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INTRODUCERE 

 

 

Strategia de dezvoltare locală este o proiecție în viitor a comunității. Rolul acesteia este de a 

clarifica pe termen mediu și lung direcțiile și domeniile în care trebuie să se intervină pentru o 

dezvoltare durabilă.  

 În acest proces, comunitatea identifică răspunsurile la întrebările „Cine suntem?” și „Ce 

dorim să fim în viitor?”. Definirea identității și a spiritului locului la momentul prezent determină 

valorificarea în cadrul următoarei etape de evoluție a atuurilor sale geografice, peisagistice, cultural-

istorice, dar și economice și sociale. 

 În altă ordine de idei, este evidentă creșterea pretențiilor cetățenilor față de calitatea 

serviciilor și prestația aleșilor locali. Menirea aleșilor comunității teritoriale este acum alta. Primarul 

și consiliul local se regăsesc tot mai des în situațiile specifice întreprinzătorului privat, în contextul 

în care sunt supuși și unor constrângeri de natură politică sau socio-culturale. Ca orice întreprindere 

privată, pentru a asigura succesul misiunilor sale, trebuie să pună accent pe calitatea și 

diversificarea serviciilor publice furnizate. 

 La nivelul unei comunități teritoriale, acțiunile umane se înscriu în două portofolii  - 

activități comerciale și activități de servicii. Forța economică a comunității este dată de portofoliul 

activităților comerciale, industriale, agricole etc., care formează fundamentul fiscal al veniturilor 

locale, fiind în același timp suportul forței și dinamismul celui de-al doilea portofoliu, cel al 

serviciilor puse în slujba cetățenilor. 

 În condițiile existenței unei strategii de dezvoltare locală, liderii comunității și comunitatea 

în ansamblul ei se vor concentra asupra obiectivelor stabilite și a acțiunilor ce trebuie întreprinse 

pentru atingerea acestor obiective, prin coordonarea și orientarea eficientă a resurselor de care 

dispun. 

 Prin implementarea programelor elaborate, strategia de dezvoltare urmărește schimbarea în 

plan social, o mai bună valorificare a potențialului comunității, precum și orientarea activităților de 

dezvoltare în concordanță cu procesele înregistrate pe plan local. 

 Pentru implementarea cu succes a proiectelor de dezvoltare comunitară este absolut necesar 

parteneriatul între actorii de pe plan local: administrația publică locală, comunitatea locală, firme 

private, reprezentanții societății civile. 
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 Având în vedere toate aceste considerente, prezenta strategie de dezvoltare își propune să 

răspundă nevoii comunei Corbasca de a avea la dispoziție un instrument de lucru la nivel local, prin 

care se stabilesc viziunea de dezvoltare, obiectivul general și obiectivele specifice de atins la finalul 

perioadei de programare, propunând domenii de intervenție, direcții de acțiune prioritare și măsuri 

necesare pentru îndeplinirea obiectivelor. Documentul încearcă să prezinte o imagine cât mai 

obiectivă a situației actuale, identificând acele arii sau domenii care pot oferi comunității un avantaj 

competitiv real în următorii 7 ani. 

 

 Prezenta strategie de dezvoltare este structurată pe 5 părți: 

 

 Partea I – Cadrul strategic de dezvoltare durabilă, care cuprinde prezentarea succintă a 

principalelor strategii la nivel european, național, regional și județean, deoarece orice 

strategie elaborată trebuie integrată în alte documente programatice existente la nivele 

superioare; 

 

 Partea a II-a – Analiza socio-economică a unității administrativ-teritoriale, care constă în 

analiza principalilor indicatori statistici din comuna Corbasca, județul Bacău; 

 

 Partea a III-a – Analiza SWOT, care prezintă concomitent caracteristicile interne și 

influențele mediului extern, ținând cont atât de factorii pozitivi, cât și de cei negativi; 

 

 Partea a IV-a – Strategia de dezvoltare locală, care stabilește: misiunea, viziunea de 

dezvoltare, principiile și valorile, obiectivul general și obiectivele specifice, domeniile de 

intervenție, prioritățile, măsurile de întreprins, planul local de acțiune și portofoliul de 

proiecte prioritare în perioada 2021-2027; 

 

 Partea a V-a – Implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiei de dezvoltare locală, 

care prezintă modul de monitorizare și evaluare a gradului de implementare a strategiei de 

dezvoltare locală. 
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PARTEA I 

 

CADRUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

 

Conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabilă) s-a cristalizat în timp, pe parcursul mai multor 

decenii, în cadrul unor dezbateri ştiinţifice aprofundate pe plan internaţional şi a căpătat valenţe 

politice precise în contextul globalizării. 

Dezvoltarea durabilă reprezintă, în contextul românesc, dorința realizării unui echilibru, o 

sinteză între aspirațiile cetățeanului născut liber, societatea de care depinde și prin care se definește 

și contextul care permite realizarea de sine. Acest echilibru pornește de la om, actor central care 

caută un echilibru individual și condiții favorabile pentru a se realiza. Condițiile favorabile sunt 

influențate de societatea care trebuie să îl susțină și să îl motiveze și de mediul prin care se regăsește 

și își poate găsi echilibrul. Rolul statului în contextul dezvoltării durabile este să ajute la realizarea 

acestui echilibru, nu doar pentru cetățenii de acum, dar și pentru generațiile viitoare. 

 

1. Direcții de dezvoltare durabilă la nivel european 

1.1.Politica de coeziune 2021-2027 

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

propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE și una dintre cele 

mai tangibile expresii ale solidarității. 

Cele 5 priorități investiționale mijlocite optim de UE sunt următoarele: 

 Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea 

întreprinderilor mici și mijlocii; 

 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; 

 Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale; 

 Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea 

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

accesului egal la sistemul de sănătate; 

 Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la 

nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 
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Figura nr. 1 – Priorități de investiții 2021-2027 

 

Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii (mai puțin 

dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurilor se bazează încă, în mare 

măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel 

scăzut de educație, schimbări climatice 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 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. 

