum si 
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ingheturi timpurii toamna si tarzii primavara. Precipitatiile medii anuale au o valoare 

cuprinsa intre 500-550 mm, regimul ploilor fiind neuniform, cu cantitati mari in 

lunile mai-iunie (70-85 mm in medie) 

si mici in lunile de iarna (20-48 mm in medie). Deficitul de umiditate care se 

inregistreaza in lunile de vara este completat prin irigatii - sistem frecvent utilizat. 

 

 Vanturile 

 Pe teritoriul comnei Halaucesti, vanturile cele mai frecvente sunt din nord, 

nord-vest si sud, sud-est, directiile si intensitatea lor fiind determinate de circulatia 

generala a maselor de aer in zona, dar si influentate de orientarea vaii Siretului, al 

carui caracter de culoar larg deschis favorizeaza si o dinamica activa a atmosferei. 

 

 Studiul pedologic 

 Solurile din aceasta zona s-au format sub influenta unui climat temperat 

continental in care regimul de umiditate atmosferica si temperatura variaza in functie 

de anotimpuri. 

 Astfel in perioada de vara gradul de evaporabilitate este foarte ridicat, deseori 

depasind cantitatea de apa cazuta din precipitate. 

 

 Resursele solului si subsolului 

 Varietatea conditiilor de pedogeneza au impus in limitele teritoriului 

administrativ al comunei existenta unui invelis de soluri diversificate.  

 In buna parte raspandirea solului este consecinta reliefului cu aspectele sale 

particulare: altitudine, expunere fata de soare, declivitate, etc.  

 Se poate vorbi despre o etajare caracteristica teraselor de lunca, de la soluri 

cenusii de padure si cernoziomuri levigate pe terasele mai inalte la soluri 

cernoziomice pe terasa de lunca si soluri aluviale in ses. 

 Elementele cadrului natural de pe teritoriul comunei Halaucesti sunt in cea 

mai mare parte favorabile dezvoltarii agriculturii si asezarilor, conditionata de luarea 

unor masuri de evitare si prevenire a fenomenelor de eroziune, exces de umiditate si 

chiar inundatii. 

 Cu privire la apele subterane, acestea constituie surse importante pentru 

alimentarea centralizata cu apa a localitatilor. 
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 Caracteristicile geotehnice 

 Adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-77, in satele comunei 

este de 1,10 m de la suprafata terenului. 

 Seismicitatea zonei este influentata de cutremurele de "tip moldavic" cu 

hipocentrul in zona Vrancea, la adancimi de 90 - 148 km. 

Din punct de vedere al seismicitapi, localitatile componente ale comunei Halaucesti 

se incadreaza in zona seismica de calcul ,,E", caracterizata prin:  

 coeficient seismic de calcul Ks = 0,12 

 perioadadecoltTc= 0.7s  

 grad seismic asimilat VI 

 

 Zone cu riscuri naturale 

 Terenurile, in afara unor procese relativ continue care le deterioreaza si le 

degradeaza, sunt supuse efectelor unor riscuri naturale cu urmari grave asupra lor si 

importante pagube materiale, uneori si cu pierderi de vieti omenesti.  

 In general, sunt considerate riscuri naturale acele evenimente care schimba 

intr-un timp relativ scurt si cu un grad apreciabil de violenta o stare de echilibru 

existenta. Sunt considerate riscuri naturale care afecteaza teritoriul comunei 

Halaucesti, urmatoarele: 

 inundatiile provocate de reteaua apelor interioare, datorita ploilor, topirii 

zapezilor, ruperii sau distrugerii accidentale a unor lucrari hidrotehnice  

 blocarea scurgerii apelor datorita inghetarii, impotmolire; 

 alunecarile de teren, prabusirile, avalansele de pamant sau roci; 

 cutremurele de origine tectonica. 

 

 Efectele distructive ale acestor fenomene pot fi evitate sau in mare masura, 

atenuate.  

 La nivelul actual al cunostintelor stiintifice, desi nu este posibil de prevazut 

exact timpul lor de producere, se poate determina destul de precis locul unde ele se 

vor produce, in fapt, cu exceptia cutremurelor, celelalte sunt previzibile cel putin cu 

cateva ore inainte.  

Se stie, spre exemplu, care sunt zonele inundabile sau cele cu alunecari.  

Acest lucru poate permite adoptarea de masuri eficiente de protectie. 
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Identificarea, inventarierea   si  delimitarea  acestor zone face  obiectul unor studii  

specifice   si  colaborari  ale  tuturor  factorilor  implicati.   

 Pentru teritoriul comunei Halaucesti, zonele expuse la riscuri naturale sunt 

reprezentate, cu prioritate de zonele cu exces de umiditate, zonele cu risec de 

inundabilitate si zone cu alunecari de teren. 

 

 Zone afectate de inundatii 

 Inundatiile reprezinta fenomenul meteorologic periculos si previzibil din 

momentul in care se anunta ploi de lunga durata sau ploi cu precipitatii abundente, 

ori in anotimpul de primavara cand se topesc zapezile cazute in cantitati mari. 

 Inundatile se produc la inceputul primaverii, dupa topirea zapezii, si vara 

dupa ploi torentiale, zonele inundabile constituindu-le albiile majore. 

 Acestea sunt inundate la precipitatii ce depasesc pragurile critice si conduc la 

concentrarea unor debite peste capacitatea de transport a albiilor. De asemenea 

inundatile mai pot fl provocate de scurgerile de pe versanti, prin concentrarea rapida 

a unor debite generate de precipitatii deosebite sau topirea brusca a zapezii. 

 

 Zone cu risc antropic 

 Riscurile antropice sunt acele activitati si creati umane ce pot genera la un 

moment dat pericole pentru viata omului si pentru mediul inconjurator.  

 Conform datelor furnizate de Inspectoratul Judetean de Protectia Civila Iasi 

sursele potentiale de rise antropic sunt reprezentate de obiective economice si firme 

care prin activitatea lor pot genera accidente chimice si de poluare.  

 Pe teritoriul comunei Halaucesti nu au fost identificate unitati cu acest gen de 

risc. 

O situatie deosebita o reprezinta lucrarile hidrotehnice (indiguiri, regularizari, canale 

de irigatie) ce pot constitui surse antropice cu rise de inundabilitate in cazul unor 

accidente si deteriorari ale acestora. 
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3.4. Rețeaua hidrografică 

 Apele de suprafata 

 Din punct de vedere hidrograflc teritoriul comunei Halaucesti este situat in 

bazinul mijlociu al raului Siret. 

 Valea Siretului se remarca prin panta medie de scurgere redusa, sub 0,5 

m/km, avand drept consecinta aparitia fenomenului de meandrare si  unele tendinte 

de divagare. Astfel, se impune intretinerea permanenta a digurilor si canalelor de 

desecare existente precum si continuarea lucrarilor hidrotehnice. Consideram ca 

pericolul inundatiilor va fl inlaturat odata cu realizarea de acumulari in amonte. 

 Desi in raza comunei Halaucesti nu are loc o poluare a raului Siret, acesta 

transporta cantitati apreciabile de substante poluante din amonte, perturbanduse 

balanta ecologica a raului. 

 

 Apele subterane 

 In comuna Halaucesti se intalnesc ape freatice din unitatea hidrologica a 

teraselor si sesurilor. Raspandirea acestora este consecinta directa a substratului 

litologic, a formelor de relief si a precipitatiilor. 

 In preajma albiei minore, cu larga raspandire a grindurilor de nisip, 

adancimea apei este in jur de 2-3 m. 

 In zona vechilor meandre si baltirilor cu caracter temporar nivelul apei 

freatice este la adancime foarte mica, ajungand uneori pana la suprafata scoatei iar 

in zona teraselor inalte apele subterane sunt potabile (cele din terase chiar foarte 

bune) si cu debite suficiente pentru satisfacerea necesarului de apa a populatiei. 

 Apele subterane din baza teraselor inalte sunt puse in evidenta printr-o serie 

de izvoare ce apar la baza versantului de racord (la est si sud-est de Halaucesti, in 

satul Luncasi), unele fiind captate pentru alimentari locale. Ele constituie surse 

importante pentru alimentarea centralizata cu apa a localitatilor. 
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3.5. Cadrul Socio-Economic 

      Incadrarea in teritoriu 

 Comuna Halaucesti are o suprafata totala de 4751 si este situata in 

extremitatea vestica a judetului lasi, la 19 km de orasul Roman, 21 km de orasul 

Pascani si 74 km de Municipiul Iasi. 

  Comuna se invecineaza: 

 la nord cu comuna Mogoseti - Siret;  

 la sud cu comuna Mircesti; 

 la est cu comuna Alexandru Ioan Cuza 

 Vatra de sat este dezvoltata de-a lungul principalei cai de comunicatie rutiera. 

Tipologia morfologica a satului este determinata de forma de relief, de cursul de apa 

si de traseul cailor de circulatie. 

 Relatiile cu teritoriile invecinate sunt asigurate prin DN  2, DN  28, DC 87 i  

DJ 208 ce asigura legatura cu municipiul Iasi, municipiul Pascani si  municipiul 

Roman si prin caile ferate Iasi-Pacani si Bucureti-Siret. 

 

3.6. Relatii in teritoriu 

 Relatiile in teritoriu ale comunei Halaucesti se realizeaza cu:  

- comunele invecinate: intre comuna Halaucesti,  si comunele invecinate se 

contureaza un sistem de  relatii  de cooperare,  colaborare  si  coordonare in vederea 

implementarii strategiilor locale de dezvoltare, pentru conservarea patrimoniului 

rural si  cultural, in scopul dezvoltarii mediului economic, dezvoltarii edilitare si a 

infrastructurii de transport, imbunatatirii abilitatilor organizatorice ale comunitatilor 

locale. 

- municipiile Pascani si Roman:  relatiile sunt constituite in principal din deplasarile 

pentru munca (navetismul), aprovizionarea cu produse si bunuri de larg consum, sau 

pentru comercializarea in special a produselor agroalimentare (aprovizionarea 

orasului care absoarbe surplusul de produse agricole si determina specializarea 

agriculturii), cat si din deplasarile pentru invatamant preuniversitar, pentru serviciile 

specializate din domeniul sanatatii, pentru serviciile financiar-bancare, etc. Aceste 

relatii sunt facilitate de transportul in comun organizat prin reteaua de autobuze si 

microbuze. 
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Fondul funciar 

 Fondul funciar agricol constituie principala sursa naturala a teritoriului 

comunei, dominanta in profil social si economic fiind dezvoltarea agriculturii prin 

culturi vegetale si cresterea animalelor. 

 Terenul agricol, cu suprafata de 3735 ha, reprezinta 78,62 % din totalul 

teritoriului administrativ, avand urmatoarele categorii de folosinta: 

 

 

 

 Populatia 

 Evolutia populatiei a fost legata, in cadrul acestui teritoriu, atat de factori de 

natura istorica, politica si economica, cat si de exploatarea resurselor locale si de 

relatia cu centrele de polarizare a fortei de munca.  

NR. 

CRT. 
Folosinta Suprafata -ha Structura (%) 

 

1. 

Suprafa totala -

din care 
4751 100 

2 
Terenuri 

agricole-din care 
3735 78,62 

2.1 Arabile 3410 71,78 

2.2 Pasuni 290 6.11 

2.3 Fanete 11 0.23 

2.4 Livezi 12 0.25 

2.5 Vii 12 0,25 

2.6 Teren neagricol 1016 21,28 
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Studiul de fata urmareste identificarea particularitatilor demografice ale comunei 

Halaucesti, precum si evidentierea disfunctionalitatilor, in vederea stabilirii unei 

strategii eficiente de dezvoltare socio-economica. 

Dinamica populatiei 

 Dinamica populatiei comunei Halaucesti, potrivit datelor statistice 

inregistrate la recensamintele populatiei incepand din anul 1992 se prezinta astfel: 

Anul 1997 2002 2011 2015 2020 

Populatie 5936 6239 5790 5541 6700 

Dinamica 100% 105,11% 97,54% 93,34% 98,77% 

 

  Structura pe sexe 

Conform datelor statistice structura pe sexe a populatiei comunei Halaucesti este 

echilibrata,  

prezentandu-se astfel: 

Total populatie 6700 

Populatie feminina 3362 

Populatie masculina 3338 

 Din analiza datelor disponibile la nivelul INSSE Iași, de la recensământul 

populației din 2002 până la cel din 2011, pentru populația din comuna Halaucesti se 

înregistrează o crestere a populației de la 5541 persoane în anul 2011 la 5783 de 

persoane în anul 2015, iar in 2020 comuna inregistreaza un numar de 6700 de 

persoane. 

3.7. Religia si traditiile locuitorilor 

 Componenta etnica 

 La recensamantul din 2011, structura etnica a comunei era foarte omogena, 

cu o majoritate de 96,1% cetateni de etnie romana, pentru 3,9% din populatie, 

apartenenta etnica nefiind cunoscuta. Aceleasi proportii se respecta si in cazul 

structurii lingvistice a populatiei comunei. 
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 Structura confesionala 

 Din punct de vedere confesional, localitatea este impartita in doua: "partea 

din vale" este locuita de crestini ortodoc si, avand o biserica frumoasa si cimitir 

propriu si "partea din deal", mult mai intinsa, locuita de crestini romano-catolici, de 

asemenea cu biserica si cimitir propriu.  

 Intre aceste doua comunitati confesionale, au existat din totdeauna raporturi 

de buna vecinatate, respect si intr ajutorare reciproca. 

 Prima atestare documentara a satului Halaucesti dateaza din 24 aprilie 1520 

si este cuprinsa intr-un act eliberat " boierilor nostri moldoveni sluga voastra Carstea 

si sora lui Nasts" pentru intarirea dreptului de proprietate  asupra  unor sate intre care 

"Halaucesti si Temesani si Iugani din privilegiul ce au avut ei de la strabunicul 

domniei mele Alexandru Voievod  (1400-1432). 

In prezent, Parohia Halaucesti, cu hramul la sarbatoarea Nasterea SF. 

Fecioara Maria (8 septembrie), este formata din peste 1.283 familii. 

Cu 248 de ani in urma, comunitatea catolica din Halauceti cuprindea doar 60 de 

familii, dupa cum ne informeaza prefectul Misiuni Catolice din Moldova,  Iosif M. 

Cambioli, in scrisoarea adresata Congregatiei pentru Raspandirea Credintei din 

Roma la 20 aprilie 1763. 

 Cresterea numarului acestor catolici se explica prin venirea din Transilvania 

in Moldova a celor nemultumiti de masurile luate de catre stapanirea austro ungara. 

 Fenomenul emigrarii in partile Moldovei face parte din exodul despre care se 

vorbe te in raportul inaintat Curtii de la Viena in anul 1733 de catre romanii uniti din 

Transilvania: "Mii de romani tree dincolo de Carpati in Tara Romaneasca si 

Moldova, incat locuitorii acestor tari, incremeniti de navala aceasta, striga cu glas 

tare: Intreg Ardealul vine la noi!" 

 Exasperarea romanilor din Ardeal nu izvora dintr-o simpla dorinta de mai 

bine, dar era provocata de decizii ale magistratilor din diferite localitati, 

asemanatoare cu decizia din 15 mai 1713 a magistratilor sasi din orasul Bistrita, care 

dadea romanilor termen de 15 zile sa plece din oras iar de nu, dupa aceasta data casele 

lor "vor fi arse si prefacute in cenusa, conform vechiului obicei practicat pe vremuri".  

E firesc sa presupunem ca noii veniti s-au asezat pe langa nuclee de comunitati 

catolice mai vechi. 
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 O traditie pastrata de batrani spune ca in vremurile de demult satul se afla in 

locul numit astazi Lutca si Canipiste. Traditia relateaza ca atunci cand au fast nevoip 

sa paraseasca valea Siretului si sa fuga in padure, pe deal, satenii au ascuns clopotele 

bisericutei lor intr-o fantana adanca din marginea  Lutcai.  

 Dupa trecerea primejdiei, venind sale scoata, au constatat ca nu mai erau in 

fantana deoarece fusesera duse de curentul puternic al apei din adancuri; dar spre 

uimirea si mangaierea lor, in urmatoarea noapte de Craciun au auzit rasunand in vale 

dangatul cunoscut al clopotelor. 

Documentele bisericesti cunoscute pana acum arata ca in anul 1780 satul Halaucesti 

a devenit parohie de sine statatoare, prin desprindere de Parohia Sabaoani. Biserica 

despre care vorbeste misionarul Cambioli era construita din lemn, in apropierea 

locului unde se afla actuala biserica. in anul 1842 a fast inlocuita cu o constructie de 

caramida iar dupa 48 de ani, parohul Anselmus Buzzichi, bun prieten cu Vasile 

Alecsandri, ii adauga doua capele si o cupola in stil roman. 

 In anul 1895 episcopul de Iasi, Dominic Jaquet a construit aici, alaturi de casa 

parohiala, un edificiul pentru "Scoala de Dascali" pe care a incredintat-o parinplor 

franciscani, pastorii sufletesti ai parohiei. 

 

 Dupa doi ani, in 1897 s-a infiintat "Seminarul Franciscan" pentru pregatirea 

la viata preoteasca si calugareasca a tinerilor chemati de Dumnezeu sa slujeasca in 

Sfanta Biserica dupa exemplul si Regula de viata lasata de Sfantul Francisc din 

Assisi. 

 Primul Razboi Mondial (1916-1918) a impus incetarea cursurilor atat la 

"Scoala de Dascali" cat si la "Seminarul Franciscan", tinerii fiind inrolati in randul 

cadrelor sanitare ale armatelor romane. 

 Pentru usurarea suferintelor aduse de razboi, in anul 1917, preotul Francisc 

Marass (parintele Matasa), cu ajutorul conducerii Diecezei de Iasi si a Provinciei 

Franciscane a transformat "Scoala de Dascali" in "Orfelinatul Catolic". Aici a adunat 

si ingrijit copii orfani, baieti si fete. In anul 1919 se va deschide la Husi sectia pentru 

baieti, ramanand la Halaucesti numai sectia pentru fete.  Apoi ingrijirea orfanilor, 

atat la Halaucesti cat si la Husi, este preluata de surorile franciscane "del Giglio". La 

Halaucesti s-a construit pentru orfelinat un edificiu propriu, care exista si astazi si 
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care a fast preluat de catre "Surorile Franciscane Misionare de Assisi", continuatoare 

ale lnstitutului "del Giglio", in vederea amenajarii unui institut de asistenta sociala. 

 Tot in aceasta perioada (1923), parintii franciscani au adus la Halaucesti o 

tipografie si au infiintat "Editura Serafica". 

 Deoarece biserica satului devenise neincapatoare, in anul 1926 preotul paroh 

Celestin Vaes, a initiat construirea unui nou lacas de cult. Cu toate ca satul avea 

atunci numai 507 familii, cu 1.882 de suflete, credinciosii au pornit cu incredere la 

ridicarea bisericii monumentale ce avea sa fie terminata si sfintita in anul 1940. La 

finalizarea lucrarilor de constructie o grija cu totul deosebita a avut o parohul de 

atunci, neuitatul preot Alois Herciu (8 mai 1907 - 18 decembrie 1956). 

 Parohia Halaucesti are meritul de a fl fost sediul primului institut de 

invatamant cu drept de publicitate destinat copiilor de tarani catolici din Moldova. 

Este vorba de "Gimnaziul Franciscan" intemeiat in anul 1936 la initiativa si cu  

imensele straduinte ale entuziastului si invatatului preot franciscan Mihai Damoc (25 

martie 1903 - 7 martie 1969). 

 Pentru o perioada indelungata, Parohia Halaucesti a fost si un centru insemnat 

de iradiere a vieti spirituale prin comunitatile de terpari, membri ai Ordinului al III-

lea franciscan, astazi numit "Ordinul Franciscan Secular" precum si prin asociatiile 

mariane "Armata Maicii Domnului" si “Scapularul Maicii Domnului". 

 Reluarea activitatii acestor farme traditionale de viata spirituala si apostolat 

laic ramane o dorinta vie ce isi cauta caile de realizare. 

 Pastorirea sufleteasca a parohiei Halaucesti, din vechime a fast incredintata 

preotilor calugari franciscani.  

 In prezent, preotul paroh Paul Bulai lucreaza impreuna cu preotii Mart Stefan 

si Balog Sergiu, ajutati in zilele de duminica si sarbatoare de catre preoti profesori 

de la Seminarul Franciscan din Roman. 

 Prin grija si interventiile P.S. sale episcop de lasi, Petru Gherghel, cea mai 

mare parte din cladirea fastului "Orfelinat Catolic" a fast incredintata Surorilor 

Franciscane Misionare de Assisi. 

 Cladirea Seminarului si cea a Gimnaziului se afla inca in proprietatea 

comunei Halaucesti cu destinatia de scoala pentru o parte din fiii satului. Avem 

convingerea ca cetatenii satului si autoritatile comunale vor considera de datoria si 
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onoarea lor sa construiasca edificii proprii pentru necesitatile de scolarizare si sa 

redea Bisericii spatiile pe care le detine. 