 

Prioritățile naționale de investiții pentru finanțarea din Fondurile Europene post-2020: 

 

OP 1 - O Europă mai inteligentă 

 

Cercetare și inovare 

Obiectiv specific:  

 Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate  

Europă mai 
inteligentă

Europă mai 
verde

Europă mai 
socială

Europă mai 
apropiată de 
cetățenii săi

Europă mai 
conectată
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Digitalizare  

Obiectiv specific:  

 Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al 

guvernelor  

 

Competitivitate  

Obiectiv specific:  

 Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor  

 

Specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat 

Obiectiv specific:  

 Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și 

antreprenoriat 

 

OP 2 - O Europă mai verde 

 

Energie 

Obiective specifice: 

 Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră  

 Promovarea energiei din surse regenerabile  

 Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în afara TEN-E 

 

Schimbări climatice, riscuri, apă 

Obiective specifice: 

 Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma 

dezastrelor  

 Promovarea gestionării sustenabile a apei  

 

Economia circulară 

Obiectiv specific: 

 Promovarea tranziţiei către o economie circulară  

  

Biodiversitate 
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Obiectiv specific:  

 Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în 

mediul urban și reducerea poluării 

 

Aer 

Obiectiv specific:  

 Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în 

mediul urban și reducerea poluării  

 

Situri contaminate 

Obiectiv specific: 

 Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în 

mediul urban și reducerea poluării  

  

Mobilitate urbană 

Obiectiv specific: 

 Mobilitate națională, regională și locală sustenabilă, rezilientă în fața schimbărilor 

climatice, inteligentă și intermodală, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a 

mobilității transfrontaliere  

  

OP 3 - O Europă mai conectată 

 

Conectivitate  

Obiective specifice: 

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

inteligentă, sigură și intermodală  

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

schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-

T și a mobilității transfrontaliere  

  

Broadband  

Obiectiv specific: 

 Îmbunătățirea conectivității digitale  
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OP 4 - O Europă mai socială 

Ocupare  

Obiective specifice: 

 Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele aflate în căutarea unui 

loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de lungă durată și grupurile dezavantajate pe 

piața muncii, persoane inactive, prin promovarea angajarii pe cont propriu și a economiei 

sociale  

 Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru a evalua și anticipa 

necesarul de competențe și a asigura asistența personalizată și în timp real, urmărind 

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

 Promovarea participării echilibrate după gen pe piața muncii și a asigurării echilibrului 

dintre viața profesională și cea privată 

 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  

 

Educație 

Obiective specifice: 

 Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și formare 

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

competențelor digitale  

 Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, 

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  

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

perfecționare și reconversie profesională pentru toți, luând în considerare competențele 

digitale  

  

Incluziune socială 

Obiective specifice: 

 Promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor terțe și a comunităților 

marginalizate, cum ar fi romii  
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 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 

 Promovarea integrării sociale a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, 

inclusiv a persoanelor cele mai defavorizate și a copiilor 

 Reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau asistență materială de bază 

persoanelor celor mai defavorizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere 

 

Sănătate 

Obiective specifice: 

 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  

 

OP 5 - 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  

 

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  

 

2. Direcții de dezvoltare durabilă la nivel național 

2.1. Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 

România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii 

Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale 

Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul Summit-
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ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. Concluziile Consiliului UE, adoptate în 

data de 20 iunie 2017, „Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 pentru 

Dezvoltare Durabilă” reprezintă documentul politic asumat de statele membre ale UE privind 

implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 877/2018 a fost adoptată Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030.  

Prin această strategie, România își stabilește cadrul național pentru susținerea Agendei 2030 și 

implementarea setului de 17 ODD. Strategia susține dezvoltarea României pe trei piloni principali, 

respectiv economic, social și de mediu. Strategia este orientată către cetățean și se centrează pe 

inovație, optimism, reziliență și încrederea că statul servește nevoile fiecărui cetățean, într-un mod 

echitabil, eficient și într-un mediu curat, în mod echilibrat și integrat. 

 

 

Figura nr. 2 – Obiectivele de dezvoltare durabilă 2030 

 

Strategia reprezintă modalitatea de conectare practică, de articulare a României la parteneriatele 

naționale, regionale, europene și globale specifice. Totodată, ca efect al participării voluntare a 

României la raportările periodice cu privire la stadiul implementării Agendei 2030, Strategia 

contribuie la creșterea credibilității, eficacității și impactului politicilor implementate. 
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Obiectivul 1: Fără sărăcie  

Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context 

Ținte 2030  

 Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii  

 Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie relativă  

 Consolidarea sistemului național unitar al serviciilor de intervenție de urgență, reabilitare 

ulterioară și compensare a pierderilor în caz de calamități naturale, accidente industriale sau 

evenimente climatice extreme 

 

Obiectivul 2: Foamete zero  

Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea 

unei agriculturi sustenabile 

Ținte 2030  

 Eradicarea malnutriției și menținerea ratei obezității sub 10%, similar cu nivelul înregistrat în 

anul 2014  

 Finalizarea cadastrului agricol  

 Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, față de anul 2018 

 Menținerea și extinderea diversității genetice a semințelor, a plantelor cultivate și a animalelor 

de fermă și domestice și a speciilor sălbatice înrudite  

 Creșterea gradului de valorificare a producției agricole autohtone   

 Creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producției agricole   

 Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de valorificare a plantelor 

medicinale și fructelor de pădure în zona montană 

 Menținerea tradițiilor locale prin creșterea numărului de produse cu caracteristici specifice în 

ceea ce priveşte originea geografică 

 

Obiectivul 3: Sănătate și bunăstare  

Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă 

Ținte 2030  

 Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și consiliere pentru promovarea 

prevenției și adoptarea unui stil de viață fără riscuri  

 Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit eliminarea documentelor și 

registrelor tipărite pe suport de hârtie, pentru a eficientiza și a facilita intervențiile medicale, 
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pentru a asigura populației accesul rapid la servicii medicale de calitate, la tratamente și 

medicamente și pentru monitorizarea eficientă a nevoilor  

 Reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a incidenței cancerului la sân sau de col 

uterin și a sarcinilor la adolescente, având ca obiectiv prioritar grupurile vulnerabile și 

defavorizate  

 Reducerea mortalității materne și mortalității neonatale, astfel încât să se situeze sub media UE  

 Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat de OMS pentru fiecare vaccin, 

prin dezvoltarea unei platforme comune de colaborare între autorități, medici, pacienți, 

organizații internaționale cu experiență în acest domeniu, reprezentanți ai companiilor în 

domeniu, precum și alți factori interesați   

 Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului și crearea unui mediu în care 

cetățenii afectați se simt acceptați și unde pot cere ajutor  

 Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a altor boli transmisibile  

 Reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de bolile netransmisibile prin prevenire 

și tratament și prin promovarea sănătății și bunăstării mintale  

 Reducerea mortalității cauzate de boli cronice  

 Reducerea consumului de substanțe nocive 

 

Obiectivul 4: Educație de calitate  

Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul 

vieții pentru toți 

Ținte 2030  

 Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional 

 Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie oferită o mai mare 

libertate în definirea priorităților de studiu, prin măsuri precum creșterea ponderii de materii 

opționale  

 Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru 

promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de 

viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și non-

violenței, aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă  

 Accentuarea rolului, în procesul educațional, al educației civice, a principiilor şi noţiunilor 

despre o societate durabilă pașnică și incluzivă, egalitate de gen, despre valorile democrației și 

pluralismului, despre valorile multiculturalismului, prevenția discriminării și înțelegerea 
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percepției „celuilalt”, despre importanța eradicării violenței cu accent pe fenomenul de violenţă 

în școli   

 Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de predare-învățare la 

folosirea tehnologiilor informaționale și creșterea calității actului educațional    

 Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special amenajate și dotate; 

pregătirea personalului didactic bine calificat; elaborarea de curriculum potrivit cerințelor de pe 

piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate, inclusiv cu mediul de afaceri  

 Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă pe tot parcursul 

vieții, sporirea considerabilă a participării la sistemele formale și nonformale de cunoaștere în 

vederea apropierii României de media performanțelor din statele membre ale UE  

 Extinderea rețelei de centre comunitare de învățare permanentă de către autoritățile locale; 

continuarea cointeresării companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în asemenea programe  

 Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante, inclusiv 

competențe profesionale, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente și 

antreprenoriatul  

 Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor  

 Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile ca principii și specializare și 

accentuarea rolului cercetării interdisciplinare în dezvoltarea unei societăți durabile 

 

Obiectivul 5: Egalitate de gen  

Realizarea egalității de gen și întărirea rolului femeilor și al fetelor în societate 

Ținte 2030  

 Continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe  

 Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în sferele publice și 

private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor tipuri de exploatare  

 Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de șanse la ocuparea 

posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și 

publică 

 

Obiectivul 6: Apă curată și sanitație  

Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și sanitație pentru toți 

Ținte 2030  
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 Creșterea substanțială a eficienței folosirii apei în activitățile industriale, comerciale și agricole; 

extinderea reutilizării raționale a apelor tratate și reciclate în perspectiva atingerii obiectivelor 

economiei circulare 

 Creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și asigurarea unui proces 

durabil de captare și furnizare a apei potabile, pentru a face față deficitului de apă  

 Conectarea gospodăriilor populației din orașe, comune și sate compacte la rețeaua de apă 

potabilă și canalizare în proporție de cel puțin 90%   

 Creșterea accesului la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile și marginalizate  

 Îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării deșeurilor și reducerea 

la minimum a produselor chimice și materialelor periculoase, reducând proporția apelor uzate 

netratate și sporind substanțial reciclarea și reutilizarea sigură  

 Realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și echitabile pentru toți, acordând 

o atenție specială celor în situații vulnerabile 

 

Obiectivul 7: Energie curată și la prețuri accesibile  

Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil și 

modern 

Ținte 2030  

 Extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru energie electrică și gaze naturale în vederea 

asigurării accesului consumatorilor casnici, industriali și comerciali la surse sigure de energie la 

prețuri acceptabile  

 Asigurarea securității cibernetice a platformelor de monitorizare a rețelelor de producție, 

transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale  

 Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și de degradare a mediului 

prin sporirea considerabilă a eficienței energetice (cu minimum 27% comparativ cu scenariul de 

status-quo) și folosirea extinsă a schemei EU ETS  în condiții de piață previzibile și stabile  

 Creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a combustibililor cu conținut scăzut de 

carbon în sectorul transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv combustibili alternativi  

 Asigurarea unui cadru de reglementare stabil și transparent în domeniul eficienței energetice în 

vederea atragerii investițiilor  

 Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul consumului casnic, industrial și în 

transporturi prin stabilirea unor norme de performanță pentru instalații și aparatură 
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Obiectivul 8: Muncă decentă și creștere economică  

Promovarea unei creșteri economice susținute, deschisă tuturor și durabilă, a ocupării depline 

și productive a forței de muncă și asigurarea de locuri de muncă decente pentru toți 

Ținte 2030  

 Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior față de media UE pentru a susține 

efortul de reducere a decalajelor în comparație cu țările europene avansate, paralel cu aplicarea 

principiilor dezvoltării durabile și îmbunătățirea constantă a nivelului de trai al populației  

 Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile productive, crearea 

locurilor de muncă decente, antreprenoriatul prin start-up, creativitatea și inovația, și care 

încurajează formalizarea și creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv prin acces 

la servicii financiare  

 Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin diversificare, modernizarea 

tehnologică și inovație, inclusiv prin accent pe sectoarele cu valoare adăugată sporită și 

utilizarea intensivă a forței de muncă  

 Realizarea unui turism competitiv pe termen lung, dezvoltarea agroturismului, ecoturismului, 

turismului rural, balnear și cultural și îmbunătățirea imaginii României ca destinație turistică  

 Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a încuraja și a extinde accesul la 

servicii bancare, de asigurări și servicii financiare pentru toți 

 

Obiectivul 9: Industrie, inovație și infrastructură  

Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea industrializării durabile și 