In comuna Halaucesti exista trei locasuri de cult: 

Biserica ortodoxa ,,Sf. Voievozi Mihail si Gavril"- in satul Halaucesti 

 
 

Biserica romano-catolica ,,Nasterea Sfintei Fecioare Maria" -in satul 

Halaucesti 
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Biserica romano-catolica  ,,Sfantul Maximilian Maria Kolbe" in satul Luncasi 

 
 

 Infrastructura edilitara 

Reteaua hidrografica 

 Din punct de vedere hidrografic teritoriul comunei Halaucesti este situat in 

bazinul mijlociu al raului Siret. Comuna este strabatuta de raul Siret pe o distanta de 

10 km, de la nord la sud.  

 In comuna Halaucesti se intalnesc ape freatice din unitatea hidrologica a 

teraselor si sesurilor. Raspandirea acestora este consecinta directa a substratului 

litologic, a formelor de relief, a precipitatiilor. 

 In preajma albiei minore, cu larga raspandire a grindurilor de nisip adancimea 

apei este in jur de 2-3 m. 

 In zona vechilor meandre si baltirilor cu caracter temporar nivelul apei 

freatice este la adancime foarte mica, ajungand uneori pana la suprafata scoartei iar 

in zona teraselor inalte apele subterane sunt potabile (cele din terase chiar foarte 

bune) si cu debite suficiente pentru satisfacerea necesarului de apa a populatiei. 

 Apele subterane din baza teraselor inalte sunt puse in evidenta printr-o serie 

de izvoare ce apar la baza versantului de racord la est si sud-est de Halaucesti, in 

satul Lunca si unele fiind captate pentru alimentari locale. Ele constituie surse 

importante pentru alimentarea centralizata cu apa a localitatilor. 
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Reteaua de apa si canalizare 

 Pe teritoriul comunei Halaucesti, alimentarea cu apa curenta este realizata in 

procent de 100%. De asemenea, in comuna exista si retea de canalizare, cu o lungime 

de 9 km si o staptie de epurare, care deserveste populaptia tot in procent de 100%. 

 

Alimentare cu energie electrica 

 Alimentarea cu energie electrica a comunei Halaucesti este asigurata din 

reteaua de medie tensiune de 20 KV, care este racordata la Sistemul Energetic 

National. 

 Reteaua de joasa tensiune asigura racordarea tuturor beneficiarilor, realizand 

in acela si timp si iluminatul public. 

 Reteaua de energie electrica se afla in aproprierea retelei de drumuri din 

comuna. Aceasta retea se afla in continua extindere, pentru alimentarea noilor 

locuinte. 

Starea tehnica a retelei de alimentare cu energie electrica in comuna Halaucesti este 

in general buna. 

 

Telecomunicatii si activitatea de posta 

 Comuna este deservita de un ghiseu al Companiei Nationale Posta Romana, 

situat in localiatea Halaucesti. 

 

Alimentare cu caldura si gaze naturale 

 Populatia comunei Halaucesti este deservita de o retea distributie gaze 

naturale. Pe viitor urmeaza sa se aiba in vedere extinderea retelei de gaze naturale la 

constuctiile noi. 

 

Infrastructura drumurilor 

 Circulatia in comuna Halaucesti se desfasoara atat pe caile rutiere cat si pe 

calea ferata ce strabate teritoriul comunei pe directia nord-sud. 

 Comuna este deservita de statia Cai Ferate Halauceti, deschisa pentru toate 

tipurile de trafic. Pe aceasta cale circula un numar mare de trenuri personale, 

asigurand deplasari usoare in orasele apropiate, Pascani si Roman, dar si spre Bacau, 

Suceava si Iasi. 

 Accesul la traseul DJ 208 este realizat printr-o subtraversare in partea de nord 

a satului Halaucesti si o trecere la nivel in partea de sud. 

 Reteaua rutiera a comunei este formata din drumuri judetene si comunale in 

lungime totala de 16 km. 
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Reteaua rutiera a comunei este formata din: 

DRUM JUDETIAN ASFALTAT-DJ 208: Limita Jud. Neamt Muncelu de Sus- 

Mirce ti- Halaucesti- Luncasi -Tudor Vladimirescu - Cosmesti - Stolniceni Prajescu 

- Pascani - Valea Seaca- Contesti- Heci- Lespezi- Buda- Limita Jud Suceava -Buda 

DRUM JUDETIAN ASFALTAT-DJ 208G: Limita Jud. Neamt - Halaucesti - 

Volintiresti - Harmaneasa - Movileni - Crivesti  

In afara drumurilor amintite din intravilanul satelor, reteaua este completata de cai 

principale si secundare, acestea fiind in general asfaltate si betonate. 

Groapa de gunoi si putul sec au fost desfiintate, fiind acoperite si ecologizate, potrivit 

legislatiei in vigoare privind gestionarea deseurilor.    

In satele comunei, potrivit noii legislatii de gospodarire a de eurilor menajere, au fost 

realizate platforme betonate, pentru amplasarea a cate trei euro containere in vederea 

precolectarii selective a de eurilor menajere ce nu pot fi valorificate in gospodarii. 

Din containere, periodic, deseurile sunt colectate si transportate la depozitul zonal. 

In prezent colectarea de eurilor se face de catre firma autorizata. 

Comuna Halaucesti are pe teritoriul sau 3 cimitire: 

Doua cimitire apartin religiei romano-catolice in localitatile Halaucesti si Luncasi. 

Un cimitir de religie ortodoxa in localitatea Luncasi. 

 

 Protecția mediului 

 Referitor la factorii de mediu care işi exercită acţiunea asupra Comunei 

Halaucesti nu sunt înregistrate nici la nivelul aerului, nici al solului valori in afara 

celor percepute ca fiind normale, comuna fiind puţin poluată.  

 Pe termen mediu și lung însă, depozitarea necorespunzătoare a gunoiului de 

grajd, direct pe pământ, produce infiltrarea mustului de gunoi, foarte bogat în 

nutrienţi, în apele freatice şi de suprafaţă. Nutrienţii care ajung în aceste ape produc 

o eutrofizare accentuată, cu efecte directe şi majore asupra biodiversităţii.  

 Prezenţa nitraţilor în apele freatice din care se alimentează şi fântânile 

reprezintă o ameninţare serioasă şi la adresa sănătăţii umane. 

 Conform Planului Urbanistic General al Comunei Halaucesti prevede faptul 

că toate funcțiunile propuse atât în intravilanul cât și în extravilanul comunei au în 

vedere ca acestea nu pot avea un caracter poluant pentru mediu, luându-se toate 

măsurile pentru eliminarea poluării de tip apă-aer-sol.  

Strategia de management a mediului la nivelul comunei Halaucesti, conform Planului 

Urbanistic General prevede următoarele măsuri: 
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 eliminarea tuturor surselor de poluare existente și viitoare care pot afecta calitatea 

aerului, apei sau solului; 

 eliminarea emisiilor necontrolate; 

 reducerea etapizată a emisiilor, în strânsă legătură cu progresul științific și tehnic 

în domeniu, în funcție de disponibilitățile financiare existente (studii cost 

eficiență al investiției care să cuprindă componente de mediu); 

 elaborarea și aplicarea unui sistem legislativ pentru protecția calității aerului la 

nivel local. 

 Factorii de mediu aer, apa, sol, vegetatie si fauna constituie o parte importanta 

a patrimoniului oricarei comunitati umane. In acelasi timp insa, acestia reprezinta 

resursele de mediu cele mai vulnerabile si cel mai frecvent supuse actiunii factorilor 

poluanti, avand consecinte directe si grave asupra sanatatii populatiei si a celorlalte 

organisme vii. 

 Factorii de mediu se afla in relatie de interdependenta unul fata de celalalt, 

astfel incat, orice interventie antropica asupra unei componente de mediu induce, 

inevitabil, consecinte si asupra celorlalte. 

 Diminuarea calitatii mediului este determinata de doua categorii de actiuni: 

 actiuni fizice naturale (eroziuni, alunecari de teren, exces de umiditate, unele 

fenomene climatice si hidrologice), care afecteaza calitatea solurilor, apelor, 

aerului, florei si faunei; 

 actiuni antropice generate de dezvoltarea economico - sociala a teritoriului, care 

au un rol hotarator in procesul de transformare a mediului natural intr un mediu 

antropizat, inclusiv prin dinamizarea si accentuarea unor fenomene fizice.  

 

 Calitatea aerului 

 Poluarea aerului este rezultatul unor procese naturale si antropice. Pe 

teritoriul comunei nu se intalnesc surse majore de poluare a aerului. 

Pot fi mentionate o serie de surse locale cu caracter temporar - accidental, 

reprezentate prin urmatoarele activitati umane: 

 procesele de ardere pentru incalzirea locuintelor si obiectivelor socio - 

economice, care genereaza monoxid de carbon (CO), dioxid de carbon (CO2), 

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

ataseaza de funingine, pulberi sedimentabile, furn (mai ales in timpul iernii); Nu 
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au fost efectuate in zona masuratori pentru determinarea acestui tip de poluare. 

Se poate aprecia totusi ca aceste emisii sunt reduse si se diminueaza prin 

procesele de dispersie si retinere mecanica (prin vegetatie, relief, cladiri) 

 circulatia si transportul rutier genereaza NOx, CO2, CO, hidrocarburi nearse, 

aerosoli de halogenuri de Pb, suspensii formate din particule de carbon ce absorb 

o serie din gazele eliminate, fum, substante adaugate benzinei sau uleiurilor 

pentru a le imbunatati calitatile (antioxidanti,  anticorozivi)  si zgomot. 

 Circulatia auto in zona este relativ redusa, in consecinta nu se genereaza nivele 

de zgomot ridicate. 

 Traficul pe sectoarele de drum nemodernizate (din pamant) sau partial 

modernizate (balastate) impurifica aerul cu particule de praf. 

 

 Calitatea apei 

 Apa este esentiala pentru populatie si pentru desfasurarea activitatilor 

economice. Prosperitatea si bunastarea unei comunitati sunt direct dependente de 

furnizarea unei cantitati suficiente de apa curata. 

 Fiind o sursa limitata si deosebit de vulnerabila, apa poate fi oricand 

deteriorata daca populatia nu intervine cu masuri concrete de protectie. Data fiind 

aceasta degradare continua, se impune gestionarea calitatii resursei de apa, astfel 

incat sa se asigure cunoasterea, conservarea, protectia calitatii si cantitatii acesteia. 

 Apele subterane, sunt urmarite in comuna prin analiza periodica a fantanilor. 

In urma acestor analize s-a constatat ca panza freatica este afectata de poluanti de tip 

nitriti/ nitrati. Cele mai multe gospodarii dispun de puturi absorbante prin care apele 

menajere sunt preluate de sol cu un mare rise de contaminare a panzei freatice. 

Cauzele probabile de poluare a  apelor  freatice si de suprafata sunt urmatoarele: 

 infiltratiile de la suprafata, de substante organice sau chimice provenite din 

activitati umane; 

 depozitari necorespunzatoare de deseuri menajere i dejectii de la animale; 

 utilizarea excesiva a ingrasamintelor chimice pe baza de azot, fosfor si a 

pesticidelor, in agricultura; 

 utilizarea frecventa de closete uscate; 

 surse de apa (fantani) fara perimetre de protectie 

 inexistenta sistemului de canalizare in satele comunei. 
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 Calitatea solurilor 

 Pentru teritoriul comunei Halaucesti nu exista date care sa confirme poluarea 

certa a solurilor.  

 Potentialele surse de poluare a solurilor din teritoriul studiat sunt de natura 

biologica. 

Principala cauza a poluarii solurilor  este  depunerea  intamplatoare   a deseurilor 

menajere,a rezidurilor si dejectiilor zootehnice. Dejectiile zootehnice au un continut 

mare de materie organica usor biodegradabila si de elemente nutritive (P, K, N, Ca, 

Mg, considerente, alaturi de mirosul neplacut resimtit la distante mari, 

impun aplicarea acestora ca ingrasaminte pe terenurile agricole in cantitati moderate 

si numai dupa ce au fast compostate in conditii controlate. 

 Administrate in cantitati prea mari, dejectiile zootehnice determina aparitia 

riscului poluarii solului datorita depasirii capacitatii de absorbtie a acestuia. 

Un potential poluator ar putea fi si substantele chimice pentru combaterea 

daunatorilor, administrate incorect. 

 Degradarea solurilor reprezinta un proces complex, generat in timp de o 

multitudine de factori naturali si antropici, care determina anumite restrictii in 

utilizarea solurilor. 

Forme de degradare a solurilor, determinate de un cumul de fenomene naturale, 

semnalate pe teriroriul comunei Halaucesti sunt: eroziunea de suprafata, alunecarile 

de teren, exces de umiditate si inundatii accidentale. 

        Fenomenele de degradare ale solului sunt rezultatul unui complex de conditii 

care actioneaza de cele mai multe ori simultan in interdependenta: 

 activitati umane - desteleniri, defrisari, tehnici agricole inapoiate; 

 tehnici agricole necorespunzatoare pe terenuri in panta, neintretinerea lucrarilor 

de imbunatatiri funciare, destelenirea unor versanti cu risc de alunecare, de 

eroziune; 

 factori naturali - ape subterane, pantele reliefului, substratul geologic, regimul 

ploilor, caracterul torential al scurgerii apelor, gradul de acoperire cu vegetatie in 

special arborescenta. 

Consecintele poluarii si degradarii solului 

 scaderea potentialului productiv, in sensul limitarii sau anularii calitatilor 

biologice si de fertilitate; 
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 ocuparea nerationala a unor terenuri; 

 scoaterea unor terenuri din circuit productiv;  

 schimbari ale modului de folosinta. 

 De asemenea, poluarea solurilor cu reziduuri organice si deseuri menajere 

poate avea consecinte negative asupra apelor, prin spalari, scurgeri si infiltratii, 

asupra plantelor, animalelor si omului. 

Distributia in teritoriu a problemelor legate de sol, evidentiaza: 

 zone cu soluri degradate prin alunecari si eroziuni torentiale, localizate pe 

versanti cu pante mari si medii; 

 zone cu soluri degradate prin eroziuni de suprafata, localizate pe versanti cu 

inclinari mici si medii; 

 zone cu soluri degradate prin exces de umiditate si inundatii, localizate in sesuri. 

 

 Calitatea Florei si Faunei 

 Vegetatia naturala a comunei Halaucesi, constituita din pajisti si teren arabil. 

Defrisarile repetate au condus la reducerea suprafetei ocupate de paduri a comunei 

Halaucesti. 

Referitor la calitatea pajistilor, acestea au fost mult deteriorate din cauza pasunatului 

excesiv. 

Neintretinerea si exploatarea irationala au condus la reducerea numarului si vitalitatii 

speciilor ierboase, inmultirea plantelor ruderale (buruieni) si la desfiintarea 

temporara sau definitiva a unor pajisti. 

Defrisarile si destelenirile practicate, uneori fara discernamant, in vederea extinderii 

culturilor agricole, au diminuat suprafetele ocupate de paduri si pajisti. 

Aceste actiuni au declansat reactii negative asupra celorlalte componente naturale: 

cresterea gradului de continentalism   si stepizarea climatului, reducerea debitelor 

apelor subterane si de suprafata, cresterea torentialitatii si a eroziunii etc. 

 Ca si vegetatia, fauna din acest teritoriu a suferit ca urmare a presiunilor 

exercitate de activitatile antropice care au determinat restrangerea arealelor, 

modificarea componentei populatiilor si a habitatelor, reducerea numerica a 

numarului de specii. Datorita rolului important al faunei in alimentatia populatiei si 



 
 
 
 

 
 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI HALAUCESTI, JUDEȚUL 
IAȘI 

   2021 – 2027                                                           61 
 

 

 

in mentinerea echilibrului biologic al biocenozelor si ecosistemelor, rezulta 

necesitatea protejarii si ocrotirii faunei, prin instituirea de protectii speciale pentru 

speciile vulnerabile sau periclitate. 

 Conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice constituie o 

conditie a dezvoltarii durabile a societatii. Desi in multe locuri nivelul poluarii a 

scazut si protectia naturii a fost din ce in ce mai mult integrata in planurile de 

dezvoltare, biodiversitatea ramane totusi sub amenintarea unui mare numar de factori 

perturbatori. 

 

 Utilizarea terenurilor 

 Structura de organizare a producției agricole combină exploatații agricole 

mici fără personalitate juridică, orientate către auto-consum, cu exploatații agricole 

de tip comercial.  

In domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale este necesara o abordare care sa permita 

integrarea in Politica Agricola Comuna a Uniunii Europene, principalele masuri fiind 

cele menite sa contribuie la trecerea de la o agricultura de subzistenta si 

semisubzistenta practicata in prezent la o agricultura comerciala, precum si masuri 

de modernizare a satelor, de schimbare a peisajului rural, de dezvoltare si repartizare 

a altor activitati econonomice care sa genereze venituri alternative. Potentialul 

agricol al comunei Halaucesti este reprezentat prin ponderea mare a teritoriului arabil 

(71,78 %). Se poate intui deci, ca profilul agrar principal este dat de culturile anuale, 

chiar daca restrictiile date de conditiile pedoclimatice specifice impun limitarea 

numarului de specii cultivate in regim competitiv. 

 Cresterea animalelor ocupa abia locul II dat de suprafetele relativ restranse 

de pasuni si fanete. Traditional se cresc bovine, porcine si ovine, dar si cabaline si 

caprine. 

Din suprafata totala de 4751 ha a comunei Halaucesti, terenul agricol ocupa o 

suprafata de 3735 ha, adica 78,62%. Suprafata extinsa a terenului agricol este o 

caracteristica a asezarilor plane, in care cea mai mare parte a teritoriului administrativ 

al comunelor este ocupata de arabil. Terenul agricol prezinta urmatoarele categorii 

de folosinta: 

Agricultura constituie baza activitatii productive a populatiei comunei. 
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Dupa reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, sectorul agricol a 

cunoscut un regres - productii mai mici, datorate lipsei mijloacelor tehnice si a 

specialistilor in agricultura. 

Practicarea agriculturii in general pe loturi mici de teren, cresterea animalelor in 

sistem gospodaresc, individual, dar si utilizarea unei agrotehnici avansate, de catre 

societatile de profil care isi desfasoara activitatea pe teritoriul comunei, au constituit 

nivelul prezent al productiei agricole si animaliere. 

 Comuna detine suprafete cultivate cu vita de vie, dar pe suprafete de teren 

nesemnificative. Putinii pomi fructiferi sunt raspanditi pe suprafete ce insumeaza 

aproximativ 12 ha, se cultiva in curti sau gradini, doar pentru necesarul familial si nu 

pentru comercializare.  

Ca pomi fructiferi, se cultiva meri, pruni, peri.  

 Pomicultura nu are conditii optime in comuna, soiurile indigene fiind de slaba 

productivitate, fructele ramanand uneori nematurizate sau brumele tarzii produc 

caderea florilor inainte de fecundare. 

 Functia economica agricola se materializeaza in comuna Halaucesti prin 

centre de prelucrare primara (semiindustrializare) a unor produse animale si vegetale, 

cum ar fl: produse de morarit, branza, iaurturi, produse animale din carne, etc., 

majoritatea pentru consumul in gospodaria proprie, surplusul fiind valoriflcat in 

piete. 

 

 Silvicultura 

In prezent, localitatea Halaucesti dispune de un fond forestier de 249 ha, reprezentand 

5,24% din suprafata totala a comunei. Padurea este administrata de Ocolul Silvic 

Pascani. 

 

 Productia zootehnica 

 Ca in toate comunele din aceasta zona climatica, locuitorii din Halaucesti isi 

axeaza preocuparile din agricultura si pe ramura cresterii animalelor. 

Cresterea animalelor este o ocupatie traditionala si indelungata  a locuitorilor acestei 

comune, asiguranau-se necesarul de carne, lapte si produse lactate pentru populatia 

locala si  disponibilitati de vanzare, atat pe piata urbana dar si pe plan local. 

Produsele animaliere sunt destinate in special consumului in gospodarie.  
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Pentru cresterea productiei vegetale si zootehnice se impune fertilizarea suprafetelor 

existente, utilizarea ingrasamintelor naturale, extinderea de hibrizi productivi pentru 

culturile agricole, cresterea de rase ameliorate de bovine si ovine, adaptate zonei 

montane, folosirea pe scara mai mare a furajelor concentrate, exploatarea rationala a 

pasunilor si fanetelor. 

 

 Apicultura 

 O alta activitate care se practica pe teritoriul comunei Halaucesti este 

apicultura, in comuna existand 200 familii de albine.  

Practicarea apiculturii are ca baza ponderea mare a plantelor medicinale si melifere 

in cadrul vegetatiei fanetelor si pasunilor. 

 

ACTIVITATILE LOCALE 

 Economia Locală 

 Spre deosebire de majoritatea ţărilor UE, agricultura a fost şi continuă să fie 

un sector de primă importanţă în România, atât prin contribuţia sa în economie, cât 

şi ca pondere a populaţiei ocupate.  

Principalele activitati economice, specifice zonei, sunt: 

 Agricultura- activitatea economica traditionala din comuna- cultura plantelor 

fiind favorizata de suprafetele vaste de teren arabil.  

 Zootehnia- cresterea animalelor este activitatea agricola secundara, terenurile 

utilizate ca pasuni si fanete fiind smai reduse ca suprafata comparativ cu cele 

cultivate. 

 Pomicultura 

 Apicultura 

 Permanent supuse evaluărilor şi analizelor, performanţele sectorului agricol 

românesc rămân relativ modeste, în contrast cu potenţialul său natural şi cu 

aşteptările populaţiei ca agricultura să-şi ajusteze rapid structurile sub influenţa 

politicii agricole comune, prin facilitarea finanţării sistemului, inclusiv asigurând 

investiţiile necesare creşterii.  

 Activitatea economică locală predominantă la nivelul comunei Halaucesti, o 

constitutie agricultura, cu precădere de subzistență. Față de această constatare, 

activtatea agricolă comportă cele mai mari riscuri, prin dependența față de condițiile 
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meteo. Capacitatea redusă a producătorilor agricoli de a interveni pentru a diminua 

impactul negativ al factorilor climatici, se datorează lipsei şi insuficienei dotărilor 

pentru agricultură: sisteme de irigații, lucrări antierozionale, îndiguiri. Astfel, 

conform MADR nonperformanţa producţiei agricole anuale este generată, în primul 

rând, de dependenţa încă (prea) ridicată de condiţiile meteorologice anuale (meteo-

dependenţa producţiei agricole) deoarece sistemele de irigaţii sunt, în mare parte, 

degradate şi nefuncţionale, echiparea precară a fermelor cu instalaţii de irigare şi 

costul ridicat al apei pentru irigat, dar şi datorită folosirii unor tehnologii agricole 

învechite, cu consum redus din categoria inputurilor care susţin performanţa 

(îngrăşăminte, substanţe de protecţia culturilor) şi cu echipamente tehnice depăşite 

din punct de vedere al consumului de energie şi al productivităţii. 

  

Agricultura 

 In domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale este necesara o abordare care sa 

permita integrarea in Politica Agricola Comuna a Uniunii Europene, principalele 

masuri fiind cele menite sa contribuie la trecerea de la o agricultura de subzistenta si 

semisubzistenta practicata in prezent la o agricultura comerciala, precum si masuri 

de modernizare a satelor, de schimbare a peisajului rural, de dezvoltare si repartizare 

a altor activitati econonomice care sa genereze venituri alternative. 

 Potentialul agricol al comunei Halaucesti este reprezentat prin ponderea mare 

a teritoriului arabil (71,78 %). Se poate intui deci, ca profilul agrar principal este dat 

de culturile anuale, chiar daca restrictiile date de conditiile pedoclimatice specifice 

impun limitarea numarului de specii cultivate in regim competitiv. 

 Cresterea animalelor ocupa abia locul II dat de suprafetele relativ restranse 

de pasuni si fanete. Traditional se cresc bovine, porcine si ovine, dar si cabaline si 

caprine. 

Din suprafata totala de 4751 ha a comunei Halaucesti, terenul agricol ocupa o 

suprafata de 3735 ha, adica 78,62%. Suprafata extinsa a terenului agricol este o 

caracteristica a asezarilor plane, in care cea mai mare parte a teritoriului administrativ 

al comunelor este ocupata de arabil. Terenul agricol prezinta urmatoarele categorii 

de folosinta: 
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Diagrama fondului funciar 

 

      

           

 

 Agricultura constituie baza activitatii productive a populatiei comunei. 

 Dupa reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, sectorul 

agricol a cunoscut un regres - productii mai mici, datorate lipsei mijloacelor tehnice 

si a specialistilor in agricultura. 

 Practicarea agriculturii in general pe loturi mici de teren, cresterea animalelor 

in sistem gospodaresc, individual, dar si utilizarea unei agrotehnici avansate, de catre 

societaple de profil care isi desfasoara activitatea pe teritoriul comunei, au constituit 

nivelul prezent al productiei agricole si animaliere 

Comuna detine suprafete cultivate cu vita de vie, dar pe suprafete de teren 

nesemniflcative. Putinii pomi fructiferi sunt raspanditi pe suprafete ce insumeaza 

aproximativ 12 ha, se cultiva in curti sau gradini, doar pentru necesarul familial si nu 

pentru comercializare. Ca pomi fructiferi, se cultiva meri, pruni, peri. Pomicultura 

nu are conditii optime in comuna, soiurile indigene fiind de slaba productivitate, 

fructele ramanand uneori nematurizate sau brumele tarzii produc caderea florilor 

inainte de fecundare. 

 Functia economica agricola se materializeaza in comuna Halaucesti prin 

centre de prelucrare primara (semiindustrializare) a unor produse animale si vegetale, 

cum ar fl: produse de morarit, branza, iaurturi, produse animale din carne, etc., 

majoritatea pentru consumul in gospodaria proprie, surplusul fiind valoriflcat in 

piete. 

 La sfarsitul anului 2020 la nivelul gospodariilor comunei exista un efectiv de: 

Principalele animale Efectivul 

Bovine 825 

Porcine 1051 

Ovine 1500 
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Caprine 200 

Cabaline 22 

Albine 400 

 

 Produsele animaliere sunt destinate in special consumului in gospodarie. 

Pentru cresterea productiei vegetale si zootehnice se impune fertilizarea suprafetelor 

existente, utilizarea ingra amintelor naturale, extinderea de hibrizi productivi pentru 

culturile agricole, cresterea de rase ameliorate de bovine si ovine, adaptate zonei 

montane, folosirea pe scara mai mare a furajelor concentrate, exploatarea rationala a 

pasunilor si fanetelor. 

 

 Relatiile economice 

 Relatiile economice ale comunei Halaucesti se  realizeaza  prin interactiunea 

cu comunele invecinate,  cu zonele urbane apropiate - municipiile Iasi, Pascani si 

Roman, dar si cu strainatatea. 

 Astfel, cu comunele invecinate se manifesta relatii de schimburi de produse, 

in special agricol-zootehnice, in cadrul targurilor saptamanale organizate in zona. 

Apropierea de centrele urbane Iasi, Roman si Pascani, ca centre de polarizare a fortei 

de munca, exercita, de altfel, o influenta favorabila asupra intregii vieti economice a 

comunei. 

Alte relatii se desrasoara cu strainatatea, prin perspectiva persoanelor din comuna 

Halaucesti, plecate la munca in diferite tari din Europa. Repatrierea ca tigurilor de 

catre cei care lucreaza in strainatate contribuie, intr-o anumita masura, la ridicarea 

standardului de viata, chiar daca cea mai mare parte a investitilor sunt orientate in 

construtia de locuinte si achizitionarea de bunuri, prea putine fiind directionate in 

domeniul antreprenoriatului. 

Cele mai intense sunt relatiile economice cu zonele urbane, respectiv cu municipiul 

Roman si orasul Pascani. Astfel, avand in vedere distanta redusa si infrastructura 

comerciala de care dispune (depozitele en-gros), municipiul Roman devine surss de 

aprovizionare cu bunuri si produse de larg consum pentru numeroasele societati 

comerciale care funcponeaza in comuna. Precizam totusi ca relatiile cu zonele urbane 
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se realizeaza in dublu sens, deoarece orasele devin piata de desfacere a surplusului 

de produse agricole rezultat in gospodariile din comuna. Mentionam de asemenea ca 

zona rurala a comunei reprezinta si sursa de materie primii pentru unele ramuri 

industriale din oras in special in industria alimentara. 

 

 Activitățile si agentii economici  

 Potenţialul economic al comunei Halaucesti este predominant comert cu 

amanuntul, prestare servicii sanitare, fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a 

produselor proaspete de patiserie.   

 Pe teritoriul comunei Halaucesti îsi desfăşoară activitatea o serie de persoane 

juridice cu sediul social în comună, dar şi firme care au deschis punct de lucru în 

comuna şi absorb forţă de muncă locală. 

 Industria alimentara: este reprezentata de societati comerciale cu activitate 

economica de morarit si panificatie 

 lndustria de prelucrare a lemnului: este reprezentata de societati comerciale cu 

activitate economica de prelucrarea lemnului si fabricarea mobilierului 

traditional. 

 Alimentatia publica: este reprezentata de magazine de comercializare a 

produselor alimentare. 

 Alte activitati si servicii: cabinet de fizio-chineto, atelier auto, si servicii de cablu 

si internet 

Sursa: date furnizate de Serviciul de lmpozite; Taxe si impozite 

3.8. SERVICII PUBLICE LOCALE 

 Sistemul de invatamant 

 Capitalul uman prezintă importanţă deosebită pentru dezvoltarea rurală. 

Dezvoltarea rurală şi diversificarea economiei rurale depind de nivelul educaţiei, al 

cunoştinţelor şi calificării. Deşi îmbunătăţirea şi menţinerea unui nivel adecvat al 

infrastructurii de bază este un element important în dezvoltarea socio-economică a 

mediului rural, formarea profesională reprezintă „motorul”, pentru o bună 

dezvoltare. 

 În analiza situaţională, procesul educaţional de la nivel local ocupă un loc 

important, deoarece capitalul uman de care se dispune este în strânsă legătură cu 

procesul educaţional de la nivel local.  
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In localitatea Halaucesti urmeza sa se mai construiasca o gradinita cu fonduri 

accesate prin Programul National de Dezvoltare Rurala. 

In ceea ce priveste invatamantul primar, gimnazial si liceeal pe teritoriul comunei se 

regasesc un numar de doua unitati, repartizate astfel: 

 Liceul Teoretic "Bogdan Vada" Halaucesti 

 

 

                                                
 

 Scoala Gimnaziala I-VIII, Luncasi. 

Pe teritoriul comunei mai functioneaza si o scoala profesionala, avand ca domenii de 

pregatire mecanica si confectii. 

Pentru ivatamantul prescolar in comuna sunt un numar de 3 gradinite cu program 

normal. 

Palatul Copiilor, care este situat in localitata Halaucesti, este o institutie care asigura 

educatia nonformala a copiilor si elevilor, in conformitate cu aptitudinile si talentele 

acestora, asigurandu-le o modalitate placuta si instructiva de petrecere a timpului 

liber.  

Copii pot opta pentru gimnastica, sport, foto, dans si alte activitati. 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI HALAUCESTI, JUDEȚUL 
IAȘI 

   2021 – 2027                                                           69 
 

 

 

 
Foto: Palatul copiilor 

 In comuna Halaucesti exista si doua biblioteci, una la liceu si una la caminul 

cultural. 

Toate unitatile de invatamant de pe teritoriul comunei Halaucesti se afla in stare buna 

de functionare, liceul si scoala gimnaziala fiind modernizate cu fonduri obtinute prin 

Banca Mondiala. 

 

 Activitati culturale 

 In comuna Halaucesti exista un camin cultural, amplasat chiar in centrul 

localitatii resedinta. 

 Pentru o mai buna perceptie culturala si sociala a vietii comunei, s-a realizat 

reabilitarea si modernizarea Caminului Cultural printr-un sistem modular in asa fel 

incat sa poata fi desfasurate mai multe tipuri de actuni in acelasi timp, de la cele 

traditionale si cele  care  tin de viata scolii, pana la organizarea de cursuri de  

reconversie  profesionala sau de educatie permanenta, devenind astfel un veritabil 

centru de cultura locala. 

Modernizarea s-a realizat prin Programul National de Dezvoltare Rurala din Fondul 

European Agricol de Dezvoltare Rurala. 

In Comuna Halaucesti evenimente locale au loc si in cele doua Case de cultura 

amplasate in localitatea Halaucesti si localitatea Luncasi. 
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 Astfel s-au obtinut, prin separarea salii de spectacole, doua sali, una cu 163 

locuri si cealalta de 149 locuri, putandu-se astfel desfasura mai multe activitati 

concomitent. 

Obiectivele care sunt asigurate in principal de Caminul Cultural sunt: 

 organizarea si desfasurarea de activitati cultural-artistice si de educatie 

permanenta; 

 conservarea si transmiterea valorilor morale, artistice i tehnice ale comunitatii 

locale, ale patrimoniului local si universal; 

 organizarea si desra urarea activitaµlor de interes comunitar; 

 organizarea si sustinerea formatiilor artistice i de amatori, de concursuri i 

festivaluri folclorice, inclusiv a participarii formatiilor la manifestari cultural 

intercomunale si interjudetene; 

 organizarea si sustinerea activitatii de documentare, a  expozitiilor temporare sau 

permanente, elaborarea de monografii si lucrari  de prezentare turistica; 

 difuzarea de filme artistice si documentare; 

 organizarea cercurilor stiintifice  si tehnice, de  arta populara si de gospodarire 

taraneasca; 

 organizarea si   desfasurarea   cursurilor  de educatie  civica si a celor de formare 

profesionala continua; 

 organizarea   si  desfasurarea sedintelor consiliului local cu caracter public, 

permitand participarea tuturor persoanelor interesate. 
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Foto: Camin cultural 

 

3.9. Recreere si sport 

 Comuna Halaucesti dispune de un imens potential pentru amenajarea de 

spatii special destinate -recreerii si sportului, dat  fiind  cadrul  natural  de exceptie 

in care este amplasata, dar si activitatile economice  specifice  - cresterea animalelor 

si agroturismul - acestea oferind  posibilitatea  infiintarii unor spatii destinate 

recreerii in aer liber (spatii pentru  camparea  cu  cortul, spatii pentru picnic, trasee 

pentru drumetii, amenajari piscicole sau pentru pescuitul sportiv, excursii) dar si  a 

unor  manejuri pentru calarie,  a unor  spatii  de joaca pentru copii, a unor partii pentru 

sanii. 

Pe raza comunei Halaucesti au fost amenajate spatii de recreere pentru locuitorii 

comunei: 

 Parc in centrul satului Halaucesti 

 Stadion, cu teren de fotbal si vestiare, in Halaucesti  

 Teren multifunctional in centrul satului Halaucesti 
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Imagini teren 

multifunctional in 

Comuna Halaucesti 

 

 

 

 

3.10. Turismul si potentialul turistic al comunei Halaucesti 

 Turismul, activitate economica favorizata de premisele naturale ale 

asezarilor, nu este dezvoltat, datorita, in special, pozitiei periferice fata de 

principalele axe de circulatie care strabat zona. 

 Regiunea cu un climat generos, lipsit de contraste daunatoare, in care aerul 

ozonat,       inmiresmat de parfumul florilor imbie deopotriva la odihna dar si la 

drumetie. 

Referitor la  durata  intervalului  de exploatare turistic,in  timpul anului, comuna  

Halaucesti se remarca  prin posibilitatile de permanentizare  a practicarii turismului 

pe durata intregului an, dar in special in timpul sezonului estival si hivernal. 

 Un obiectiv turistic al comunei Halaucesti il constituie Biserica Sfintii 

Voievozi Mihail si Gavril, construita in sec XVIII. 

                                       
Foto: Biserica ortodoxa ''Sf. Voievozi Mihail si Gavril" 
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 In comuna Halaucesti se afla trei monumente dedicate eroilor satului cazuti 

in razboaiele pentru apararea patriei. 

 Cel mai vechi monument se afla amplasate in apropierea bisericii romano 

catolice, iar inscriptia de pe fronton este: 

 

Spre pomenirea vitejilor din Halaucesti cazuti in  razboiul 1916- 1918, ridicat cu daniile 

credinciosilor  si  sfintit de noul episcop de lasi, Alexandro Cisar, la 8 septembrie 1920 

 

Pe fronton si pe partile laterale ale monumentului sunt inscriponate numele eroilor 

cazuti in anii Primului Razboi Mondial. 

Al doilea monument este situat in fata Primariei Comnunei Halaucesti si are 

urmatoarea inscriptie: 

 

Foto: Monumentul Eroilor cazuti in Primul Razboi Mondial 

Ridicat  in amintirea  bravilor romani care s-au jertfit  in   luptele de Ia 

Plevna, Mararasesti, Marasti si , Oituz, Tisa si Nistru, la 1877, 1913 si 1916-

1919, 

murind vitejeste  pentru  apararea tarii si  intregirea  neamului. 

 Patria recunoscatoare." 
 Pe monument au fost, de asemenea, inscriptionate numele a 108 eroi cazuti 

in Razboiul de Independenta, razboaiele balcanice si Primul Razboi Mondial. 
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Pe cel de-al treilea monument se afla inscriptionate numele a 78 de eroi cazuti in eel 

de-al Doilea Razboi Mondial. 

                                              

                 Poto: Monumentul Eroilor 

 Pe cel de-al treilea monument se afla inscriptionate numele a 78 de eroi 

cazuti in cel de-al Doilea Razboi Mondial. 

 Sănătate și servicii sociale 

Reforma sistemului de sănătate are ca principale obiective îmbunătăţirea 

stării de sănătate a populaţiei, creşterea eficienţei utilizării resurselor şi creşterea 

nivelului asistenţei medicale acordate populaţiei şi a calităţii serviciilor medicale. 

Dezvoltarea economica a unei regiuni este influenţată, si depinde, de 

numeroşi factori, printre care se regăseşte si calitatea serviciilor de sanatate. 

Starea de sănătate a populaţiei este determinată de factori genetici, 
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economici, sociali, culturali şi de mediu, care influenţează contextul economic în 

care o regiune sau o localitate evoluează. 

De exemplu, în mediul rural, ratele ridicate de sărăcie şi subocupare, 

precum şi fenomenul de excluziune socială, au condus la o medie a speranţei de 

viaţă cu şase ani sub media urbană şi o rată a mortalităţii net superioară. Accesul 

la serviciile de sănătate a fost şi continuă să fie dificil, calitatea acestora situându-

se, în multe cazuri, sub standardele în domeniu, cu atât mai mult în mediul rural. 

Infrastructura spitalicească precară şi o repartizare neechilibrată a echipamentelor 

la nivel teritorial obligă populaţia mediului rural să parcurgă distanţe mari pentru 

consultaţii /asistenţă între localităţi.  

 Mai mult, serviciile de sănătate plătite în afara sistemului de asigurări 

sociale au cunoscut o creştere continuă, în timp ce calitatea serviciilor medicale 

plătite prin sistemul de asigurări sociale a scăzut. Toate acestea împiedică accesul 

la servicii de sănătate publică de calitate. 

 Accesibilitatea la servicii de îngrijire medicală este determinată de 

convergenţa dintre oferta şi cererea de astfel de servicii, sau, altfel spus, 

disponibilitatea reală a  

facilităţilor de îngrijiri comparativ cu cererea bazată pe nevoia reală pentru 

sănătate. 

 Disparităţile în accesul la îngrijiri apar din cel puţin patru motive: 

 etnice sau rasiale; 

 economice, aici incluzând costurile directe suportate de populaţie (co-plăţi, 

costuri legate de tratamente şi spitalizare) precum şi cele indirecte (cost 

transport, timpi de aşteptare);  

 aşezare geografică inadecvată a facilităţilor de îngrijiri;  

 calitatea inegală a serviciilor de acelaşi tip. 

 In România sunt evidenţiabile toate cele patru tipuri de inechităţi în accesul 

la serviciile de îngrijiri, ceea ce determină inechităţi în starea de sănătate a diferitelor 

grupuri de populaţie, a unor comunităţi din diferite zone geografice şi a grupurilor 

defavorizate economic. Aceste  

disparităţi se manifestă prin indicatori de bază ai stării de sănătate modeşti (speranţa 

de viaţă la naştere, mortalitatea infantilă, mortalitatea generală pe cauze de deces 
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evitabile, grad de morbiditate, ani de viaţă în stare de sănătate) dar şi prin nivelul 

scăzut de informare privind  

factorii de risc şi de protecţie pentru sănătate sau sistemul de îngrijiri de sănătate şi 

pachetul de servicii de bază din România.  

 Pentru evaluarea accesibilităţii, pot fi analizaţi indicatori de proximitate care 

să identifice eventuale grupe populaţionale şi /sau zone geografice dezavantajate în 

privinţa accesului la servicii, pentru care ar trebui dezvoltate politici ţintite. Factorii 

determinanţi care influenţează gradul de accesibilitate al populaţiei la serviciile de 

sănătate sunt în general reprezentaţi de: nivelul sărăciei, şomajul, ocupaţia, mediul 

de rezidenţă, statutul de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, gradul 

de acoperire cu personal medical. Comuna este deservită de doi medici stomatologi 

şi doi medici de familie. Asistenţa socială este asigurată în baza Legii 416/2001 

printr-un compartiment de asistență socială. La nivelul comunei Halaucesti sunt 

înregistrate aproximativ 505 dosare în plată pentru persoane care beneficiază de 

ajutor social, bătrâni fără pensie şi alte persoane fără venituri.  