încurajarea inovației 

Ținte 2030  

 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice, inclusiv 

infrastructura regională și transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea economică și bunăstarea 

oamenilor, cu accent pe accesul larg și echitabil pentru toți  

 Îmbunătățirea siguranței rutiere  

 Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea resurselor și 

adoptare sporită a tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, toate țările luând 

măsuri în conformitate cu capacitățile respective ale acestora  

 Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor industriale care se situează în zona 

mai profitabilă a lanțului valoric, care fructifică și rezultatele eforturilor naționale de cercetare-

dezvoltare-inovare și care se adresează unor piețe stabile și în creștere  
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 Întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale sectoarelor industriale; 

încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a numărului de angajați în cercetare și 

dezvoltare și sporirea cheltuielilor publice și private pentru cercetare și dezvoltare  

 Promovarea industrializării incluzive și durabile și sporirea ratei de ocupare  

 Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă natură la servicii financiare, 

inclusiv la credite accesibile și integrarea acestora în lanțuri valorice și piețe externe 

 

Obiectivul 10: Inegalități reduse  

Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între țări 

Ținte 2030  

 Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, în scopul reducerii 

progresive a inegalităților, respectiv a proporției grupurilor dezavantajate  

 Aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului 2030, din punctul de vedere 

al indicatorilor dezvoltării durabile  

 Reducerea discriminării prin acordarea de sprijin organizațiilor neguvernamentale care 

activează în domeniul drepturilor omului 

 

Obiectivul 11: Orașe și comunități durabile  

Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, 

reziliente și durabile 

Ținte 2030  

 Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți cetățenii  

 Reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate de inundații și alunecările de teren, 

îmbunătățirea răspunsului colectiv și întărirea capacității de adaptare și revenire la nivel 

funcțional în cel mai scurt timp după producerea evenimentului, reducerea impactului 

inundațiilor sau a poluărilor generate de inundații și ale alunecărilor de teren asupra 

ecosistemelor, inclusiv prin îmbunătățirea constantă a cadrului legislativ  

 Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, accesibile și durabile 

pentru toți, în special prin extinderea rețelelor de transport public, acordând o atenție deosebită 

nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, femei, copii, persoane cu dizabilități și în etate  

 Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de planificare spațială și amenajare a 

teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale la nivel național prin aplicarea conceptului de 

dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, care să susțină coeziunea teritorială  

 Educarea și responsabilizarea populației pentru situații de risc seismic  
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 Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra sănătății umane și a mediului 

prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului   

 Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de produsele chimice 

periculoase de poluare și de contaminarea aerului, apei și a solului  

 Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului cultural și natural, a 

elementelor de peisaj din mediul urban și rural  

 Implementarea prevederilor legale referitoare la producția, transportul, depozitarea, utilizarea și 

eliminarea produselor chimice, inclusiv a celor farmaceutice, care pot prezenta pericole pentru 

sănătatea oamenilor și animalelor și pentru integritatea mediului 

 

Obiectivul 12: Consum și producție responsabile  

Asigurarea unor modele de consum și producție durabile 

Ținte 2030  

 Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea rațională și responsabilă a 

resurselor cu introducerea unor elemente ale economiei circulare, elaborarea unei foi de parcurs  

 Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de vânzare cu amănuntul și de 

consum și reducerea pierderilor de alimente de-a lungul lanțurilor de producție și de 

aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare  

 Reciclarea în proporţie de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% până în 2030   

 Reciclarea în proporţie de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 2025 (materiale plastice 50%; 

lemn 25%; metale feroase 70%, aluminiu 50%, sticlă 70%, hârtie și carton 75%) și 70% până în 

2030 (materiale plastice 55%; lemn 30%; metale feroase 80%, aluminiu 60%, sticlă 75%, hârtie 

și carton 85%)  

 Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a deșeurilor biologice până 

în 2023 și a materialelor textile până în 2025  

 Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate ambalajele 

până în 2024  

 Implementarea practicilor durabile de achiziții publice verzi, în conformitate cu prioritățile 

naționale și politicile europene 

 

Obiectivul 13: Acțiune în domeniul schimbărilor climatice  

Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor 

Ținte 2030  



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – Comuna Corbasca 

 

23 

 

 Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la riscurile legate de climă și 

dezastre naturale  

 Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene meteorologice extreme intempestive de 

mare intensitate  

 Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și instituționale privind atenuarea 

schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului și alerta timpurie  

 Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția la o economie „verde”, cu emisii 

reduse de dioxid de carbon, rezilientă la schimbările climatice și pentru integrarea măsurilor de 

adaptare la schimbările climatice în sectoarele vulnerabile economice, sociale şi de mediu, în 

conformitate cu politicile UE 

 

Obiectivul 14: Viață acvatică  

Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine pentru o 

dezvoltare durabilă 

Ținte 2030  

 Prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate tipurile, în special de la 

activitățile terestre, inclusiv poluarea cu deșeuri marine și poluarea cu nutrienți  

 Minimizarea și gestionarea impactului acidificării mediului apelor marine, inclusiv prin 

cooperare științifică sporită la toate nivelurile  

 Dezvoltarea responsabilă și sustenabilă a activităților de pescuit la speciile sălbatice și de 

acvacultură cu respectarea cotelor și metodelor stabilite prin lege și menținerea, în limite 

rezonabile, a viabilității îndeletnicirilor tradiționale în acest domeniu, inclusiv a pescuitului 

sportiv și de agrement  

 Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de management durabil a resurselor 

acvatice vii 

 

Obiectivul 15: Viața terestră  

Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea 

durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării solului și 

stoparea pierderilor de biodiversitate 

Ținte 2030 

 Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor oferite de ecosistemele naturale (în 

special în luncile Dunării, afluenților acesteia și în Deltă) prin gestionarea integrată a bazinelor 

hidrografice și zonelor umede  
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 Conservarea și protejarea zonelor umede, între care se află și Rezervația Biosferei Delta 

Dunării, zonă umedă unicat în Europa, ca parte a patrimoniului natural european și mondial  

 Asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității acestora, în scopul de a 

spori capacitatea acestora de a oferi beneficii esențiale pentru dezvoltare durabilă  

 Susținerea instituțiilor și infrastructurilor de cercetare-dezvoltare de interes național și european 

pentru studierea, gestionarea, protejarea și conservarea diversității patrimoniului natural  

 Gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea tăierilor ilegale de arbori, dezvoltarea sistemului 

informatic integrat pentru monitorizarea exploatării și transportului masei lemnoase, inclusiv la 

punctele de frontieră, asigurarea împăduririi și reîmpăduririi terenurilor din fondul forestier și a 

celor degradate sau supuse deșertificării, desfășurarea plantării programate a perdelelor 

forestiere pentru protecția culturilor agricole și a elementelor de infrastructură în scopul limitării  

impactului schimbărilor climatice  

 Tranziția către o economie circulară prin abordări complementare ce implică metode 

tradiționale și tehnologii de ultimă generație pentru restabilirea/refacerea capitalului natural și 

reducerea dependenței de fertilizatorii sintetici și de pesticide, pentru combaterea degradării 

solului  

 Combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor degradate, inclusiv a terenurilor 

afectate de deșertificare, secetă și inundații 

 

Obiectivul 16: Pace, justiție și instituții eficiente  

Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la 

justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate 

nivelurile 

Ținte 2030  

 Administrarea justiției în condiții de imparțialitate și celeritate, în conformitate cu legile și 

procedurile stabilite, cu respectarea principiului prezumției de nevinovăție  

 Asigurarea și susținerea dialogului cu minoritățile naționale în vederea îmbunătățirii actului 

decizional, prin acces egal pentru toți cetățenii de a-și respecta şi valorifica cultura, tradițiile, 

limba maternă și de a participa la viața economică, socială și politică și pentru combaterea 

preconcepțiilor, a prejudecăților și a discriminărilor în toate formele sale și promovarea 

dialogului interetnic, valorilor comune, diversității culturale și lingvistice  

 Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe   

 Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și torturii copiilor 
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 Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, consolidarea recuperării 

și returnării bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de crimă organizată  

 Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate 

nivelurile  

 Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile  

 Profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor instituțiilor administrației publice centrale 

și locale, mai ales a compartimentelor care intră în contact direct cu cetățenii, pentru prestarea 

unor servicii prompte și civilizate; extinderea și generalizarea serviciilor  pe internet (on-line). 

 

Obiectivul 17: Parteneriate pentru realizarea obiectivelor  

Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru 

dezvoltare durabilă 

Ținte 2030  

 Majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de dezvoltare acordate de România în 

cadrul programelor ODA, în funcție de capacitatea de susținere a economiei naționale, având ca 

obiectiv-țintă atingerea cifrei de 0,33% din venitul național brut la nivelul anului 2030   

 Sporirea și diversificarea ajutorului oficial pentru dezvoltare pe măsura creșterii potențialului 

economic al României și încurajarea agenților economici români să investească, pe baze 

competitive, în economia țărilor mai puțin dezvoltate   

 Aderarea României la Zona Euro, la spațiul Schengen și la Organizația pentru Dezvoltare și 

Cooperare Economică  

 Susținerea angajamentelor internaționale și implicarea proactivă pe plan european și 

internațional 

 

 

3. Direcții de dezvoltare durabilă la nivel regional și județean 

 

3.1. Planul pentru Dezvoltare Regională 2021-2027 – Regiunea Nord-Est 

Pentru perioada de programare 2021-2027 sunt avute în vedere următoarele elemente de ordin 

strategic:  

Obiectiv general: Derularea în regiune a unei dezvoltări echilibrate printr-un proces de creștere 

economică durabil, favorabil incluziunii sociale, care să conducă la creșterea standardului de viață 

și reducerea decalalajelor de dezvoltare intra și inter regionale. 
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Figura nr. 3 – Regiunea de dezvoltare Nord-Est 

 

În continuare este prezentat sintetic panelul de priorități, obiective specifice și măsuri, precum și 

corelarea acestora cu obiectivele de politică ale politicii de coeziune, respectiv politica agricolă 

comună, pentru perioada de programare 2021-2027. 

 

 

 

Prioritate 

 

 

Obiectiv specific 

 

 

Măsura 

 

Corelarea cu politicile 

comunitare și 

obiectivele de politică 

aferente 2021-2027 

1. Dezvoltarea 

unei economii 

competitive 

1.1 Stimularea 

capacităților de 

inovare-cercetare și 

promovarea 

adoptării 

tehnologiilor 

avansate 

1.1.1 Dezvoltarea 

inovării și 

promovarea 

transferului 

tehnologic 

Politica de Coeziune OP 1 

„O Europă mai 

inteligentă – 

transformare industrială 

inovativă și inteligentă” 

1.1.2 Sprijinirea 

cercetării 

private și publice 

pentru 

dezvoltarea și 

fructificarea de soluții 

integrate 

Politica de Coeziune OP 1 

„O Europă mai 

inteligentă – 

transformare industrială 

inovativă și inteligentă” 

1.2 Sprijinirea 

înființării de noi 

firme, competitive și 

sustenabile, în 

domenii de interes 

1.2.1 Sprijinirea 

tinerilor 

antreprenori și 

creșterea 

accesului firmelor 

Politica de Coeziune OP 1 

„O Europă mai 

inteligentă – 

transformare industrială 
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local și regional înființate la servicii 

noi, de calitate 

inovativă și inteligentă” 

1.3 Îmbunătățirea 

competitivității 

firmelor prin 

creșterea 

productivității în 

domenii cu valoare 

adăugată 

1.3.1 Dezvoltarea 

domeniilor 

competitive, sistemelor 

productive integrate și 

internaționalizarea 

acestora 

Politica de Coeziune OP 1 

„O Europă mai 

inteligentă – 

transformare industrială 

inovativă și inteligentă” 

1.4 Îmbunătățirea 

competitivității prin 

creșterea accesului la 

serviciile tehnologiei 

informației și 

comunicațiilor 

1.4.1 Folosirea 

avantajelor 

tehnologiei informației 

și comunicațiilor în 

economie 

Politica de Coeziune OP 1 

„O Europă mai 

inteligentă – 

transformare industrială 

inovativă și inteligentă” 