 

Compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei Halaucesti are în evidenţă 

următoarele cazuri: 

Tip asistență 

acordată 

Număr 

persoane 

asistate 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.Asistență 

socială 

pentru 

persoane cu 

dizabilitați 

Nr. copii 

asistați 
48 48 24 24 21 21 

Nr. adulți 

asistați 
2 2 2 2 2 2 

Nr persoane 

vârstnice 

asistate 

5 5 5 4 5 5 

2.Copii ai 

căror părinți 

sunt plecați 

în străinătate 

-cu ambii 

părinți plecați 
20 7 20 10 12 9 

-cu părinte 

unic 

susținător al 

familiei 

6 3 7 5 3 7 
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monoparental

e plecat 

-număr de 

copii aflați în 

îngrijirea 

rudelor pâna 

la gradul IV, 

fără măsură 

de protecție 

194 87 173 175 115 101 

3.Persoane 

cu handicap 

Număr de 

persoane cu 

handicap, din 

care: 

270 265 280 320 350 364 

-copii 13 13 15 14 18 20 

-adulți 257 252 265 485 322 344 

4.Familii cu 

risc social 

Număr 231 209 197 178 175 181 

5.Familii cu 

nici un venit 

Număr 131 189 157 153 131 121 

6.Persoane 

cărora li se 

acordă 

venitul 

minim 

garantat 

(VMG) 

Număr 56 53 57 53 41 42 

7.Persoane 

vârstnice 

depedente 

Număr 6 7 7 5 5 4 

8.Copii aflați 

în plasament 

familial 

Număr 6 6 4 4 4 3 

9.Familii 

beneficiare 

de alocația 

Număr 175 156 140 124 110 99 
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de susținere 

a familiei 

 

 

Sursa: Date furnizate de Compartimentul de Asistență Socială al Comunei 

Halaucesti 

 

La momentul analizei situaționate, comuna este deservită din punct de vedere al 

serviciilor medicale de medici de familie. 

 

 PE TERITORIUL COMUNEI HALAUCESTI FUNCTIONEAZA 

URMATOARELE CABINETE MEDICALE: 

Categorii de unitati sanitare 
Forme de 

proprietate 

Ani 

Anul 2019 

UM: Numar 

Numar 

Cabinete medicale de familie 
Proprietate 

privata 2 

Cabinete stomatologice 
Proprietate 

privata 2 

Farmacie veterinara  
Proprietate 

privata 1 

Cabinet veterinar 
Proprietate 

privata 1 

  

Fig. 12 Unitati sanitare pe categorii de unitati 
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  4.1. Concluzii generale bazate pe analiza situației   

 Fundamentarea dezvoltarii pe termen mediu și lung a comunitatii nu poate fi 

conceputa in afara unor strategii coerente, elaborate pornind de la potentialul și 

resursele existente și tinand cont de oportunitatile, dar și de amenintarile care se 

prefigureaza. 

 Analiza diagnostic de tip SWOT a economiei comunei Halaucesti este 

conceputa ca o suita de comentarii concentrate asupra principalilor factori ce 

influenteaza dezvoltarea acestui teritoriu, in vederea atingerii unor importante 

obiective strategice ale urmatorilor ani 

 Prezentata distinct pe categorii de activitati economice, acest tip de analiza 

ilustreaza starile interne distinctive de forta sau slabiciune in raport cu unele 

oportunitati sau amenintari externe. 

 Se poate preciza faptul ca elemente ale punctelor forte, printr-o valorificare 

adecvata, se transforma in oportunități, iar unele elemente ale punctelor slabe, prin 

cronicizare, devin amenințări. 

Conținutul analizei respecta obiectivele caracteristice unei astfel de abordari, fiind 

detaliate astfel: 

 nivelul, structura și dinamica activităților; 

 sectoare și activități semnificative în evolutia prezenta și viitoare a comunei; 

 influența principalilor factori; 

 impactul oportunităților și al amenințărilor externe; 

 evaluarea atuurilor și deficiențelor; 

 unele explicații ale succeselor sau insucceselor în plan economic. 

Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este 

descriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities 

(oportunitati) și Threats (riscuri). 

Capitolul 4. Analiza SWOT 
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Analiza SWOT permite concentrarea atentiei asupra zonelor cheie și 

realizarea de prezumții în zonele asupra cărora există cunoștințe mai puțin 

detaliate.  

În urma acestei analize se poate decide dacă zona își poate îndeplini planul, 

și în ce condiții. 

Unele "oportunități" și "amenințări" vor apărea din "punctele tari" și 

"punctele slabe" ale comunei. Amenințările pot fi concrete sau potențiale. 

Implicații sociale atat ale punctelor forte, cat și ale punctelor slabe 

determina semnificativ dezvoltarea economica ulterioara a comunei. În urma 

analizelor generale și sectoriale, pentru perioade semnificative din evolutia 

economico-sociala a comunei Halaucesti, se pot sistematiza urmatoarele elemente 

ale analizei SWOT: 

 

 

 

 

 

 

Puncte tari 

 

Puncte slabe 

 

 Apropiere de municipiul Iasi  

 Mediu nepoluat 

 Suprafeţe largi de pajişti 

naturale, potential  ridicat pentru 

dezvoltarea agriculturii  

 Riscuri minime de producere a 

seismelor  

 Preocuparea comunităţiilor 

pentru păstrarea obiceiurilor şi 

tradiţiilor, promovarea 

 

 Infrastructura rutieră modernizată 

doar parțial 

 Risc crescut de inundatii, viituri și 

alunecări de teren 

 Rețeaua de iluminat public nu 

deservește întreaga comună 

 Lipsa trotuarelor pavate pentru 

pietoni 

 Lipsa rețelei de gaze naturale 

 Lipsa rețelei de apă și canalizare 

TERITORIU 

caracteristici geografice - izolare – deservire - infrastructuri centre de interes 

- patrimoniu - cultura - mediu înconjurător 
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elementelor de etnografie şi 

folclor local  

 Existența caminului cultural, 

disponibile pentru diverse 

activităţi  

 Existenţa activităţilor 

tradiţionale culturale  

 Potential ridicat în practicarea 

apiculturii 

 Utilizarea îngrașămintelor 

naturale permite realizarea unei 

agriculturi  

 Reţea de electricitate şi reţea de 

iluminat public 

 Implementarea sistemului de 

colectare selectivă a deșeurilor 

 Eforturi ale autorităţilor locale 

de aplicare riguroasă a legislaţiei 

privind protecţia mediului 

 Lucrări de stabilizare, prin 

împădurire, a zonelor cu riscuri 

 Existenţa transportului de 

călători de tranzit 

 Alimentarea cu energie electrică 

a întregii localităţi 

 Servicii poştale şi de curierat 

 Număr mare de abonaţi la 

telefonie mobilă 

 Instituţiile publice sunt 

informatizate 

 Imobile construite din materiale 

durabile 

 Existenţa instalaţiilor electrice 

interioare 

 Suprafeţe disponibile pentru 

extinderea localităţii ca urmare a 

unor dezvoltări viitoare 

 Drumurile secundare devin 

impracticabile in timpul iernii 

 Inexistența parcurilor de joacă  

 Insuficiența zonelor de agrement 

amenajate în vederea promovării 

atractivității turistice a zonei 

 Agricultura ecologică este redusă  

 Grad scăzut de conştientizare privind 

importanţa practicilor agricole 

durabile  

 Lipsa unei instituții care să 

pregătească forța de muncă în 

vederea reînvierii meseriilor 

tradiționale 

 Inexistența infrastructurii necesare 

furnizării serviciilor de asistență 

socială pentru bătrâni și copii 

 Pășuni și fânețe naturale afectate de 

alunecări de teren, eroziuni și de 

exces de umiditate  

 Ponderea mare a drumurilor 
împietruite şi de pământ 

 Durata de exploatare depăşită pentru 
o bună parte din drumuri 

 Trotuare insuficiente 

 Lipsa parcărilor amenajate 

 Semnalizare rutieră insuficientă 

 Lipsa marcajelor rutiere 

 Sanţuri şi rigole de scurgere a apelor 
pluviale insuficiente 

 Plantaţii de aliniament insuficiente 

 Lipsa unui sistem centralizat de 
canalizare şi tratare a apelor uzate 

 Poluarea apelor de suprafaţă şi 
freatice 

 Lipsa distribuţiei de carburanţi GPL, 
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 Starea bună a fondului privat 

construit 

 

CLU 
 Reţea aeriană de distribuţie a energiei 

electrice învechite 
 Lipsa rezervelor de putere a 

posturilor de transformare pentru 

acoperirea viitoarelor extinderi 
 Lipsa energiei electrice produsă din 

surse regenerabile 
 Număr redus de utilizatori de internet 
 Suprafaţa locuibilă/ locuitor sub 

media judeţeană din mediul rural şi 
mult sub media Regiunii Nord Est 

 Indicatori de locuire nesatisfăcători 
 Lipsa reţelei centralizate de 

canalizare 
 Etanşeitatea tâmplăriei exterioare 

 

 

Oportunități 

 

Amenințări 
 

 

 Creşterea interesului pentru 

servicii turistice  

 Înfiintarea de asociatii de 

crescatori de animale 

 Existenţa unor surse de 

finanţare care să sprijine 

valorificarea moştenirii 

culturale şi istorice  

 Realizarea investiţiilor in 

domeniul energiei alternative 

(biomasă, solară, eoliană)  

 Modernizarea si facilitarea 

sistemului de administratie 

locala prin suplimentarea cu 

utilaje pentru buna gestionare a 

situațiilor de urgența și 

menținerea unei bune 

administrări a comunei 

 

 Lipsa resurselor financiare pentru 

îndeplinirea obiectivelor de investiţii 

propuse generează stagnarea 

dezvoltării comunei 

 Insuficienta fondurilor pentru 

reabilitarea clădirilor publice şi a 

infrastructurii îngreunează eficiența 

în acordarea sprijinului pentru 

populație 

 Insuficienţa fondurilor pentru 

parcurile de joacă şi spaţii verzi 

amenajate  

 Absenta informatiilor legate de 

normele europene de mediu in randul 

micilor intreprinzatori  

 Lipsa culturii antreprenoriale poate 

afecta economia comunei 
 Intârzieri în accesarea fondurilor 
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 Cresterea suportului financiar 

acordat de Uniunea Europeana 

prin Fonduri Structurale pentru 

finantarea proiectelor de 

infrastructura si mediu;  

 Posibilitatea accesării unor 

programe de finantare 

comunitare ale Uniunii 

Europene pentru sprijinirea 

dezvoltarii infrastructurii in 

mediul rural;  

 Programe judetene de 

modernizare a infrastructurii 

rutiere; 

 Extinderea colaborarii si 

implicarea organizatiilor 

neguvernamentale si a scolilor 

in programe comune de educatie 

ecologica  

 Construirea sistemelor existente 

de colectare şi transport deşeuri 

 Acordarea de facilităţi pentru 

realizarea de infrastructuri de 

generare şi distribuire a a 

surselor de energie alternativă, 

promovarea culturilor 

energetice şi a proiectelor de 

energie eoliană, biomasă, 

energie solară 

 Prevenirea / reducerea efectelor 

riscurilor naturale prin 

modernizarea sistemului de 

intervenţii în situaţii de urgenţă 

(sistemul de avertizare) 

 Dezvoltarea activităţii de 

conştientizare a populaţiei 

asupra necesităţii conservării 

europene datorită nefinalizării 
documentaţiilor pentru proiecte de 
investiţii 

 Creşterea tarifelor la utilităţi publice 
 Extinderea eroziunii solurilor 
 Dificultăţi ale consumatorilor de a-şi 

achita facturile la utilităţi 

 Inexistenţa unui program de 
conservare a monumnetelor istorice şi 
de arhitectură 

 Resurse financiare proprii ale 
administraţiei publice locale 
insuficiente pentru cofinanţarea 
proiectelor cu finanţare europeană 

 Legislaţie restrictivă privind 
condiţiile de protejare a mediului 

 Lipsa unor investiţii care să creeze 

locuri de muncă 
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mediului înconjurător şi de 

implicare a acesteia în activităţi 

de protejare a sistemului 

 surse de apă disponibile în 
cantităţi suficiente 

 realizarea canalizării şi a staţiei 
de epurare şi tratare a apelor 
reziduale 

 creşterea performanţelor 
managementului public 

 existenţa unor programe de 
finantare guvernamentale 

 valorificarea patrimoniului 
cultural şi arhitectural în 
vederea dezvoltării turismului 

 finalizarea stabilirii situaţiei 
juridice a terenurilor 

 stabilirea unor parteneriate 
public-private în vederea 
realizării de obiective de interes 
public 

 cooperarea microregională 

 coeziunea comunitară 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI HALAUCESTI, JUDEȚUL 
IAȘI 

   2021 – 2027                                                           85 
 

 

 

 

 

 

 

 

Puncte tari 

 

 

Puncte slabe 

 

 Convieţuire paşnica  

 Existenta unitatilor de invatamant 

 Modernizarea unitătilor de învătământ  

 Forţa de muncă disponibilă  

 Abilităţi şi priceperi gospodăreşti, tradiţii  

 Pastrarea elementelor de arhitectura 

populara (case cu decoratiuni din lemn) 

 Conservarea tradiţiilor folclorice la 

nivelul comunei 

 Densitatea geografică mică 

 Concentrarea populatiei in zone 

intravilane 

 Existenta elementelor de infrastructura 

sociala 

 Existenta infrastructurii pentru educatie, 

culte si sanatate 

 Coeziune sociala ridicata in cadrul etniilor 

principale 

 Stabilitate socială 

 Echilibru numeric între cele două sexe 

 Afiliere religioasa importanta la nivel 

individual 

 

 

 Tendința de migrare a populaţiei 

tinere  

 Ponderea mare a persoanelor aflate 

fară loc de muncă sau în căutarea unui 

loc de muncă  

 Lipsa interesului de formare în 

domeniul antreprenorial  

 Grad scazut de informare  

 Adaptarea mai lentă a populaţiei 

rurale mature şi vârstnice la 

schimbările şi provocările lumii 

actuale, în general, şi la fenomenul 

mobilităţii şi reconversiei 

profesionale, în special 

 Imbătrânirea populaţiei etniei 

principale 

 Dezechilibre de ritmuri demografice 

intre etnia romana (majoritara) si 

etnia rroma 

 Diferente culturale semnificative 

intre etnii 

 Raport de dependenta intre grupe de 

varsta defavorabil 

 Dezechilibru ocupational intre sexe, 

in defavoarea femeilor 

POPULATIE 

demografie -  cunoştinţe și competențe specifice teritoriului 
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 Existenta problemelor educationale, 

in cazul populatiei de etnie rroma 

 Părăsirea comunei de către tinerii 

căsătoriţi  

 

Oportunități 

 

 

Amenințări 

 

 Înființarea unei scoli profesionale  

 Creşterea interesului pentru stabilire în 

mediul rural  

 Reabilitatrea scolilor si dotarea lor la nivel 

european;  

 Existenta unor programe comunitare si 

nationale de asigurare a accesului la 

educatie pentru populatiile dezavantajate;  

 Construirea unui complex muzeal al 

traditiilor  

 Revitalizarea mestesugurilor prin crearea 

atelierelor mestesugaresti 

 Implicarea autoritatilor locale in 

problemele comunitatii  

 Îmbunătăţirea şi perfecţionarea 

competenţelor profesionale a persoanelor 

adulte care activează în domeniile 

agriculturii, silviculturii (inclusiv 

proprietari de pădure) şi industriei agro-

alimentare 

 Monitorizarea stării ocupaţionale a 

populaţiei 

 Accesarea fondurilor europene pentru 

dezvoltarea profesională a persoanelor 

active din comună 

 Burse sociale pentru tinerii din familii 

sărace 

 Sprijin pentru minorităţi şi categorii 

defavorizate 

 

 Majorarea costurilor salariale şi a 

fiscalităţii în general  

 Migrarea forţei de muncă 

 Lipsa iniţiativelor pentru orientarea 

profesională a tinerilor, reconversie 

profesională  

 Reducerea programelor care 

stimulează natalitatea  

 Numărul redus al programelor de 

instruire pentru turism şi neadaptarea 

celor existente la nişele de piaţă  

 Urbanizarea  

 Estomparea tradiţiilor locale, odata 

cu trecerea timpului 

 Creşterea ponderii muncii la negru, 

cu efecte negative asupra pieţei 

muncii, economiei locale şi asistenţei 

sociale în perspectivă 

 Destructurarea prin depopulare a 

satelor mai mici prin abandonarea sa 

de catre populatie 

 Aparitia unui mediu ostil intelegerii 

interetnice, interconfesionale sau 

interculturale 

 Crearea lenta sau regresul noilor 

locuri de munca pe plan local 

 Nevalorificarea resurselor economice 

locale 

 Inexistenţa unor politici naţionale sau 
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 Existenţa unor reglementări ce acordă 

facilităţi angajatorilor care creează noi 

locuri de muncă pentru şomeri, tineri 

absolvenţi etc 

 Programe de consiliere şi orientare 

profesională pentru şomeri, persoane 

inactive sau persoane aflate în căutarea 

unui loc de muncă 

 Atragerea de programe cu finanţare 

europeană pentru stimularea ocupării 

forţei de muncă 

 Dezvoltarea politicilor regionale si locale 

de administrare descentralizata 

 Dezvoltarea descentralizata a unor 

subsisteme ale infrastructurii sociale care 

permit furnizarea de servicii la nivel 

local:televiziune, internet, televiziune 

 Existenta politicilor europene si nationale 

pentru sprijinirea comunitatilor locale 

 Aparitia unor programe speciale pentru 

reabilitarea infrastructurii 

regionale 

 Contextul economic nefavorabil în 

zona limitrofă sau la nivel naţional  
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Puncte tari 

 

 

Puncte slabe 

 Instituţiile medicale sunt deservite de 

personal calificat 

 Existenta in comuna a doua diapensare 

medicale in localitatile Halaucesti si 

Luncasi 

 Existenta farmaciei si cabinetului 

veterinar 

 Existenta farmaciilor completeaza 

sistemulde ingrijire a populatiei 

  

 Ponderea populaţiei cu nevoi de asistare 

este mică 

 Informare operativă cu privire la formele 

de ajutor de stat 

 Accesul facil la toate serviciile medicale 

datorită apropierii de municipiul Iasi 

 Serviciile acordate sunt 

afectate de bugetul 

insuficient 

 Fonduri insuficiente 

destinate asistenţei 

medicale 

 Sistemul de ajutor social 

nu încurajează reintegrarea 

activă 

 Societatea civilă 

insuficient implicată 

 Informare insuficientă a 

populației rurale cu privire 

la alte fonduri sociale 

 

Oportunități 

 

 

Amenințări 

 Promovarea principiilor naturiste; 

 Realizarea de campanii în şcoli împotriva 

fumatului, consumului de droguri, boli 

transmisibile, de planificare familială, de 

sănătate mintală, pentru un stil de viaţă 

sănătos 

 Reacţie nefavorabilă la 

sistemul de norme sanitare 

impuse; 

 Costurile ridicate pot 

conduce la renunţarea la 

dotări; 

SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
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 Organizarea unui sistem de primire a 

reclamaţiilor şi sugestiilor pacienţilor 

 Realizarea de campanii de informare-

educare–comunicare pe probleme de 

sănătate publică (de ex. educație pentru 

sănătate în şcoli în parteneriat cu Direcția 

de Sănătate Publică și Inspectoratul Școlar 

Județean; 

 Inițierea unui parteneriat cu sectorul ONG 

care să asigure organizarea unor rețele şi 

grupuri de acțiune pentru promovarea 

unui stil de viață sănătos (alimentație 

sănătoasă, activitate fizică). 

 Organizarea unor evenimente publice 

pentru promovarea sănătăţii populației, în 

parteneriat cu Direcția de Sănătate 

Publică; 

 Asigurarea sprijinului pentru medicii de 

familie în acordarea unor stimulente 

pentru gravide, în scopul prezentării 

acestora la consultația periodică prenatală; 

 Crearea unui serviciu de acompaniere la 

domiciliu pentru persoane vârstnice 

dependente, care locuiesc singure prin 

dezvoltarea unei reţele de voluntariat în 

parteneriat cu unităţile şcolare din comună 

 Pragul de rentabilitate 

depinde de numărul de 

persoane active asistate; 

 Politici de specializare 

zonală a centrelor de 

asistenţă sanitară. 

 Inexistența infrastructurii 

necesare furnizării 

serviciilor de asistență 

socială pentru bătrâni și 

copii aduc repercursiuni 

grave confortului psiho 

social la nivelul comunei  
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Puncte tari 

 

 

Puncte slabe 

 Existenţa resurselor naturale 

variate  

 Suprafeţe întinse de păşuni 

favorabile creşterii animalelor  

 Cresterea bovinelor în sistem 

tradițional, extensiv permite 

obținerea unor produse ecologice 

 Terenuri disponibile pentru 

investitori  

 Arhitectura traditională  

 Existenta fortei de munca locale  

 Suportul administraţiei locale 

oferit noilor investitori 

 Potenţial agricol ridicat în ceea 
ce priveşte zootehnia 

 Producţii medii de lapte de vacă 
peste media naţională 

 Producţii medii (pe ha) bune 
obţinute la principalele culturi 
vegetale 

 Suprafaţă mică ce revine pe un 

tractor agricol 

 Reticenţa faţă de asocieri la nivel 

local. Spirit asociativ scăzut  

 Agricultură de semi-subzistenţă  

 Sectorul industrial şi de artizanat slab 

dezvoltat  

 Lipsa promovarii turismului de tip 

rural – ecologic 

 Suprafeţe agricole necultivate  

 Capacitate redusă de procesare şi 

valorificare a produselor vegetale şi 

zootehnice  

 Artizanat şi activităţi meşteşugăreşti 

pe cale de dispariţie  

 Sector de servicii slab dezvoltat  

 Lipsa produselor tradiţionale pe 

pieţele locale (târguri)  

 Scăderea numărului agricultorilor şi a 

crescătorilor de animale  

 Şomaj  

 Resursele financiare provenind din 

strainatate nu sunt destinate 

investiției in activitati de producție 

 Slaba preocupare pentru introducerea 

noilor tehnologii şi pentru activitatea 

de cercetare-dezvoltare 

ECONOMIE 

agricultura – silvicultura - servicii - turism 
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 Folosirea unor tehnologii cu 

productivitate şi eficienţă economică 

scazută 

 Migratia forței de munca calificate în 

exteriorul comunei 

 Lipsa de receptivitate şi flexibilitate a 

populaţiei locale la cerinţele pieţei 

care determină decalaje economice 

mari, greu de recuperat; 
 Sectorul de prelucrare secundară slab 

dezvoltat (practic inexistent) 

 Suprafaţa terenurilor agricole de 
dimensiuni mici pe exploataţie, care 
nu permit aplicarea tehnologiilor 
performante 

 Existenţa unui număr mic de IMM-
uri cu profil agricol 

 Ponderea serviciilor pentru 

agricultură redusă 
 Parc de utilaje şi maşini învechite 
 Exploatarea necorespunzătoare a 

resurselor naturale, păşuni şi fâneţe 
naturale 

 Mărimea gospodăriilor familiare prea 

mică 
 Lipsa bovinelor şi ovinelor 

specializate pentru lapte şi carne 
 Lipsa plantelor industriale in şi 

cânepă pentru fibră 
 Lipsa culturilor de legume, fructe şi 

arbuşti fructiferi 
 Exploataţiile zootehnice de 

dimensiuni mici, care nu permit 
aplicarea normelor comunitare 

 Lipsa de informare a producătorilor 
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Oportunități 

 

 

Amenințări 

 

 Finantari pentru dezvoltarea 

microintreprinderilor, turismului  

 Interes pentru produse ecologice  

 Spatii/ terenuri cu potential pentru 

activitati de recreere  

 Posibilitatea de accesare de 

fonduri structurale pentru 

utilizarea continua a terenurilor 

agricole, menținându-se astfel 

viabilitatea spațiului rural; 

 Dezvoltarea sectorului agricol, cu 

accent pe dezvoltarea de produse 

biologice sau organice, conform 

cerintelor Uniunii Europene 

 Conservarea pașunilor și fanetelor  

 Posibilitatea  elaborarii  de 

proiecte pentru accesarea de 

forduri structurale pentru 

programe de reîmpădurire; 

 Achizitionarea unor tehnologii 

mai performante si ecologice; 

 Programe  de finantare pentru 

activitati de productie; 

 Susţinerea iniţiativelor asociative 

pentru creşterea eficienţei 

economice a exploataţiilor 

agricole, creşterea puterii de 

negociere pe pieţele de desfacere 

şi a capacităţii de valorificare 

superioară a producţiei 

 Informarea cetăţenilor asupra 

programelor de finanţare 

nerambursabilă; 

 

 Instabilitate legislativa si decizionala  

 Dificultati de finantare si creditare  

 Pierderea identitatii locale  

 Invadarea pietei cu produse din 

import; 

 Dependenţa de sectoarele primare 

agricultură şi silvicultură 

 Tendinţa europeană de reglementare 
puternică a sectoarelor 

 Existenţa unei infrastructuri slabe în 
zonă pentru activităţi de volum mare 

 Deprofesionalizarea populaţiei în 
ceea ce priveşte meşteşugurile 
tradiţionale şi meseriile 
manufacturiere 

 Migraţia forţei de muncă cu calificări 

de interes în zonă 
 Condiţionări restrictive de natură 

legală, inclusiv de mediu 
 Lărgirea cadrului concurenţial la 

nivel zonal, naţional şi local cu 
restricţii privind regimul favorizant al 
anumitor zone cu economie precară 

 Pericol de degradare a mediului 
 Posibilitatea pierderii fondului 

genetic existent al efectivelor de 
bovine, majoritatea efectivelor 
aflându-se în gospodării de 1-2 
capete cu proprietari în vârstă 

 Necomasarea în timp util a 

suprafeţelor agricole 
 Lipsă de fonduri proprii pentru 

cofinanţarea programelor UE 

 Creşterea concurenţei şi a costurilor 
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 Elaborarea unui program de 

atragere a investiţiilor; 

 Posibilitatea susţinerii unor ferme 

intensive de creştere a animalelor 

pentru lapte 

 Existenţa unei zone naturale 

relativ izolată pentru dezvoltarea 

unui turism de odihnă 

 Dezvoltarea serviciilor de 

reabilitare a infrastructurii locale 

de toate tipurile, privată şi publică 

 Condiţii bune pentru cultura 

plantelor tehnice 

 Condiţii favorabile creşterii 

bovinelor şi ovinelor 

 Condiţii bune pentru înfiinţarea 

culturilor pentru energie 

alternativă atât ca climă, cât şi ca 

sol 

 Poziţie geografică avantajoasă 

 Stimularea marilor producători în 

organizarea integrării micilor 

exploataţii 

în structurile agricole mici 
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Puncte tari 

 

 

Puncte slabe 

 
 Cadrul natural de excepţie bine 

conservat,  

 Existenta resurselor naturale 

 Suprafete intinse de pasuni 

 Practic neafectat de activităţi 
umane 

 Reţea hidrografică bogată 

 Suprafaţă mare ocupată de 
teren agricol 

 Lipsa calamităţilor naturale 

 Potenţial agroturistic 
semnificativ 

 Riscuri minime de producere a 
susmelor 

 

 

 Reţea de alimentare cu apă potabilă 
insuficient dezvoltată 

 Reţea de canalizare inexistentă 

 Poluare apă freatică cu nitriţi peste 
normele admisibile 

 Inexistenţa monitorizării permanente 
a calităţilor apelor, solului şi aerului 

 Inexistenţa studiilor şi observaţiilor 
asupra habitatelor naturale, faunei şi 
florei din zonă 

 Existenţa depozitelor de gunoi 
menajer neconforme, neautorizate 

 Existenţa unor suprafeţe relativ 
întinse afectate de eroziuni 

 Inexistenţa unui plan de protecţie a 
mediului 

 

Oportunități 

 

 

Amenințări 

 

 Dezvoltarea agroturismului, 

turismului ecologic 

 
 Reducerea calităţii apelor freatice şi 

de suprafaţă cu repercursiuni asupra 
populaţiei, faunei şi florei 

MEDIUL NATURAL 

teritoriu 
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 Infiintarea reţelei de alimentare 

cu apă si canalizare 

 Dorinţa de a exploata cât mai mult 
din resursele naturale 

 Degradarea habitatelor naturale 
potenţial valoroase cu efecte asupra 
florei şi faunei 

 Dezvoltarea necontrolată a 
construcţiilor şi amenajărilor de 
vacanţe 

 Campări turistice şi vetre de foc 
dezorganizate 

 Extinderea suprafeţelor afectate de 
eroziune 

 Dezvoltarea extensivă a agriculturii 

şi a creşterii animalelor 

Concluzii generale bazate pe analiza situaţiei  

Strategia de dezvoltare trebuie să fie orientată spre schimbare, în măsura 

în care punctele slabe limitează oportunitaţiile şi impiedică dezvoltarea. Pentru a 

evita acest lucru trebuie realizată o reconversie profesionala a forţei de muncă în 

vederea satisfacerii noilor aşteptări şi totodată creşterea eficienţei de producţie a 

IMM-urilor şi îmbunătăţirea infrastructurii.  

În baza acestei analize, Strategia de Dezvoltare Locală a comunei 

Halaucesti s-a centrat pe urmatoarele aspecte cheie: 

 Susținerea dezvoltării infrastructurii drumurilor și amenajarea acestora 

atât în beneficiul pietonilor, cât și al participanților la trafic; 

 Infiintarea retelei de apa canal, gaze naturale; 

 Susținerea măsurilor și lucrărilor de prevenire a inundațiilor;  

 Amenajarea teritoriului pentru a deveni un mediu de locuit corespunzător 

cerințelor unui spațiu european; 

 Facilitarea dezvoltării economice; 

 Menţinerea şi valorificarea patrimoniului cultural şi natural al teritoriului, 

în scopul creşterii atractivităţii şi potenţialului economic local 
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Fig. 14 Arborele problema pentru Comuna Halaucesti, judetul Iasi 
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   5.1. Viziunea  

 Viziunea strategiei stabileşte cu claritate alternativele de dezvoltare ale 

comunei Halaucesti pentru perioada 2021-2027 şi constituie diferenţa dintre ceea ce 

reprezintă astăzi şi ceea ce trebuie să devină comuna Halaucesti în următorii 7 ani. 

 Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare 

economică datorată poziţiei geostrategice a comunei, determinată de atragerea de 

firme/activităţi economice/investiţii. În acest sens, trebuie urmate doua puncte 

prioritare: cresterea gradului de atractivitate a comunei (prin imbunătăţirea 

imaginii, a calităţii vieţii, prin revitalizare rurală) şi facilităţi de atragere a 

firmelor private (prin investiţii în infrastructură, oferta de terenuri şi clădiri, 

servicii strategice, facilităţi fiscale, etc.). 

Comuna Halaucesti, în viziunea reprezentanţilor autorităţii publice locale va deveni 

o comună prosperă şi durabilă până în anul 2027, care: 

 va imbunătăţi condiţiile de viaţă ale populaţiei comunei prin asigurarea 

accesului la utilităţile de bază, dezvoltarea infrastructurii de transport şi crearea 

de noi locuri de muncă; 

 va realiza creştere economică prin atragerea de noi investitori în agricultura, 

industrie, servicii, prin facilitarea colaborarii orientate către toate categoriile de 

populaţie şi întreprinzatori din mediul economic al comunei Halaucesti; 

  va sprijini transformările din învăţământul local, va menţine calitatea actului 

didactic şi a condiţiilor de derulare a acestuia, prevenirea şi combaterea 

abandonului şcolar şi promovarea conceptului de învăţare continuă, astfel încât 

                                  Capitolul 5. Strategia de dezvoltare locală 
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toate categoriile socio-profesionale şi de vârstă să participe şi să se identifice cu 

comunitatea; 

  va oferi oportunităţi pentru intervenţia sectorului privat în operaţiunile 

comunei, fie sub forma investiţiilor directe în proiecte izolate, fie sub forma 

parteneriatelor sau consultărilor permanente între parteneri; 

 va îmbunătăţi accesul la bunăstare al grupurilor dezavantajate, precum şi 

garantându-se protecţia factorilor de mediu şi utilizarea eficientă a resurselor 

naturale locale. 

Viziunea comunei Halaucesti cuprinde şi conceptul strategic de formulare a 

strategiei şi a perspectivelor de dezvoltare. Conceptul strategic trebuie formulat astfel 

încat transpunerea sa într-un plan strategic să asigure un pachet de acţiuni care vor 

conduce la creşterea economică, crearea de locuri de muncă şi îmbunătăţirea calităţii 

mediului de viaţă al comunităţii. 

 

  5.2. Obiective strategice   

Dezvoltarea comunei Halaucesti, prin crearea şi susţinerea unui mediu 

economico - social competitiv, stabil şi diversificat, care să asigure creşterea 

economică şi creşterea calităţii vieţii cetăţenilor, consta în: 

 Asigurarea accesului neîngrădit al populaţiei şi al agenţilor economici la 

infrastructura de bază (apă, canalizare, distribuţia de gaze, căi de transport, 

telefonie, internet); 

 Protecţie socială şi optimizarea sistemului de sănătate; 

 Direcţionarea comunei spre dezvoltare economică cu scopul de a crea mai 

multe locuri de munca; 

 Reabilitarea şi modernizarea instituţilor publice conform standardelor 

europene; 

 Colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi industriale şi realizarea de 

platforme conforme cerinţelor legislative; 

 Protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu 

din Uniunea Europeana pe care România va trebui să le atingă în totalitate; 

 Sprijinirea autorităţilor publice locale în prezentarea strategiilor financiare 

şi de investiţii; 

 Dezvoltarea unui proces comun de organizare pentru stabilirea 
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priorităţilor comunităţii, strategia şi acţiunile sale; 

 Asigurarea condiţiilor pentru crearea unor activităţi rentabile în 

agricultura, industrie, servicii; 

 Luarea de măsuri pentru excluderile sociale, a înlăturării dezechilibrelor 

sociale şi creşterea ratei de ocupare prin crearea de noi oportunităţi investiţionale. 

Realizarea obiectivelor strategice se întemeiază pe aplicarea unui 

management care să conducă la dezvoltare şi/sau regenerare rurală, politicile, 

planificarea strategică, precum şi realizarea programelor şi proiectelor se vor face 

cu respectarea urmatoarelor principii: 

 Introducerea criteriilor de eco-eficienţă în toate activităţile de producţie şi 

servicii; 

 Modernizarea accelerată a sistemelor de educaţie, formare profesională şi de 

sănătate publică, ţinând seama de evoluţiile demografice nefavorabile si de 

impactul acestora asupra pieţei muncii; 

 Folosirea în deciziile investiţionale din fonduri publice pe plan local şi 

stimularea unor asemenea decizii din partea capitalului privat pentru folosirea 

celor mai bune tehnologii accesibile, din punct de vedere economic; 

 Corelarea obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiţionale, cu 

potenţialul şi capacitatea de susţinere a capitalului natural; 

 Valorificarea avantajelor comparative ale comunei Halaucesti în privinţa 

dezvoltării producţiei agricole; 

 Protecţia şi punerea în valoare a patrimoniului cultural si natural; 

  Identificarea unor surse suplimentare de finanţare, în condiţii de 

sustenabilitate, pentru realizarea unor proiecte si programe de anvergură, în 

special în domeniile infrastructurii, energiei, protecţiei mediului, educaţiei, 

sănătăţii şi serviciilor sociale. 

   

  5.3. Obiective specifice 

      Proiectele prioritare în comuna Halaucesti sunt: 

 INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT SI DE UTILITĂTI 

 Intretinerea si modernizarea drumurilor comunale 

 Infiintare retea de distributie gaze 
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 Amenajarea de trotuare, rigole, șanțuri, evacuarea apei pluviale  

 Infiintarea si extinderea rețelei de apa si canalizare  

 Construire sediu primarie 

 

AMENAJAREA TERITORIULUI 

 Modernizarea sistemului rutier prin implementarea sistemelor video, 

a mijloacelor de semnalizare luminoase, marcajelor rutiere şi a 

indicatoarelor stradale 

 Reamenajarea terenuri neproductive pe rape si vai Talmacel -

Brudaru 

 Amenajare spatii de joaca pentru copii . 

 Racordarea la utilitati publice a bazei sportive 

 

EDUCAȚIE 

 Modernizarea si dotarea cu mobilier adecvat activitatii educationale 

a unitatilor de invatamant -achizitioanare de tablete 

 Educaţie rutieră pentru elevi  

 Formarea cadrelor didactice şi a resurselor umane din unităţile de 

învăţământ 

 Infiintarea unei unitati de tip after school 

 

ECONOMIE 

 Organizarea de evenimente, în parteneriat cu AJOFM pentru 

promovarea culturii antreprenoriale în rândul tinerilor 

 Identificarea oportunităţilor de parteneriat public-privat în vederea 

demarării de activităţi in domeniul industrial 

 Elaborarea unei strategii de marketing local 

 Sprijinirea investitorilor in agroturism 

 Informarea cetăţenilor în ceea ce priveşte legislaţia pentru accesarea  

 fondurilor nerambursabile 
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 Sprijinirea agricultorilor, a crescătorilor de animale, a tinerilor 

fermieri 

 Sprijin in dezvoltarea si diversificarea sectorului de mica industrie 

 Sprijin in dezvoltarea industriei de prelucrare a laptelui si a carnii 

 Amenajarea pietei comunale cu tarabe si alimentare cu apa 

 Achizitionare de utilaje pentru intretinerea domenului public: 

basculanta, masina pompieri, sararita, autogreder, motocositoare de iarba 

si arbusti 

 Achizitionare utilaj pentru facut peleti 

 Infiintare spalatorie de rufe comunala cu masini industriale 

 Programe de formare profesionala in randurile tinerilor pentru 

reconversie profesionala  

SĂNĂTATE 

 Întreținerea continuă a sistemului de îngrijire medicala si sănătate 

 Reamenajarea punctelor  sanitare in localitatile Halaucesti si Luncasi 

DEZVOLTARE SOCIALĂ 

 Sprijin pentru categorii defavorizate 

 Construirea rampelor pentru persoane cu handicap 

 Burse sociale pentru tinerii din familii sărace 

 Programe de consiliere şi orientare profesională pentru şomeri, 

persoane inactive sau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă 

MEDIU 

 Promovarea colectarii selective 

 Tehnologii nepoluante, conform standardelor europene 

 Introducerea lămpilor LED în reţeaua de iluminat public stradal 

CULTURĂ, SPORT ŞI AGREMENT 

 Amenajarea spaţiilor de joacă pentru copii în satele Halaucesti si 

Racauti 

 Amenajarea unui parc de agrement si picnic pentru weekend cu zona 

amenajata pentru gratare 
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 Construirea Muzeului Satului 

TURISM 

 Promovarea meşteşugurilor tradiţionale prin implicarea scolilor in 

educarea elevilor 

 Organizarea anuala a Sărbătorii Comunale și a evenimentelor 

culturale  

 Promovarea zonei în turismul ecologic  

 

ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE 

 Extinderea si modernizarea iluminatului public 

 Supraveghere video a drumurilor si institutiilor publice 

 Programe de formare profesională a funcţionarilor publici din 

primărie 

 Creșterea nivelului de consultare a cetăţenilor ṣi mediului de afaceri 

din comună  

  5.4. Teme orizontale     

   5.4.1. Egalitatea de șanse  

Conform Regulamentului 1083/2006 al Consiliului Uniunii Europene, 

egalitatea de șanse constituie unul dintre principiile de intervenţie ale Fondurilor 

Europene. Problematica promovării egalităţii de șanse în viaţa socială pentru 

ambele sexe constituie o cerinţă esențială pentru societatea românească, fiind 

considerată o componentă de bază a preocupării pentru respectarea drepturilor 

fundamentale ale oamenilor. 

În elaborarea strategiei s-a urmărit coordonarea programelor şi politicilor 

sectoriale (servicii sociale, educaţie, sănătate) în funcţie de problemele teritoriale 

în vederea eliminării disparităţilor de dezvoltare prezente în zonele rurale şi 

incluziunii grupurilor defavorizate sau expuse riscului. 

În procesul de definire a problemelor prioritare s-a avut în vedere 

analizarea situaţiilor discriminatorii şi promovarea şanselor egale între bărbaţi şi 

femei, tineri şi vârstnici, majoritari şi minorităţi etnice, nevoilor persoanelor cu 

dizabilităţi şi promovarea integrării lor în viaţa socială şi economică. 
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Comuna Halaucesti nu se confruntă cu probleme deosebite de egalitate de 

șanse – analiza indicatorilor nu evidenţiază existenţa discrimării de gen pe piaţa 

muncii, în domeniul educaţional sau la nivelul altor indicatori generali de dezvoltare 

umană. 

   5.4.2. Dezvoltare durabilă  

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor şi 

metodelor de dezvoltare socio-economică, al căror fundament îl reprezintă în primul 

rând asigurarea unui echilibru între aceste sisteme socio-economice şi elementele 

capitalului natural. 

Cea mai cunoscută definiție a dezvoltării durabile este cu siguranță cea dată 

de Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCED) în raportul "Viitorul 

nostru comun", cunoscut şi sub numele de Raportul Brundtland: "dezvoltarea 

durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a 

compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi". 

Durabilitatea pleacă de la ideea că activitățile umane sunt dependente de 

mediul înconjurător și de resurse. Sănătatea, siguranța socială şi stabilitatea 

economică a societății sunt esențiale în definirea calității vieții.  

Dezvoltarea economică nu poate fi oprită, dar strategiile trebuie schimbate 

astfel încât să se potrivească cu limitete ecologice oferite de mediul înconjurător şi 

de resursele planetei. 

Dezvoltarea durabilă a reprezentat punctul de plecare în definirea direcțiilor 

de dezvoltare ale comunei Halaucesti prezentate în Strategie, direcții prin care se 

urmărește transformarea comunităţii analizate într-o societate durabilă. 