1.5 Creșterea 

competitivității și 

sustenabilității 

industriilor culturale 

și creative 

1.5.1 Sprijin acordat 

pentru dezvoltarea și 

promovarea 

industriilor culturale și 

creative 

Politica de Coeziune OP 1 

„O Europă mai 

inteligentă – 

transformare industrială 

inovativă și inteligentă” 

1.6 Creșterea 

competitivității 

economice în mediul 

rural 

1.6.1 Sprijinirea și 

dezvoltarea 

activităților 

economice alternative 

în mediul rural 

Politica agricolă comună 

1.7 Sprijinirea 

valorificării 

potențialului turistic 

existent 

1.7.1 Dezvoltarea 

infrastructurii de 

turism și de agrement 

aferentă, promovarea 

potențialului turistic 

Politica de coeziune OP 5 

„O Europă mai aproape 

de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării 

durabile și integrate a 

zonelor urbane, rurale și 

de coastă și a inițiativelor 

locale” 

2. Dezvoltarea 

capitalului uman 

2.1 Creșterea 

ocupării în 

rândul grupurilor 

vulnerabile și a 

tinerilor 

2.1.1 Sprijinirea 

integrării pe piața 

muncii a grupurilor 

vulnerabile și 

a tinerilor NEET’s 

Politica de coeziune OP 4 

„O Europă mai socială – 

Implementarea Pilonului 

european al drepturilor 

sociale” 

2.2 Îmbunătățirea 

accesului și 

participării la 

educație și formare 

de calitate 

2.2.1 Creșterea 

participării 

la un învățământ de 

calitate, modern, 

corelat la cerințele 

pieței muncii, 

inclusiv prin 

modernizarea 

infrastructurii aferente 

Politica de coeziune OP 4 

„O Europă mai socială – 

Implementarea Pilonului 

european al drepturilor 

sociale” 

2.3 Creșterea 2.3.1 Extinderea și Politica de coeziune OP 4 
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accesului la 

un act și sistem 

medical de calitate, 

eficient, modern 

diversificarea 

serviciilor de sănătate, 

inclusiv prin 

modernizarea 

infrastructurii aferente 

„O Europă mai socială – 

Implementarea Pilonului 

european al drepturilor 

sociale”sociale” 

2.4 Combaterea 

sărăciei și 

promovarea 

incluziunii sociale 

prin regenerarea 

zonelor rurale și 

urbane aflate în 

declin 

2.4.1 Sprijin adresat 

pentru integrarea 

socială și 

economică a 

comunităților 

marginalizate și 

defavorizate prin 

furnizarea de pachete 

integrate de servicii 

Politica de coeziune OP 4 

„O Europă mai socială – 

Implementarea Pilonului 

european al drepturilor 

sociale” 

3. Protejarea 

mediului și 

optimizarea 

utilizării 

resurselor 

3.1 Sprijinirea și 

promovarea 

eficienței energetice 

3.1.1 Creșterea 

eficienței energetice și 

a utilizării energiei din 

resurse regenerabile în 

sectorul rezidențial, 

infrastructura publică 

și firme 

Politica de coeziune OP 2 

„O Europă cu emisii 

scăzute de carbon și mai 

ecologică – Tranziția 

către o energie 

nepoluantă și echitabilă, 

investiții verzi și 

albastre, economia 

circulară, adaptarea la 

schimbările climatice și 

prevenirea riscurilor 

3.2 Promovarea 

managementului 

durabil al apei 

3.2.1 Dezvoltarea 

integrată a sistemelor 

de apă și apa uzată 

Politica de coeziune OP 2 

„O Europă cu emisii 

scăzute de carbon și mai 

ecologică – Tranziția 

către o energie 

nepoluantă și echitabilă, 

investiții verzi și 

albastre, economia 

circulară, adaptarea la 

schimbările climatice și 

prevenirea riscurilor 

3.3 Promovarea 

tranziției către 

economia circulară 

3.3.1 Dezvoltarea 

sistemelor de 

management integrat 

a deșeurilor și 

stimularea economiei 

circulare 

Politica de coeziune OP 2 

„O Europă cu emisii 

scăzute de carbon și mai 

ecologică – Tranziția 

către o energie 

nepoluantă și echitabilă, 

investiții verzi și 

albastre, economia 

circulară, adaptarea la 

schimbările climatice și 

prevenirea riscurilor 

3.4 Promovarea 

adaptării 

la schimbările 

3.4.1 Adaptarea la 

schimbările climatice, 

managementul 

Politica de coeziune OP 2 

„O Europă cu emisii 

scăzute de carbon și mai 
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climatice și 

prevenirea riscurilor 

riscurilor legate de 

climă și reducerea 

poluării 

ecologică – Tranziția 

către o energie 

nepoluantă și echitabilă, 

investiții verzi și 

albastre, economia 

circulară, adaptarea la 

schimbările climatice și 

prevenirea riscurilor 

3.5 Îmbunătățirea 

protecției și 

conservării 

biodiversității și 

reducerea poluării 

3.5.1 Prezervarea 

biodiversității și 

dezvoltarea 

infrastructurii verzi 

Politica de coeziune OP 2 

„O Europă cu emisii 

scăzute de carbon și mai 

ecologică – Tranziția 

către o energie 

nepoluantă și echitabilă, 

investiții verzi și 

albastre, economia 

circulară, adaptarea la 

schimbările climatice și 

prevenirea riscurilor 

4. Dezvoltarea 

unei infrastructuri 

moderne, 

inteligente, 

reziliente și 

durabile 

4.1 Creșterea 

accesibilității, 

conectivității și 

siguranței prin 

realizarea de 

investiții în 

infrastructura de 

transport 

4.1.1 Dezvoltarea 

infrastructurii de 

transport feroviară, 

aeriană și rutieră 

Politica de coeziune OP 3 

„ O Europă mai conectată 

– Mobilitate și 

conectivitatea regională 

a tehnologiei informației 

și comunicațiilor” 

4.2 Îmbunătățirea 

accesului la 

infrastructura de 

comunicații de mare 

viteza 

4.2.1 Dezvoltarea 

infrastructurii de 

comunicații, în special 

în zonele rurale și 

comunitățile izolate 

Politica de coeziune OP 3 

„ O Europă mai conectată 

– Mobilitate și 

conectivitatea regională 

a tehnologiei informației 

și comunicațiilor” 