O societate durabilă este una puternică, sanătoasă şi justă.  

Îndeplinește nevoile tuturor oamenilor, precum şi pe cele ale comunităţilor 

viitoare, promovând bunăstarea personală, coeziunea şi incluziunea socială şi 

facilitând oportunităţi egale pentru toată lumea.  

Pentru aceasta s-au propus atât măsuri de dezvoltare a infrastructurii, cât şi 

măsuri pentru construirea unei societăţi şi economii puternice, stabile şi susţinute, 

capabilă să asigure prosperitate şi oportunităţi pentru toți cetățenii, în care costurile 

sociale şi de mediu sunt suportate de cei care le creează, iar consumul eficient de 

resurse este încurajat. 
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 5.5. Definirea detaliată a priorităților de dezvoltare locală 

   5.5.1. Direcții de dezvoltare ale infrastructurii locale 

Reprezentanții autorităţilor publice locale au fost preocupați în principal, în 

ultimii ani, de reabilitarea sau construirea infrastructurii localităților componente. 

Acest lucru este evidențiat de multitudinea proiectelor şi a investițiilor în 

infrastructură realizate, atât din fonduri de la bugetul local şi bugetul de stat, cât şi 

din finanțări nerambursabile. 

Inclusiv strategia de a construire a fost bine aleasă, edilul comunei axându-se 

mai întâi pe rezolvarea problemelor de asigurare cu electricitate şi iluminat, pentru 

ca apoi să continue cu amenajarea infrastructurii de transport si asigurarea accesului 

la utilitati precum apa-canal si gaze. 

5.5.1.1. Obiectiv general: Îmbunătățirea infrastructurii fizice a comunei pentru 

sprijinirea dezvoltării socio-economice durabile. 

 

5.5.1.2. Obiective specifice: 

 Creșterea gradului de atractivitate al comunei prin crearea unei imagini 

unitare a localităților componente (arhitectură, coloristică, spații verzi, alei 

pietonale, mobilier “urban”). 

 Asigurarea accesului la tehnologiile moderne şi la tehnologia informației 

pentru toți locuitorii comunei prin susținerea investițiilor în sisteme de comunicație 

de ultimă oră. 

 Îmbunătățirea accesului în zonele rurale şi a conexiunii cu zonele urbane prin 

reabilitarea şi modernizarea rețelei de drumuri comunale în vederea asigurării unui 

acces mai facil şi rapid pentru toți locuitorii comunei, atragerii investitorilor şi 

diversificării economiei locale. 

 Creșterea standardului de viață al cetățenilor şi asigurarea condițiilor de bază 

ale unui trai modern, la nivelul standardelor Uniunii Europene, prin asigurarea 

accesului la utilităţi pentru toți locuitorii comunei. 

 

 5.5.1.3. Activităţi: 

1. Obiectivul operațional “Îmbunătăţirea accesului în zonele rurale şi a conexiunii cu 

zonele urbane prin reabilitarea şi modernizarea rețelei de drumuri comunale în 
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vederea asigurării unui acces mai facil şi rapid pentru toți locuitorii comunei, atragerii 

investitorilor şi diversificării economiei locale” 

2. Obiectivul operațional “Creșterea gradului de atractivitate al comunei prin crearea 

unei imagini unitare a localităţilor componente (arhitectură, coloristică, spaţii verzi, 

alei pietonale, mobilier “urban”)” 

3. Obiectivul operațional “Creșterea standardului de viață al cetățenilor şi asigurarea 

condițiilor de bază ale unui trai modern, la nivelul standardelor Uniunii Europene, 

prin asigurarea accesului la utilităţi pentru toți locuitorii comunei” 

4. Obiectivul operaţional “Asigurarea accesului la tehnologiile moderne şi la 

tehnologia informaţiei pentru toți locuitorii comunei prin susținerea investițiilor în 

sisteme de comunicație de ultimă oră” 

 

5.5.2. Direcții de dezvoltare ale managementului de mediu 

 Administrația publică locală din comuna Halaucesti a avut ca principală 

preocupare protecția mediului înconjurător şi dezvoltarea serviciilor pentru populație 

adoptând o atitudine de limitare a efectelor poluante ale intervenției omului în natură. 

Astfel, pe parcursul ultimilor ani, au fost întreprinse inițiative de conservare şi 

protejare a mediului înconjurător prin proiecte de colectare şi transportul deșeurilor. 

Cu toate acestea, investiții suplimentare se impun pentru continuarea activităților 

întreprinse, aşa cum se desprinde din analiza situației socio-economice descrisă în 

capitolul anterior: 

 Infiintarea rețelelor de apă, canalizare si gaze în comună; 

 Dezvoltarea proiectelor de colectare selectiva a deseurilor si educarea 

populației în spiritul reciclării si protecției mediului. 

5.5.2.1. Obiectivul general: 

Asigurarea protecției şi calităţii mediului înconjurător în vederea creșterii 

standardului de viață al locuitorilor şi dezvoltării durabile a comunei Halaucesti. 

5.5.2.2. Obiective specifice: 

 Dezvoltarea unui sistem integrat eficient de management al deșeurilor; 

 Promovarea unor tehnologii alternative de generare a energiei şi de eficienţă 

energetică; 

 Îmbunătăţirea stării mediului înconjurător şi prevenirea riscurilor naturale şi 
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de sănătate a populației. 

 Conservarea mediului ṣi a valorilor culturale; 

5.5.2.3. Activităţi: 

1.Obiectivul operațional „Asigurarea managementului de calitate al apei” 

2.Obiectivul operațional “Dezvoltarea unui sistem integrat eficient de management 

al deșeurilor” 

3.Obiectivul operațional “Promovarea unor tehnologii alternative de generare a 

energiei şi de eficienţă energetică” 

4.Obiectivul operațional “Îmbunătăţirea stării mediului înconjurător şi prevenirea 

riscurilor naturale şi de sănătate a populației” 

 

   5.5.3. Direcții de dezvoltare ale educației 

În accepțiune modernă, în contextul dezvoltării durabile, școala este privită 

ca un sistem complex, o organizație a învățării, care stimulează noi căi de gândire, 

într-un climat în continuă schimbare. 

Școala este din ce în ce mai integrată comunității locale, iar într-o școală 

care funcționează bine competența acesteia depășește suma competențelor 

personalului care o deservește. De aceea, și implicarea comunității și a autorității 

locale în viața școlii se impune a fi pe măsură, astfel încât să asigure îmbunătățirea 

continuă a condițiilor în care se desfășoară procesul de învățământ, crescând 

atractivitatea școlii din comunitate și diminuând riscul migrației elevilor din ciclul 

II către mediul urban. 

 

5.5.3.1. Obiectiv general:  

Dezvoltarea sistemului de învăţământ la nivelul comunei Halaucesti, prin 

îmbunătăţirea infrastructurii şi a dotărilor, crearea cadrului pentru desfăşurarea de 

activităţi extracurriculare, creşterea calităţii şi diversificarea serviciilor 

educaţionale. 

 

5.5.3.2. Obiective specifice: 

 Reabilitarea și modernizarea sistemului de învățământ; 

 Sprijinirea diversificării serviciilor educaţionale furnizate la nivel local; 

 Sprijinirea tuturor formelor de creativitate printre care cea artistică, în cadrul 
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programelor şcolare aferente ciclurilor de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial 

şi vocaţional; 

 Crearea unui context care să permită tinerilor să dobândească competenţe 

de exprimare a propriei personalităţi, necesare de-a lungul vieţii; 

 Promovarea diversităţii culturale ca sursă a creativităţii şi inovatiei; 

 Ȋncurajarea utilizării TIC ca modalitate de exprimare creativă a propriei 

personalităţi; 

 Formarea unui spirit antreprenorial mai pregnant; 

 Sensibilizarea liniei publice cu privire la perceperea inovaţiei drept 

modalitate de promovare a dezvoltării durabile; 

 Iniţierea de programe de formare pe mai multe domenii: didactica 

specialităţii (abilitare didactică preṣcolară), management educaţional 

(managementul procesului didactic), consiliere ṣi orientare a tinerilor, utilizarea 

computerului, educaţie raţional obiectivă ṣi comportamentală (educaţie inclusivă, 

consiliere publicaţii ṣcolare, identificarea ṣi tratarea barierelor învăţării, 

dezvoltarea creativităţii în limbă ṣi comunicare) etc. 

 Menţinerea ṣi integrarea tinerilor în viata socială si economică a 

comunităţii; 

 Crearea unui mediu favorabil inovării şi adaptabilităţii într-o lume aflată în 

continuă schimbare (inclusiv pe plan social şi antreprenorial);  

 Stimularea sensibilităţii estetice, dezvoltării emoţionale, gândirii creative şi 

intuiţiei la toţi copii la vârsta cea mai frageda, inclusiv în învăţământul preşcolar; 

 Ȋncurajarea unei mentalităţi antreprenoriale, în special în rândul tinerilor, 

prin cooperarea cu mediul de afaceri; 

 Lărgirea accesului la o serie de forme creative de exprimare atât prin 

intermediul învăţământului formal cât şi prin activităţii neformale şi informale 

pentru tineret; 

 Oferirea mijloacelor care să permită cetăţenilor să-şi îmbunătăţească 

oportunităţile de angajare în toate domeniile în care creativitatea şi capacitatea de 

inovare joacă un rol important; 

 Promovarea noţiunilor de bază în materie de protecţie a proprietăţii 

intelectuale. 
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5.5.3.3. Activitati: 

1. Obiectivul operațional “Dezvoltarea infrastructurii educaţionale” 

2. Obiectivul operațional “Creşterea gradului de perfecţionare a personalului 

didactic” 

3. Obiectivul operațional “Diversificarea serviciilor educaţionale furnizate la nivel 

local” 

   5.5.4. Direcții de dezvoltare ale sănătății 

Starea de sănătate a populaţiei este determinată de accesul la sănătate, pe de 

o parte, și de accesul la servicii de sănătate, pe de altă parte. 

 Accesul la sănătate depinde într-o mare măsură de factori externi sistemului 

de sănătate: factori genetici, factori de mediu, factori de dezvoltare economică, 

factori socio-culturali.  

Accesul la îngrijiri de sănătate este influențat aproape în totalitate de 

organizarea sistemului sanitar. 

Accesibilitatea la servicii de îngrijire medicală este determinată de 

convergența dintre oferta și cererea de astfel de servicii, sau, altfel spus, 

disponibilitatea reală a facilităților de îngrijiri comparativ cu cererea bazată pe nevoia 

reală pentru sănătate. 

Disparitățile în accesul la îngrijiri apar din cel puțin patru motive:  

 etnice sau rasiale; 

 economice, aici incluzând costurile directe suportate de populație (co-plăți, 

costuri legate de tratamente și spitalizare) precum și cele indirecte (cost transport, 

timpi de așteptare); 

 așezare geografică inadecvată a facilităților de îngrijiri; 

 calitatea inegală a serviciilor de același tip. 

În contextul legislativ actual misiunea autorității locale este aceea de a asigura 

accesul egal al membrilor comunității la serviciile de îngrijiri de sănătate furnizate în 

plan local. 

5.5.4.1. Obiectiv general: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi a 

serviciilor medicale în vederea asigurării accesului tuturor categoriilor de 

locuitori la serviciile de sănătate de bază. 

5.5.4.2. Obiective specifice: 
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 Realizarea de investiții în infrastructura-suport, echipamente, şi resurse 

umane menite să generalizeze accesul şi să amelioreze calitatea serviciilor oferite. 

 Creșterea accesibilității grupurilor vulnerabile la serviciile de sănătate. 

 Creșterea responsabilității societăţii pentru sănătatea publică. 

 Implicarea autorităţilor publice locale, societăţii civile, organizațiilor 

neguvernamentale şi sectorului privat în rezolvarea problemelor din sectorul de 

sănătate. 

 

5.5.4.3. Activităţi: 

1. Obiectivul operațional “Realizarea de investiții în infrastructura-suport, 

echipamente, şi resurse umane menite să generalizeze accesul şi să amelioreze 

calitatea serviciilor de sănătate oferite” 

2. Obiectivul operațional “Creșterea accesibilității grupurilor vulnerabile la 

serviciile de sănătate” 

3. Obiectivul operațional “Creșterea responsabilității societăţii pentru societatea 

publică” 

4. Obiectivul operațional “Implicarea autorităţilor publice locale, societăţii civile, 

organizațiilor neguvernamentale şi sectorului privat în rezolvarea problemelor din 

sectorul de sănătate” 

 

   5.5.5. Direcții de dezvoltare ale culturii 

Abordarea acestui domeniu își propune să găsească un răspuns la o întrebare 

esenţială: cum se poate concretiza rolul culturii în ecuaţia dezvoltării durabile a 

comunităţii, în susţinerea creaţiei artistice şi valorificarea patrimoniului din 

perspectiva protecţiei şi promovării diversităţii culturale specifice spaţiului european 

şi a dezvoltării cetăţeniei europene. 

Într-o societate în continuă dinamică, în care ținta generală devine profitul 

este de cele mai multe ori neglijat aspectul „hrănirii” culturale a populației. 

Prin atributul său legal, însă, autoritatea locală din comuna Halaucesti își 

propune să redea culturii locul său în dezvoltarea generală durabilă a comunității. 

 



 
 
 
 

 
 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI HALAUCESTI, JUDEȚUL 
IAȘI 

   2021 – 2027                                                           110 
 

 

 

5.5.5.1. Obiectiv general: Dezvoltarea culturii locale, prin reabilitarea 

obiectivelor de patrimoniu cultural, punerea în valoare a resurselor antropice şi 

crearea de facilităţi pentru petrecerea timpului liber. 

 

5.5.5.2. Obiective specifice: 

 Reabilitarea şi punerea în valoare a obiectivelor culturale din comună; 

 Crearea de facilităţi pentru cultură şi petrecere a timpului liber. 

 Menţinerea în stare optimă a obiectivelor şi stabilirea unor programe clare, 

cu ordine de priorităţi, pentru lucrările necesare de întreţinere şi restaurare; 

 Diversificarea tipurilor de ofertă şi a formelor de expresie artistică, inclusiv 

prin susţinerea proiectelor care vizează organizarea de festivaluri, concursuri de 

creaţie şi de interpretare la nivel naţional, regional şi local; 

 Infiintarea unei biblioteci comunale; modernizarea incintelor şi a serviciilor 

oferite; 

 Dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea sportului şi organizarea de 

competiţii sportive; 

 Valorificarea resurselor naturale ale oraşului pentru crearea infrastructurii de 

agrement; 

 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 

dezvoltarea durabilă a resurselor naturale pentru creşterea calităţii serviciilor de 

turism; 

 Prezervarea zonelor verzi existente si amenajarea de noi zone verzi după 

normele urbanistice; 

 Reabilitarea spaţiilor pentru comunicare şi cultură în scopul desfaşurării de 

evenimente culturale periodice. 

 

5.5.5.3. Activităţi: 

1. Obiectivul operațional “Reabilitarea şi punerea în valoare a obiectivelor culturale 

din comună” 

2. Obiectivul operațional “Crearea de facilităţi pentru cultură şi petrecere a timpului 

liber” 
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   5.5.6. Direcții de dezvoltare ale tineretului 

Între localităţile judeţului există disparităţi socio-economice generate de 

mărimea demografică, structura activităţilor economice, gradul de accesibilitate, 

nivelul dotărilor infrastructurale. 

Revitalizarea comunei Halaucesti poate fi dinamizată de oportunităţile 

apărute şi accesarea resurselor de finanţare nerambursabilă pentru proiecte, 

impunându-se o „altfel” de abordare a conceptului de dezvoltare locală şi adoptarea 

unor metode ce includ o abordare globală şi trecerea la acţiune pe baza unor proiecte 

elaborate şi convingătoare. 

Este evident că pentru a se produce diversificarea activităţii economice şi 

sociale trebuie sprijinite iniţiativele particulare şi ale comunităţii prin care să se 

asigure noi investiţii, asistenţă tehnică, servicii în afaceri, infrastructură adecvată, 

educaţie şi dezvoltarea durabilă a localităţii. 

Este nevoie de un efort uriaş al locuitorilor de a se adapta la exigenţele şi 

provocările noi şi de a adopta metode şi practici noi pentru valorificarea 

oportunităţilor care apar. 

 

5.5.6.1. Obiectiv general: Crearea unei game largi de servicii destinate 

tinerilor, accesibile, de calitate şi adaptate nevoilor individuale şi globale ale 

acestora care să prevină, să limiteze, să combată situaţiile de marginalizare 

socială a tinerilor, să recupereze şi să reintegreze social tinerii aflaţi în situaţii 

de risc. 

5.5.6.2. Obiective specifice: 

 Creşterea implicării administraţiei publice în apărarea drepturilor tinerilor şi 

întărirea rolului acestora în acordarea de servicii sociale 

 Dezvoltarea de noi servicii sociale oferite tinerilor 

 Orientarea şi sprijinirea persoanelor tinere în domeniul formării profesionale 

şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale 

 Dezvoltarea sportului de masă şi a infrastructurii sportive 

 Îmbunatatirea condiţiilor de viață, prin asigurarea accesului la o locuinţă 

decentă a tinerilor, prin dezvoltarea programelor de construcţii locuinţe, de serviciu 

sau sociale, în vederea ajutorării categoriilor de persoane cu venituri modeste, în 

acest mod asigurându-se stabilitatea tinerilor specialişti în comuna Halaucesti. 
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5.5.6.3. Activităţi: 

1. Obiectivul operațional „Creşterea implicării administraţiei publice în apărarea 

drepturilor tinerilor şi întărirea rolului acestora în acordarea de servicii sociale” 

2. Obiectivul operațional „Dezvoltarea de noi servicii sociale oferite tinerilor” 

3. Obiectivul operațional „Orientarea şi sprijinirea persoanelor tinere în domeniul 

formării profesionale şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale” 

4. Obiectivul operațional „Dezvoltarea sportului de masă şi a infrastructurii sportive” 

5. Obiectivul operațional „Îmbunătăţirea condiţiilor de viață, prin asigurarea 

accesului la o locuinţă a tinerilor, de serviciu sau sociale, în vederea ajutorării 

categoriilor de persoane cu venituri modeste, în acest mod asigurându-se stabilitatea 

tinerilor specialişti în comuna Halaucesti”. 

 

   5.5.7. Direcții de dezvoltare ale agriculturii și dezvoltării 

rurale 

5.5.7.1. Obiectiv general: Diversificarea economiei locale prin promovarea 

initiativelor de dezvoltare rurala. 

 

5.5.7.2. Obiective specifice: 

 Facilitarea accesului la finanțare a fermierilor 

 Sprijinirea dezvoltării şi diversificării micilor afaceri în comuna Halaucesti 

 Dezvoltarea activităţii de consultanţă agricolă care să aibă în sarcină 

rezolvarea operativă a tuturor problemelor agricole: 

 sistematizarea şi organizarea teritoriului, evidenţa terenurilor agricole; 

 mecanizarea agriculturii şi aplicarea tehnologiilor adecvate; 

 îmbunătăţirea activităţilor specifice creşterii animalelor; 

 servicii pentru achiziţionarea şi valorificarea produselor agricole vegetale şi 

animale; 

 Dezvoltarea agenţilor economici pentru prestări de servicii în agricultură; 

 Monitorizarea acţiunii de creştere a animalelor şi îmbunătăţirea potenţialului 

genetic al animalelor; 

 Investiţii în exploataţiile agricole; 
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 Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice pentru generarea de 

venituri alternative; 

 Dezvoltarea metodelor agricole de producţie concepute să protejeze mediul; 

 Menţinerea patrimoniului funciar al agriculturii la standarde superioare. 

 

5.5.7.3. Activităţi: 

1. Obiectivul operațional „Facilitarea accesului la finanțare al micilor producători” 

2. Obiectivul operațional „Crearea de facilităţi persoanelor fizice sau juridice pentru 

încurajarea realizării unor plantații, împăduriri ale terenurilor supuse alunecarilor” 

 

   5.5.8. Direcții de dezvoltare ale administrației publice 

Principiile de bază pe care se întemeiază administraţia publică din unităţile 

administrativ teritoriale sunt: 

 Principiul autonomiei locale 

 Principiul descentralizării 

Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor 

administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul 

colectivităţilor locale pe care le reprezintă, lucrările publice, în conformitate cu 

prevederile legale. 

Colectivitatea locală reprezintă totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-

teritorială. 

Descentralizarea serviciilor publice reprezintă transferarea unora din atribuţii din 

competenţa autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate către un 

organism determinat, un serviciu public determinat, din unităţile administrativ-

teritoriale. 

Descentralizarea serviciilor publice implică organizarea unor servicii publice pe plan 

local, dotate cu un anumit patrimoniu şi organe proprii și o creștere a responsabilității 

autorității locale în satisfacerea nevoilor cetățenilor, în asigurarea unor servicii 

publice de calitate. 

 

5.5.8.1. Obiectiv general: Creșterea capacității administrației publice locale 

de furnizare a serviciilor către populație şi de sprijinire a dezvoltării mediului 

de afaceri local. 
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5.5.8.2. Obiective specifice: 

 Abordarea unitară a Sistemului Informatic intern; 

 Eficientizarea comunicării prin realizarea unei Strategii de comunicare 

internă şi externă; 

 Îmbunătățirea activităţii curente a administraţiei locale şi creșterea capacității 

de atragere de finanțări de la Uniunea Europeană. 

 Instruirea personalului din administraţie; 

 Ameliorarea imaginii administraţiei publice prin creşterea transparenţei 

actului administrativ şi luarea unor măsuri anticorupţie ferme, vizibile pentru opinia 

publică. 

 

5.5.8.3. Activităţi: 

1. Obiectivul operațional „Reabilitarea și dotarea instituțiilor publice” 

2. Obiectivul operațional „Eficientizarea comunicării şi realizarea unei strategii de 

comunicare între administrație și cetățean” 

3. Obiectivul operațional „Îmbunătățirea activităţii curente a administraţiei locale şi 

creșterea capacitații de atragere de finanțări de la Uniunea Europeană” 

 

 

  5.6. Identificarea zonelor specifice de intervenție 

   5.6.1. Considerații generale 

 Planul de acţiuni este un plan detaliat, pe termen scurt şi mediu, care descrie 

acţiunile şi paşii necesari aplicării strategiei şi atingerii obiectivelor. Este necesar ca 

aceste acţiuni să fie prioritizate, astfel încât realizarea lor şi atingerea progresivă a 

ţintelor pe termen mediu şi scurt să ducă la îndeplinirea obiectivelor stabilite pe 

termen lung. 

Conţine: 

 responsabilitatea asumării sarcinilor, 

 calendarul desfaşurării acţiunilor, 

 resursele alocate, 

 metodele de monitorizare şi evaluare. 
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Planul Local de Acţiune (PLA) este un instrument de planificare şi implementare şi 

conţine un set de politici pe domenii de activitate ce se vor aplica într-un termen 

determinat în scopul realizării obiectivelor generale fixate într-o strategie. Termenul 

de realizare a planului local de acţiune trebuie să corespundă termenului de 10-20 de 

ani, fixat pentru realizarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă (SLDD). 

Planul de acţiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ scurt, 

care utilizează resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei într-o 

zonă bine definită. 

PLA va fi revizuit periodic, astfel încât obiectivele fixate să ţină cont de evoluţia 

macroeconomică la nivel naţional, starea economiei la nivel regional şi local, precum 

şi de opiniile comunităţii locale cu privire la implementarea lui. Cu cât revizuirea se 

face la intervale mai scurte, cu atât marja de eroare în privinţa evaluării resurselor la 

un proiect este mai mică, avand în vedere că, pe masură ce se înaintează în timp, 

variabilele economice ce trebuie luate în calcul la o prognoză economică se 

multiplică. 

Planul Local de Acţiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare 

Durabilă a comunei Halaucesti, reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte necesare 

schimbării comunităţii locale pentru atingerea unor parametrii specifici societăţii 

moderne, astfel că durabilitatea să devină punctul forte al acesteia. 

Situaţia dezvoltării economice, sociale, de mediu şi tehnologice a fost analizată în 

cadrul procesului de analiză-diagnostic din cadrul strategiei de dezvoltare, iar 

obiectivele strategice au fost creionate, fixându-se câteva repere ca referinţe pentru 

dezvoltările ulterioare. 

Planul de Acţiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei 

Halaucesti reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte necesare schimbării comunităţii 

locale pentru atingerea unor parametri specifici societăţii moderne. 

Rolul Planului de Acţiune îl reprezintă prezentarea principalelor măsuri şi proiecte 

necesare fazei de planificare şi implementare a dezvoltării economico - sociale, astfel 

încât procesul să poata fi evaluat continuu prin indicatorii selecţionaţi ca relevanţi 

pentru comuna Halaucesti. 

 Necesitatea unui plan de acţiune este dată de amploarea şi complexitatea 

acţiunilor care trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite. 



 
 
 
 

 
 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI HALAUCESTI, JUDEȚUL 
IAȘI 

   2021 – 2027                                                           116 
 

 

 

Administrația 
Locală

Comunitatea 
Locală

Mediul de 
Afaceri

 La nivel temporal, pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 faze 

distincte astfel încât procesele necesare atingerii obiectivelor să poată fi bine 

coordonate: 

 Planul de dezvoltare (planificarea activităţilor) 

 Planul de executare (implementarea activităţilor) 

 Planul de monitorizare (evaluarea activităţilor). 

Pentru a avea o dezvoltare închegată, suportul necesar trebuie să fie asigurat de către: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Administraţia Locală - prin Instituţia Primariei şi Consiliului Local, care 

trebuie să-şi replanifice dezvoltarea instituţională pentru acordarea unui suport 

logistic complex necesar planului de acţiune 

  Comunitatea Locală - cetăţenii şi organizaţiile, actorii principali ai dezvoltării 

locale, prin atitudine şi participare activă; 

  Mediul de afaceri - firme şi instituţii finanţatoare, ca şi suport financiar şi 

logistic (informaţii şi tehnologii moderne). 
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Planul de acţiune cuprinde: 

 programul de management, care planifică în anul 2021 o serie de activităţi de 

organizare şi iniţiere a implementării, apoi urmărind evoluţia implementării să ia 

măsurile cuvenite. 

 modul de implementare în care competenţele şi atribuţiile sunt grupate pe 

structuri de implementare: previziune, organizare, coordonare, antrenare 

 etapele implementării strategiei de dezvoltare locală la nivelul administraţiei 

locale. 

Principalele funcţii de implementare a strategiei de dezvoltare locală sunt: 

1. Funcţia de previziune - cuprinde activităţi care privesc: 

 realizarea obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare locală cu alocarea 

resurselor şi mijloacelor de realizare pe anii 2021 – 2027 

 întocmirea planurilor anuale prin preluarea obiectivelor din strategia de 

dezvoltare şi realizarea acelora care au un grad ridicat de certitudine 

 elaborarea de proiecte de finanţare, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, 

studii de marketing, analize cost-beneficiu etc. care să fundamenteze modalităţile şi 

mijloacele necesare pentru realizarea obiectivelor 

2. Funcţia de organizare cuprinde procesele de management, de grupare de atribuţii 

şi responsabilităţi, delegare de competenţe cuprinse în strategia de dezvoltare 

ierarhizate astfel: 

 
 

COMISII 

DE SPECIALITATE 

DIN CONSILIUL LOCAL

PRIMĂRIE

GRUPURI ȘI COMITETE

AGENȚI ECONOMICI

PERSOANE INDIVIDUALE 
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3. Funcţia de coordonare cuprinde activităţile prin care se armonizează hotărârile, 

deciziile şi acţiunile persoanelor implicate în structura de implementare a strategiei 

de dezvoltare în cadrul funcţiilor de mai sus (previziune şi organizare) 

4. Funcţia de antrenare- cuprinde acţiunile de implicare şi motivare a cetăţenilor, a 

structurilor constituite şi a grupurilor de interese pentru implementarea obiectivelor 

din strategia de dezvoltare locală. 

5. Funcţia de control şi evaluare - cuprinde activităţile prin care performanţele 

obţinute sunt măsurate şi comparate cu obiectivele stabilite iniţial în vederea gradului 

de avansare a programului pentru a se elimina rămânerile în urma. Se vor determina 

cauzele care determină abateri de la planificare şi se stabilesc măsuri pentru 

corectarea abaterilor şi pentru continuarea aplicării strategiei de dezvoltare locală. 

 

   5.6.2. Obiective generale 

Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locală a comunei Halaucesti 

sunt: 

 Asigurarea accesului neîngrădit la infrastructură (apă, gaze şi canalizare) a 

tuturor locuitorilor şi al consumatorilor economici din comună; 

 Reabilitarea şi modernizarea în conformitate cu necesităţile şi standardele 

europene a şcolilor; 

 Optimizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicaţii şi 

energie; 

 Protecţia mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din 

Uniunea Europeană pe care România va trebui sa le atingă în totalitate; 

 Garantarea condiţiilor pentru crearea unor activităţi rentabile în zootehnie şi 

agricultură; 

 Combaterea excluderii şi dezechilibrelor sociale prin crearea de noi 

oportunităţi investiţionale. 

 

   5.6.3. Consolidarea capacității instituționale a primăriei 

Condiţiile care stau la baza unei dezvoltării social - economice rapide sunt 

susţinerea şi participarea activă, respectarea legilor şi onorarea obligaţiilor primăriei 

comunei, precum şi implicarea cetăţenilor la luarea deciziilor in ceea ce priveşte 

rezolvarea propriilor probleme. 
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Administraţia Publică Locală, fiind o interfaţă între cetăţean şi institutiile 

statului, trebuie să elaboreze şi să dezvolte un sistem de administrare bazat pe 

promovarea autonomiei locale reale şi consolidarea cadrului institutional. 

 

Activitatea publică locală va fi orientată spre: 

 
 

Eficientizarea gestionării mijloacelor publice, prin: 

 
 

 

 

 

 

 

1. Dezvoltarea durabilă a comunităţii; se va realiza cu ajutorul unirii 
eforturilor tuturor locuitorilor pentru soluţionarea problemelor comune;

2. Dezvoltarea infrastructurii comunităţii (retea de transport, alimentare 
cu apă, canalizare , etc.);

3. Ajustarea în continuare a cheltuielilor bugetare la posibilităţile reale de 
acumulare a veniturilor la buget;

4. Elaborarea, aprobarea şi controlul strict asupra executării bugetului.

1. Organizarea licitaţiilor de cumparare pentru achiziţionarea de mărfuri, 
lucrări şi servicii pentru necesităţile instituţiilor bugetare din banii publici;

2. Sporirea responsabilităţii persoanelor cu funcţii de răspundere pentru 
depăşirea limitelor stabilite de cheltuieli şi utilizarea neeconomică a 
alocaţiilor bugetare;

3. Reevaluarea întregului sistem de servicii publice şi transmiterea unor 
activităţi către sfera privată.
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Consolidarea finanţelor publice: 

 
 

Stabilirea şi promovarea parteneriatului: 

 
 

Consolidarea managementului administraţiei publice locale constă în:

 
1. Preocuparea autorităţii locale pentru pregătirea continuă a funcţionarilor 

publici pe domeniile prioritare dezvoltării comunei. 

1. Asigurarea cu surse financiare a măsurilor pentru satisfacerea 
necesităţilor socialeconomice şi culturale ale populaţiei, pentru dezvoltarea 
teritoriului;

2. Întreprinderea unor măsuri concrete pentru acumularea veniturilor 
proprii şi menţinerea echilibrului bugetar;

3. Constituirea de fonduri extrabugetare pentru susţinerea unor 
programe de interes local;

4. Susţinerea dezvoltării antreprenoriatului ca forţă motrice a economiei de 
piaţă.

1. Sprijinirea organizaţiilor nonguvernamentale care işi desfăşoară 
activitatea în folosul cetăţeanului;

2. Participarea la proiecte investiţionale comune cu sectorul economic în 
domeniile social, cultural şi de mediu.

1. Dezvoltarea managementul resurselor umane
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1. Identificarea unui sistem de training adecvat; 

2. Identificarea necesităţilor şi oportunităţilor de instruire; 

3. Corelarea necesităţilor cu potentialul uman existent. 

 
1. Identificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a personalului 

şi a regulamentului de ordine internă; 

2. Personalul să lucreze în domenii de activitate bine definite. 

 
1. Responsabilitate funcţionarilor publici în conformitate cu prevederile 

legale; 

2.Conṣtientizarea importanţei activităţii fiecărui angajat; 

3.Transparenţa funcţionării sistemului instituţional pentru fiecare angajat; 

4.Acordarea de stimulente financiare în funcţie de eficienţa şi 

competivitatea activităţilor depuse. 

 

1. Serviciul public orientat în folosul cetăţeanului; 

 2. Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntaţi cetăţenii şi 

agenţii economici; 

 3. Întărirea şi extinderea cadrului de participare a societăţii civile la 

procesul decizional; 

2. Dezvoltarea nivelului de pregatire profesională

3. Utilizarea eficientă a resurselor umane

4. Creşterea responsabilităţii şi a independenţei profesionale

5. Schimbarea de fond a raportului dintre administraţie şi cetăţean
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4. Comunicare operativă cu cetăţenii comunei; 

5. Implementarea unui sistem de management al calităţii. 

 

1. Administrarea corespunzatoare a banilor publici; 

2. Programarea eficientă a cheltuielilor şi veniturilor; 

 3. Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte şi programe cu finanţare 

nerambursabilă. 

 

1. Analizarea nevoilor în domeniul software; 

2. Corelarea şi integrarea bazelor de date din primăriei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Realizarea unui sistem de monitorizare a calităţii serviciilor publice

7. Dezvoltarea managementul informaţiilor
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 Sprijinirea proiectelor de dezvoltare în perioada 2021 - 2027 din domeniul  

agriculturii, zootehniei, infrastructurii, transportului, mediului, economic, turistic, 

educatiei, culturii, sănătătii, asistenţei sociale, administraţiei publice, va duce la 

creşterea economică a comunei Halaucesti şi la creşterea nivelului de trai a 

locuitorilor zonei.  

Pentru a-şi atinge obiectivele propuse se urmăreşte atragerea de fondurilor 

comunitare şi private într-un procent cât mai mare şi micşorarea fondurilor provenite 

de la bugetul de stat. 

Cofinantarea proiectelor, cât şi realizarea proiectelor tehnice, a studiilor de 

fezabilitate, întocmirea documentaţiilor, trebuie susţinute din fondurile rezultate de 

la bugetul local. 

Se va acordata o atenţie deosebită şi întocmirii documentelor referitoare la 

aspectele financiare ale proiectului prezentate prin intermediul studiilor de 

fezabilitate şi proiectelor tehnice (evoluţia estimată a veniturilor şi cheltuielilor 

pentru următoarea perioada de timp - de regulă următorii câţiva ani, indicatori de 

rentabilitate etc.). 

Un element cheie al oricărui proiect îl reprezintă modul de satisfacere al 

nevoilor comunităţii locale. 

Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atenţie şi monitorizat pe tot 

parcursul derulării proiectului. Cheltuielile care urmează să se efectueze în vederea 

realizării proiectului nu vor avea o structură omogenă şi, din acest motiv, trebuie să 

se fac distinctia între diferitele destinaţii ale resurselor de care dispune primăria 

comunei Halaucesti. 

Necesităţile de finanţare reprezintă o cuantificare a nevoilor locale, indiferent 

de sursa de finanţare (buget de stat, buget local, fonduri comunitare, fonduri private). 

Capitolul 6. Necesități de finanțare 
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O primă distincţie importantă este cea dintre cheltuielile iniţiale – care vor fi 

efectuate pentru a pune în mişcare noul proiect – şi cele aferente realizării efective a 

proiectului. 

Primele trebuie efectuate de regulă o singură dată, în perioada iniţială. Cea 

de-a doua categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil în timp, dar este şi mai 

îndepartată în timp faţă de momentul întocmirii studiului de fezabilitate şi/sau 

proiectului tehnic. 

Este foarte important să existe un grafic al celor două categorii de cheltuieli 

şi să se determine cu precizie momentul în care proiectul să se realizeze. 

Atunci când se previzionează cheltuielile cu activitatea curentă, va trebui să 

se determine şi mărimea resurselor necesare. 

Un volum prea mare va ţine resurse imobilizate în mod inutil, în timp ce un 

volum prea redus creează riscul unor întreruperi forţate ale realizării proiectului. Va 

trebui să se poată justifica nivelul pentru care s-a optat. 

Datele referitoare la veniturile şi cheltuielile previzionate vor da o imagine 

asupra rentabilităţii proiectului. În aprecierea acestei rentabilităţi este bine să se 

evalueze cum vor arăta rezultatele în cazul în care apar evenimente neprevăzute. 

De aceea s-a stabilit că planificarea strategică din punct de vedere financiar 

este greu de realizat datorită schimbărilor legislaţiei, motiv pentru care bugetul local 

pe următorii 7 ani nu se poate exprima exact. 

Pentru a previziona bugetul pe următorii 7 ani, s-a avut în vedere bugetul din 

ultimii 7 ani. 

Repartizarea veniturilor arată gradul mare de dependenţă faţă de bugetul de 

stat şi necesitatea alocării unor sume care să permită măcar asigurarea unui buget 

minim de funcţionare. 

Bugetul general al Comunei Halaucesti este instrumentul care stabileşte şi 

autorizează, pentru fiecare exerciţiu financiar, suma totală a veniturilor şi a 

cheltuielilor considerate necesare. 

Bugetul este întocmit şi executat în conformitate cu următoarele principii: 

unitate, exactitate bugetară, anualitate, echilibru, unitate de cont, universalitate, 

specificitate, bună gestiune financiară şi transparenţă.  

 Principiul unităţii şi principiul exactităţii bugetare implică înregistrarea 

tuturor veniturilor şi cheltuielilor, în cazul în care acestea sunt prevăzute de buget. 
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 Principiul anualităţii implică adoptarea bugetului pentru fiecare exerciţiu 

bugetar şi utilizarea, în principiu, atât a creditelor de plată, cât şi a creditelor de 

angajament pentru exerciţiul bugetar în cursul anului respectiv. 

 Principiul echilibrului implică faptul că estimările veniturilor pentru 

exerciţiul bugetar trebuie să fie egale cu creditele de plată pentru exerciţiul 

respectiv: operaţiunile de împrumut în scopul acoperirii unui eventual deficit 

bugetar nu sunt compatibile cu sistemul resurselor proprii şi nu sunt autorizate. 

 În conformitate cu principiul unităţii de cont, bugetul se întocmeşte şi se 

execută în lei, iar conturile se prezintă în lei. 

 Principiul universalităţii implică faptul că veniturile totale acoperă creditele 

totale de plată, cu excepţia unor anumite venituri, determinate în mod limitat, 

alocate pentru finanţarea unor anumite cheltuieli. Veniturile şi cheltuielile sunt 

înregistrate integral în buget, fără a fi ajustate între ele. 

 Principiul specificităţii implică faptul că fiecare credit trebuie să aibă o 

anumită destinaţie şi să fie alocat unui obiectiv specific în scopul prevenirii oricărei 

confuzii între credite. 

 Principiul bunei gestiuni financiare este definit în raport cu principiile 

economiei, eficienţei şi eficacităţii. 

 Bugetul este întocmit în conformitate cu principiul transparenţei, asigurând o 

bună informare privind execuţia bugetară şi conturile.  

 Prezentarea creditelor şi a resurselor în buget se face în funcţie de destinaţie, 

adică întocmirea bugetului pe activităţi în vederea consolidării transparenţei în 

gestiunea bugetului în ceea ce priveşte obiectivele bunei gestiuni financiare, în 

special obiectivele eficienţei şi eficacităţii. 

Această estimare va reprezenta necesităţile financiare ale Comunei Halaucesti 

în perioada 2021 - 2027 şi va cuprinde totodată o serie de previziuni cu privire la 

investiţiile care vor fi realizate în această perioadă.  
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  7.1. Indicatori de realizare a obiectivelor strategiei pe domenii 

1. OBIECTIV GENERAL: 

 Obiectivul general al strategiei este de a creşte competitivitatea economiei, 

diversificarea activităţilor economice şi atractivitatea Comunei Halaucesti. 

 

2. INDICATORI DE REALIZARE: 

 aducerea infrastructurii la standarde europene; 

 dezvoltarea resurselor umane şi a mediului de afaceri; 

 sprijinirea activităţilor economice non-agricole; 

 dezvoltarea turismului şi agroturismului rural şi promovarea antreprenoriatului; 

 crearea, îmbunătăţirea si diversificarea infrastructurii turistice, a facilităţilor şi 

atracţiilor turistice; 

 crearea de noi locuri de muncă în comuna Halaucesti; 

 creşterea cifrei de afaceri în sectoarele economice; 

 dezvoltarea integrata în vederea dezvoltării durabile; 

 crearea de servicii pentru populaţia rurală; 

 dezvoltarea şi modernizarea serviciilor publice, asigurarea cu servicii de 

gospodărie comunală în sistem centralizat (apă, canalizare, gaz, salubrizare). 

 

   7.1.1. Direcții prioritare – Infrastructură de transport 

 Scopul acestei intervenţii este de a îmbunătăţi calitatea infrastructurii prin 

modernizarea sau extinderea drumurilor. 