4.3 Reducerea 

emisiilor 

de carbon prin 

realizarea și 

implementarea 

planurilor de 

mobilitate urbană 

4.3.1 Mobilitate 

urbană durabilă 

Politica de coeziune OP 2 

„O Europă cu emisii 

scăzute de carbon și mai 

ecologică – Tranziția 

către o energie 

nepoluantă și echitabilă, 

investiții verzi și 

albastre, economia 

circulară, adaptarea la 

schimbările climatice și 

prevenirea riscurilor 

4.4 Asigurarea 

condițiilor 

de dezvoltare în 

mediul urban, prin 

realizarea de 

investiții în 

4.4.1 Dezvoltarea 

durabilă a 

zonelor urbane 

funcționale 

 

4.4.2 Sprijin pentru 

OP1+OP2+OP3+OP4+OP5 
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infrastructura locală revitalizarea și 

regenerarea orașelor 

mici și mijlocii cu 

funcțiuni 

socioeconomice 

reduse 

4.5 Asigurarea 

condițiilor 

de dezvoltare în 

mediul rural, prin 

realizarea de 

investiții în 

infrastructura locală 

4.5.1 Dezvoltarea 

spațiului rural, inclusiv 

integrarea funcțională 

cu zonele urbane 

Politica agricolă comună 

 

Obiectivele specifice și măsurile asociate acestora sunt redate în cele ce urmează: 

 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea unei economii competitive 
 
 

Obiectivul specific 

 

Măsuri asociate 

 

1.1 Stimularea capacităților de inovare, 

cercetare și promovarea adoptării 

tehnologiilor avansate 

 

1.1.1 Dezvoltarea inovării și promovarea 

transferului tehnologic 

 

1.1.2 Sprijinirea cercetării private și publice pentru 

dezvoltarea și fructificarea de soluții integrate 

 

1.2 Sprijinirea inființării de noi firme, 

competitive și sustenabile, în domenii 

de interes local și regional 

 

1.2.1 Sprijinirea tinerilor antreprenori și creșterea 

accesului firmelor înființate la servicii noi, de 

calitate 

 

1.3 Îmbunătățirea competitivității 

firmelor prin creșterea productivității 

în domenii cu valoare adaugată 

 

1.3.1 Dezvoltarea domeniilor competitive, 

sistemelor productive integrate și 

internaționalizarea acestora 

 

1.4 Îmbunătățirea competitivității prin 

creșterea accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 

comunicațiilor 

1.4.1 Folosirea avantajelor tehnologiei informației 

și comunicațiilor în economie 

 

1.5 Creșterea competitivității și 

sustenabilității industriilor culturale 

și creative 

1.5.1 Sprijin acordat pentru dezvoltarea și 

promovarea industriilor culturale și creative 

 

1.6 Creșterea competitivității economice 

în mediul rural 

 

1.6.1 Sprijinirea și dezvoltarea activităților 

economice alternative în mediul rural 

 

1.7 Sprijinirea valorificării potențialului 

turistic existent 

1.7.1 Dezvoltarea infrastructurii de turism și de 

agrement aferentă, promovarea potențialului turistic 
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Prioritatea 2 – Dezvoltarea capitalului uman 
 
 

Obiectivul specific Măsuri asociate 

 

2.1. Creșterea ocupării în rândul grupurilor 

vulnerabile și a tinerilor 

2.1.1 Sprijinirea integrării pe piața muncii a 

grupurilor vulnerabile și a tinerilor NEET’s 

 

2.2. Îmbunătățirea accesului și participării la 

educație și formare de calitate 

 

2.2.1 Creșterea participării la un învățământ de 

calitate, modern, corelat la cerințele pieței 

muncii, inclusiv prin modernizarea 

infrastructurii aferente 

 

 

2.3. Creșterea accesului la un act și sistem 

medical de calitate, eficient, modern 

 

2.3.1. Extinderea și diversificarea serviciilor de 

sănătate, inclusiv prin modernizarea 

infrastructurii aferente 

 

2.4. Combaterea sărăciei și promovarea 

incluziunii sociale prin regenerarea 

zonelor rurale și urbane aflate în declin 

 

2.4.1. Sprijin adresat pentru integrarea socială 

și economică a comunităților marginalizate și 

defavorizate prin furnizarea de pachete 

integrate de servicii 

 
 
 
 

Prioritatea 3 – Protejarea mediului și optimizarea utilizării resurselor 
 
 

Obiectivul specific Masuri asociate 

 

3.1. Sprijinirea și promovarea eficienței 

energetice 

 

3.1.1 Creșterea eficienței energetice și a 

utilizării energiei din resurse regenerabile în 

sectorul rezidențial, infrastructura publică și 

firme 

 

3.2. Promovarea managementului durabil al 

apei 

3.2.1 Dezvoltarea integrată a sistemelor de apă 

și apa uzată 

 

3.3 Promovarea tranziției către economia 

circulară 

 

3.3.1 Dezvoltarea sistemelor de management 

integrat a deșeurilor și stimularea economiei 

circulare 

 

3.4 Promovarea adaptării la schimbările 

climatice și prevenirea riscurilor 

 

3.4.1 Adaptarea la schimbările climatice, 

managementul riscurilor legate de climă și 

reducerea poluării 

 

3.5 Îmbunătățirea protecției și conservării 

biodiversității și reducerea poluării 

 

3.5.1 Prezervarea biodiversității și dezvoltarea 

infrastructurii verzi 
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Prioritatea 4 - Dezvoltarea unei infrastructuri moderne, inteligente, reziliente și durabile 
 

 

Obiectivul specific Măsuri asociate 

 

4.1 Creșterea accesibilității, conectivității 

și siguranței prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

 

4.1.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport 

feroviară, aeriană și rutieră 

 

4.2 Îmbunătățirea accesului la infrastructura de 

comunicații de mare viteză 

 

4.2.1 Dezvoltarea infrastructurii de 

comunicații, în special în zonele rurale și 

comunitățile izolate 

 