Intervenții prioritare 

- Infrastructură de transport - 

Direcții previzionate 

Imediate 
Pe termen 

scurt 1-3 ani 

Pe termen 

mediu și lung 

Modernizarea drumurilor comunale     

                                        Capitolul 7. Indicatori de realizare a obiectivelor strategiei 
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Amenajarea trotuarelor, rigolelor, 

șanturilor și evacuarea apelor 

pluviale 

    

Modernizarea tuturor drumurilor de 

interes local 
    

Modernizare drum de exploatatie 

agricola 
    

Modernizarea sistemului rutier prin 

implementarea sistemelor video, a 

mijloacelor de semnalizare 

luminoase şi a indicatoarelor 

stradale 

    

   

 7.1.2. Direcții prioritare – Administrație publică  

 Scopul acestei intervenţii este de a contribui la o mai bună valorificare a 

resurselor umane angajate în sectorul public, modernizarea sau extinderea reţelelor 

de apă şi canalizare, amenajarea clădirilor existente, iluminatului public, transparenţa 

serviciilor oferite către populaţie, creșterea nivelului de trai. 

Intervenții prioritare 

- Administrație publică și 

amenajarea teritoriului - 

Direcții previzionate 

Imediate 
Pe termen 

scurt 1-3 ani 

Pe termen 

mediu și lung 

Extinderea și modernizarea 

iluminatului public 
    

Infiintarea sistemului de 

canalizare, epurare şi tratare a 

apelor reziduale 

     

Lucrări de drenare și captare a 

izvoarelor, plantații de copaci 
    

Achiziţionarea unor utilaje 

pentru întreţinerea drumurilor 
    

Programe de formare 

profesională a funcţionarilor 

publici din primărie 

      

Creșterea nivelului de consultare 

a cetăţenilor ṣi mediului de 
     



 
 
 
 

 
 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI HALAUCESTI, JUDEȚUL 
IAȘI 

   2021 – 2027                                                           128 
 

 

 

afaceri din comună 

Infiintare retea de distributie 

gaze 
     

 

   7.1.3. Direcții prioritare – Educație, cultură, sport și 

agrement 

 Scopul acestei intervenţii este de a contribui la creşterea atractivităţii comunei 

Halaucesti pentru locuitorii acesteia, în special pentru tineri, prin organizarea de 

activităţi educaţionale, culturale şi sportive adaptate grupurilor ţintă. Un aspect 

deosebit de important este necesitatea valorificării bazei materiale existente în 

comună şi stimularea implicării părinţilor în procesul educativ. 

  Implementarea acestor proiecte va avea următoarele efecte: 

 existenţa unor condiţii optime pentru procesul de educaţie şi instruire a tinerilor 

din comună; 

 asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea de activităţi culturale; 

 asigurarea standardelor minimale de recreere şi agrement pentru populaţia 

comunei, în special a tinerilor; 

 consolidarea unui „portofoliu” de obiceiuri şi tradiţii, care să fie transmise mai 

departe generaţiilor tinere. 

Intervenții prioritare 

- Educație - 

Direcții previzionate 

Imediate 
Pe termen 

scurt 1-3 ani 

Pe termen 

mediu și lung 

Modernizarea si dotarea cu 

mobilier adecvat si tablete necesare  

activităţii educaţionale a unităţilor 

de învăţământ 

    

Amenajarea curtilor interioare ale 

unităţilor de învăţământ 
    

Educaţie rutieră pentru elevi     

Infiintarea unităților de tip after 

school 
    

Formarea permanentă a cadrelor 

didactice şi a resurselor umane din 

unităţile de învăţământ 
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Extindere cladire Scoala 

Gimnaziala sat Halaucesti, comuna 

Halaucesti, judetul Iasi 

    

 

Intervenții prioritare 

- Cultură, sport, agrement - 

Direcții previzionate 

Imediate 
Pe termen 

scurt 1-3 ani 

Pe termen 

mediu și lung 

Construirea unui complex cultural 

sportiv 
    

Amenajarea spaţiilor de joacă 

pentru copii 
    

Construirea si dotarea căminului 

cultural 
    

Reabilitarea si modernizarea 

bibliotecii comunale 
    

Construire Muzeul Satului     

Implicarea școlilor în educarea 

elevilor spre pastrarea traditiilor și 

meșteșugurilor locale 

    

 

   7.1.4. Direcții prioritare – Agricultură, silvicultură  

 Scopul acestei intervenţii este de a contribui la dezvoltarea unei agriculturi 

competitive bazată pe cunoaştere şi iniţiativă privată, precum şi protejarea 

patrimoniului natural, cultural şi istoric al zonelor rurale. 

Implementarea acestor proiecte va avea următoarele efecte: 

 creşterea volumului investiţiilor; 

 îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei prin creşterea ratei de ocupare; 

 dezvoltarea de activităţi non-agricole cum sunt industria şi turismul; 

 practicarea agriculturii în concordanţă cu standardele tehnice şi de mediu în 

vigoare; 

 creşterea vizibilităţii comunei. 
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Intervenții prioritare 

- Agricultură, Silvicultură, 

dezvoltare rurală - 

Direcții previzionate 

Imediate 
Pe termen 

scurt 1-3 ani 

Pe termen 

mediu și lung 

Studiu privind potentialul de 

dezvoltare agricol si de turism al 

comunei 

    

Sprijinirea exploataţiilor agricole 

(fermelor) de semisubzistenţă 
    

Sorijinirea agriculturii conservative     

Susţinerea formelor asociative     

Împădurirea terenurilor supuse 

alunecărilor si infiintarea 

pepinierelor de arbori si arbusti 

    

Adaptarea agriculturii in acord cu 

masurile de crestere a 

competitivitatii 

    

Dezvoltarea apiculturii şi 

valorificarea florei spontane 
    

Promovarea iniţiativelor de 

dezvoltare rurală 
    

 

   7.1.5. Direcții prioritare – Protecția mediului 

 Scopul acestei intervenţii este de a îmbunătăţi calitatea mediului înconjurător 

prin investiţii în colectarea deşeurilor menajere şi industriale, protejarea comunităţii 

de riscurilor naturale, precum şi activităţi de conştientizare a locuitorilor cu privire 

la importanţa păstrării unui mediu curat în care trăiesc. 

Intervenții prioritare 

- Protecția mediului - 

Direcții previzionate 

Imediate 
Pe termen 

scurt 1-3 ani 

Pe termen 

mediu și 

lung 

Managementul integrat al deșeurilor 

menajere, managementul deșeurilor 

industriale; 

    

Promovarea colectării selective 
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Sancţionarea practicilor ilegale de 

deversare pe sol 
    

Tehnologii nepoluante, conform 

standardelor europene 
    

Implementarea de sisteme de 

monitorizare a calitatii factorilor de 

mediu (aer, apa, sol) 

    

 

   7.1.6. Direcții prioritare – Economie si mediul de afaceri 

 Scopul intervenţiei este de a contribui la dezvoltarea economică a comunei 

Halaucesti, prin crearea condiţiilor apariţiei unui mediu de afaceri prosper şi sănătos, 

bazat pe competiţie şi pe satisfacerea cerinţelor reale ale pieţei. Un accent deosebit 

se va pune pe atragerea resurselor financiare necesare susţinerii şi implementării unor 

proiecte de importanţă majoră pentru dezvoltarea economică a comunei şi creării 

unui cadru instituţional de stimulare a investiţiilor, în care să activeze resurse umane 

cu un înalt grad de pregătire şi informare. 

Intervenții prioritare 

- Economie și mediul de afaceri - 

Direcții previzionate 

Imediate 
Pe termen 

scurt 1-3 ani 

Pe termen 

mediu și lung 

Infiintarea unui centru local de 

cooperare economica 
    

Organizarea de evenimente, în 

parteneriat cu AJOFM pentru 

promovarea culturii 

antreprenoriale în rândul tinerilor 

    

Identificarea oportunităților de 

parteneriat public-privat în vederea 

demarării de activităţi in domeniul 

industrial 

    

Elaborarea unei strategii de 

marketing local 
    

Informarea cetățenilor în ceea ce 

priveşte legislația pentru accesarea 

fondurilor nerambursabile 
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Sprijinirea investitorilor în 

agroturism 
     

Programe de formare profesionala 

în rândul tinerilor pentru 

reconversie profesională 

    

Sprijinirea agricultorilor, a 

crescătorilor de animale, a tinerilor 

fermieri 

    

Sprijinirea asociatiilor agricole     

Sprijin in utilizarea de soiuri 

adecvate climatic 
    

Sprijinirea agriculturii conservative     

   

 7.1.7. Direcții prioritare – Sănătate si mediul social 

 Scopul acestei intervenţii este de a contribui la dezvoltarea resurselor umane 

ale comunei Halaucesti prin încurajarea formării profesionale în sprijinul creşterii 

economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, conectarea învăţării pe tot 

parcursul vieţii cu piaţa muncii, creşterea calităţii vieţii persoanelor marginalizate 

social sau aflate în stare de vulnerabilitate prin implementarea unor proiecte într-un 

cadru partenerial eficient: administraţie publică – societate civilă. 

Intervenții prioritare 

- Sănătate și mediul social - 

Direcții previzionate 

Imediate 
Pe termen 

scurt 1-3 ani 

Pe termen 

mediu și lung 

Sprijin pentru minorităţi ṣi 

categorii defavorizate 
    

Construirea rampelor pentru 

persoane cu handicap 
    

Burse sociale pentru tinerii din 

familii sărace 
    

Programe de consiliere ṣi orientare 

profesională pentru ṣomeri, 

persoane inactive sau persoane 

aflate în căutarea unui loc de 

muncă 
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   7.1.8. Direcții prioritare – Turism 

 Scopul acestei intervenţii este de a contribui la o mai bună valorificare a 

patrimoniului turistic prin restaurarea şi valorificarea patrimoniului istoric şi cultural, 

dezvoltarea serviciilor de cazare şi agrement şi activităţi de promovare a potenţialului 

turistic al zonei. 

Intervenții prioritare 

- Turism - 

Direcții previzionate 

Imediate 
Pe termen 

scurt 1-3 ani 

Pe termen 

mediu și lung 

Promovarea meṣteṣugurilor 

tradiţionale 

(cusut, ţesut, sculptura) 

    

Organizarea anuală a Sărbătorii 

Comunale și a evenimentelor 

locale 

    

Acțiuni de promovare a turismului 

ecologic și de agrement 
    

 

 Pentru perioada 2021-2017, administrația locală va accesa programe 

nerambursabile promovate national și la nivel european, cu accent pe partea de 

infrastructură, condițiile de mediu, introducerea de utilități publice, crearea spațiilor 

de agreement, orientarea către serviciile oferite cetățenilor, sănătate și modernizarea 

obiectivelor deja existente. 

 Administrația locală a comunei Halaucesti, va consolida în perioada 

următoare obiectivele care vor asigura confortul locuitorilor și care se vor orienta în 

linii mari către standare europene, printre cele mai importante și de anvergură fiind: 

Proiecte propuse  Direcții previzionate 

Imediate 

Pe termen 

scurt 1-3 

ani 

Pe termen 

mediu și 

lung 

1. Infiintare retea de gaze 

naturale, in in Comuna 

Halaucesti, Judetul Iasi 
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2. Construire sediu primarie      

3. Reabilitare, modernizare si 

dotare camin cultural in, 

comuna Halaucesti, Judetul 

Iasi 

    

4. Construire si dotare gradinita 

in Halaucesti, comuna 

Halaucesti, Judetul Iasi 

    

5. Construire hala frigorifica 

pentru depozitare fructe si 

legume in comuna Halaucesti, 

Judetul Iasi 

    

6. Amenajare si dotare cu utilitati 

a bazei sportive din comuna 

Halaucesti, Judetul Iasi 

    

7. Infiintare retea de apa si canal 

iin comuna Halaucesti, Judetul 

Iasi 

    

8. Amenajare spatiu piata – 

agroalimentara, in comuna 

Halaucesti, Judetul Iasi 

    

9. Pavare trotuare in comuna 

Halaucesti, Judetul Iasi 

    

10. Amenajare baza de agrement 

sportiva, comuna Halaucesti, 

Judetul Iasi 

    

11. Amenajare parc de relaxare si 

recreere,in comuna Halaucesti, 

Judetul Iasi 

    

12. Sistem de supraveghere video 

pe toata raza comunei 

Halaucesti, Judetul Iasi 

    

13. Construire si dotare centru de 

ingrijire pentru batrani, in satul 

comuna Halaucesti, Judetul 

Iasi 
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14. Construire si dotare gradinita 

cu program prelungit in satul 

Halaucesti, comuna 

Halaucesti, Judetul Iasi 

    

15. Construire si dotare after-

school in sat Halaucesti, 

comuna Halaucesti, Judetul 

Iasi 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI HALAUCESTI, JUDEȚUL 
IAȘI 

   2021 – 2027                                                           136 
 

 

 

 

 

 

  

 Implementarea efectivă a strategiei de dezvoltare propusă depinde în mod 

fundamental de capacitatea administraţiei locale de a atrage fondurile comunitare 

pentru a finanţa acţiunile selectate şi de a gestiona fondurile de la bugetul local. 

Măsurile propuse în strategie sunt coerente cu Programele Operationale pentru 

perioada 2021-2027. Absorbţia fondurilor disponibile depinde însă, alături de 

eligibilitatea acţiunilor, de capacitatea instituţională de a iniţia proiecte şi de a lucra 

în parteneriat pentru atingerea scopurilor strategice. 

Strategia de dezvoltare a comunei Halaucesti 2021-2027 reprezintă un 

document legal de lucru al Consiliului Local Halaucesti. Documentul are un caracter 

normativ şi prospectiv şi angajează la o permanentă reevaluare şi optimizare a 

opţiunilor de dezvoltare a comunei pentru a le adecva evoluţiei realităţilor economice 

şi sociale. 

Procesul de implementare include următoarele măsuri: 

 Identificarea, selectarea şi dezvoltarea proiectelor strategice de la nivelul 

comunei (fişe de proiecte identificate, analiza şi corelarea proiectelor identificate în 

raport cu obiectivele sectoriale şi strategice, precum şi cu dezvoltarea teritorială, 

impactul estimat al proiectului local), în vederea identificării celor mai bune soluţii 

pentru atingerea obiectivelor şi priorităţilor locale propuse; 

 Urmărirea calendarului de implementare a proiectelor strategice; 

 Implementarea prin realizarea acţiunilor, activităţilor, măsurilor şi proiectelor 

concrete de dezvoltare; 

 Monitorizarea progreselor realizate de către primar şi angajaţii primăriei; 

 Evaluarea implementării prin analiza indicatorilor prevăzuţi în strategie; 

 Analiza impactului prin care se apreciază daca proiectul răspunde politicilor 

formulate şi cum influenţează criteriile de performanta privind dezvoltarea eficienta 

a comunei. 

 

                    Capitolul 8. Implementarea strategiei de dezvoltare locală 
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Planificarea acţiunilor şi monitorizarea trebuie să fie realizate anual, prin 

prezentarea în cadrul Consiliului Local a progreselor înregistrate şi a problemelor 

întâmpinate. Această monitorizare anuală va avea în vedere proiectele strategice 

implementate/ în implementare/ care urmează a fi implementate la nivelul local şi 

efectele pe care le produc la nivel comunei Halaucesti. 

Odată aprobată în şedinţă de consiliu, strategia exprimă opţiunea 

Administrației locale de a aborda integrat fenomenul economic, social şi de protecţie 

a mediului şi de a se deschide spre parteneriatul constant cu societatea civilă şi cu 

comunitatea actorilor economici. 

Primarul va asigura coordonarea de ansamblu a implementării strategiei, în 

timp ce compartimentul de integrare europeană (persoanele responsabile cu atributii 

delegate) va urmări planul de acțiuni și va asigura corelarea agendei și bugetului 

anual al primăriei cu proiectele avute în vedere în planul de acțiuni. Această activitate 

se va realiza cu sprijinul biroului de buget-contabilitate. Totodată, compartimentul 

de integrare europeană/ persoanele responsabile vor coordona compartimentele 

tehnice din aparatul executiv al primăriei pentru a pregăti etapele necesare în 

implementarea proiectului (elaborarea de studii de fezabilitate, identificarea și 

accesarea de finanțări, implementarea efectivă a proiectelor). 

Consiliul Local, reprezentând comunitatea locală, deține un rol important în 

monitorizarea implementării strategiei. Astfel, anual, se propune discutarea în 

ședința de consiliu local a stadiului de implementare a strategiei, urmărind proiecte 

aflate în curs de implementare, proiecte în curs de evaluare sau proiecte aflate în 

pregătire. 

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală este un proces complex, care 

necesită un management şi control adecvat, realizat de o structură organizatorică, un 

proces unitar de implementare şi evaluare a rezultatelor obţinute. 

Principii care au stat la baza elaborării şi vor sta la baza implementării 

strategiei de dezvoltare locală a comunei Halaucesti: 

 principiul descentralizării procesului de luare a deciziei, prin trecerea de la 

nivelul central/ guvernamental la cel regional si local; 

 principiul parteneriatului, prin crearea si promovarea de parteneriate între toti 

actorii implicaţi; 

 principiul planificării, în vederea atingerii obiectivelor stabilite; 
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 principiul co-finantarii, adica obligativitatea contributiei financiare a diversilor 

actori implicati in realizarea programelor si proiectelor de dezvoltare; 

 principiul promovarii coeziunii teritoriale prin intermediul unei dezvoltări 

socioeconomice echilibrate si de îmbunătăţire a competitivităţii; 

 principiul durabilitatii, condiţii mai bune de trai pentru populaţia săracă, precum 

şi un minimum de condiţii necesare pentru un trai decent şi pentru sănătatea şi 

bunăstarea tuturor; 

 principiul competitivitatii, permite dezvoltarea economiei proprii în context 

regional, naţional şi chiar internaţional, promovarea unui sector privat productiv 

si competitiv; 

 sprijinul financiar, putere financiară care să faciliteze accesul la o varietate de 

surse financiare pentru a satisface nevoile de investiţii şi dezvoltare; 

 principiul bunei administrari, reacţia eficientă şi efectivă la problemele 

comunităţii prin responsabilizarea autorităţilor locale şi parteneriatul cu 

societatea civilă; 

 transparenţă şi obiectivitate, procesul trebuie să fie transparent şi să reflecte 

interesele comunităţii ca întreg; 

 coerenţă şi continuitate, construcţia documentului de planificare nu înseamnă 

finalizarea procesului strategic, acest document trebuie să rămână deschis ideilor 

şi completărilor viitoare; 

 promovarea si protecţia drepturilor fundamentale ale omului;  

 solidaritatea în interiorul generaţiilor şi între generaţii; 

 cultivarea unei societăţi deschise şi democratice; 

 informarea si implicarea activă a cetăţenilor în procesul decizional. 

 

 Monitorizarea se va realiza pe baza unor indicatori propuși: 

 Număr de proiecte din portofoliu inițiate, în curs de derulare, finalizate 

 Număr de gospodării cu acces la apă, canalizare, gaze 

 KM de drum reabilitat 

 Obiective de investiții realizate 

 Număr de parteneriate inter-sectoriale și/sau inter-instituționale încheiate (cu 

actori economici, cu ONG, cu alte instituții) 
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 Număr și profil de investitori existenți și potențiali informați despre oportunitățile 

locale existente 

 Buget local alocat, volumul finanțărilor externe atrase 

 Număr de potențiali beneficiari ai investiției 

 Evenimente socio-culturale organizate în comuna Halaucesti, sau la care au 

participat grupuri organizate din comuna; 

 Persoane din grupuri vulnerabile ce au beneficiat direct de pe urma proiectelor 

desfășurate de către Primăria Halaucesti (în calitate de promotor sau partener). 

 

 
 

Fig. 13 Planul de acțiuni în vederea implementării strategiei 
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În procesul de consultare publică a locuitorilor comunei Halaucesti s-a 

utilizat pentru culegerea datelor ancheta ca metodă de cercetare calitativă, iar 

instrumentul folosit a fost chestionarul. In urma realizarii studiului de opinie realizat 

in perioada noiembrie -decembrie 2020, pe un esantion de 49 de persoane, a rezultat 

faptul ca cetatenii comunei Halaucesti se bucura de un numar relativ mare de aspecte 

pozitive, precum relatia si comunicarea foarte buna a locuitorilor cu Administratia 

Publica, disponibilitatea autoritatilor locale pentru a accesa proiecte de dezvoltare, 

existenta unui dispensar modernizat pentru ingrijirea sanatatii populatiei, scoli 

modernizate si dotate pentru asigurarea unor conditii favorabile ale educatiei copiilor 

din comuna si drumuri reabilitate. 

 Din punctul de vedere al locuitorilor, proiectele de viitor, prin care se acopera 

si nevoile acestora, sunt: 

 Infiintarea retelei de apa si canalizare 

 Infiintarea retelei de alimentare cu gaze naturale 

 Modernizarea prin asfaltare a drumurilor locale, pavarea trotuarelor 

 Reabilitarea caminului cultural 

 Sisteme de colectare selectriva a deseurilor 

 Infiintare piata agroalimentara 

 Instalare sistem de supraveghere video comunala 

 Construire teren de sport si parcuri de recreere 

  

 

 

 

Anexa nr. 1 – Rezultate studiu de opinie  

a populatiei comunei Halaucesti, judetul Iasi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNA HALAUCESTI, JUDETUL IASI 