4.3 Reducerea emisiilor de carbon prin 

realizarea și implementarea planurilor 

de mobilitate urbană 

 

4.3.1 Mobilitate urbană durabilă 

 

4.4 Asigurarea condițiilor de dezvoltare în 

mediul urban, prin realizarea de 

investiții în infrastructura locală 

4.4.1 Dezvoltarea durabilă a zonelor urbane 

funcționale 

 

4.4.2 Sprijin pentru revitalizarea și regenerarea 

orașelor mici și mijlocii cu funcțiuni socio-

economice reduse 

4.5 Asigurarea condițiilor de dezvoltare în 

mediul rural, prin realizarea de 

investiții în infrastructura locală 

 

4.5.1 Dezvoltarea spațiului rural, inclusiv 

integrarea funcțională cu zonele urbane 

 

 
 
 

 

3.2. Strategia de dezvoltare a județului Bacău 

 

Viziunea de dezvoltare a Județului Bacău: 

Bacău se va poziționa în topul cel mai atractive 10 județe din România pentru investitori și turiști, 

cu o economie competitivă, deschisă și durabilă, bazată pe specializare inteligentă și pe forță de 

muncă înalt calificată, și cu o infrastructură modernă, accesibilă tuturor locuitorilor. Județul Bacău 

va oferi locuitorilor săi un nivel ridicat de calitate a vieții și servicii educaționale, medicale, sociale 

și culturale de înaltă calitate, precum și o administrație publică orientată către nevoile cetățenilor, 

care se vor implica activ în viața comunităților din care fac parte. 

 

Obiective specifice: 

1. Județul Bacău – destinație turistică de importanță națională și internațională 

Județul Bacău dispune de o concentrare importantă de resurse naturale, de obiective de patrimoniu 

construit, de elemente de patrimoniu imaterial, care creează potențialul pentru dezvoltarea 
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turismului. Astfel, zona montană din vestul județului, resursele de apă cu proprietăți curative, 

minele de sare, zonele protejate, castelele, muzeele, casele memoriale, centrele culturale și 

lăcașurile de cult din județ, o dată puse în valoare într‐o abordare integrată și durabilă, îl vor 

transforma într‐o destinație de importanță națională și internatională pentru turismul de sănătate și 

de agrement, montan, cultural și ecleziastic. 

Prin realizarea de investiții în infrastructura culturală (reabilitarea și punerea în valoare a 

obiectivelor de patrimoniu, amenajarea de săli de spectacol și de evenimente culturale), turistică 

(înființarea de noi unități de cazare și alimentație publică, amenajarea de trasee și circuite turistice, 

etc.), sportivă și de agrement, precum și acțiuni continue de promovare (prin organizarea de 

festivaluri, concerte, expoziții, etc.), sectorul turistic de la nivelul județului Bacău se va consolida. 

Dezvoltarea industriei turistice va atrage o mai mare vizibilitate a zonei pe plan intern și 

internațional și va genera noi locuri de muncă. 

 

2. Județul Bacău – destinație atractivă de afaceri și investiții 

Județul Bacău beneficiază de o serie de avantaje economice competitive, care au potențialul de a‐l 

transforma într‐un pol investițional: existența unor resurse naturale bogate și diversificate (terenuri 

agricole fertile, păduri extinse, ape minerale, sare, petrol, gaze, etc.), disponibilitatea resurselor 

energetice regenerabile (energie solară, eoliană, hidroenergie, biomasă agricolă și lemnoasă), 

existența unei piețe de desfacere de peste 600.000 de consumatori, poziția strategică de‐a lungul 

Văii Siretului – principala axă de dezvoltare a Moldovei și în apropierea graniței de est a UE, 

disponibilitatea forței de muncă calificate, existența unui centru universitar și a celui mai important 

aeroport international din regiunea Nord‐Est, etc. Dezvoltarea economică durabilă a Județului 

Bacău se va baza pe sectoarele de specializare inteligentă, competitive pe piețele internă și externă: 

energii regenerabile, bio agro‐food, mobilier și prelucrarea superioară a lemnului. 

Sistemul economic al Județului Bacău va avea la bază, la orizontul anului 2020, infrastructura 

complexă de sprijinire a afacerilor (parcuri industriale, centre de afaceri, incubatoare, etc.), 

infrastructura modernă de transport și logistică (aeroport internațional, drumuri și căi ferate rapide și 

sigure, parcuri logistice, etc.), de învățământ și formare profesională continuă (unități de învățământ 

moderne, campusuri școlare și universitare, centre de formare a adulților). De asemenea, autoritățile 

locale vor contribui la dezvoltarea spiritului antreprenorial și la crearea unui mediu investițional 

favorabil, prin deschiderea manifestată față de investitori, punerea la dispoziție a infrastructurii 

necesare, furnizarea de servicii de afaceri, stimularea cooperării dintre mediul academic și cel de 

afaceri și acordarea de facilități. 
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3. Județul Bacău – servicii publice de calitate accesibile tuturor locuitorilor 

Teritoriul Județului Bacău este unul relativ eterogen, cuprinzând atât zone urbane (Zona 

Metropolitană Bacău sau Conurbația de pe Valea Trotușului), cu acces sporit la infrastructură și 

servicii publice diversificate (educaționale, sanitare, sociale, culturale, etc.), precum și zone 

exclusiv rurale, mai puțin accesibile și cu o ofertă deficitară de astfel de funcțiuni, care se confruntă 

cu un declin socio‐economic accentuat. 

Județul Bacău va asigura accesul nedescriminatoriu al tuturor locuitorilor săi la servicii 

educaționale, sanitare, sociale și culturale de calitate, prin realizarea de investiții în construcția, 

reabilitarea, modernizarea și dotarea unităților de învățământ (creșe, grădinițe, școli, licee, 

universități, inclusiv campusuri școlare și universitare), a celor sanitare (ambulatorii, spitale, centre 

de permanență, etc.), culturale (muzee, centre și case de cultură, biblioteci, etc.), sociale (centre 

sociale rezidențiale și de zi pentru copii, vârstnici și alte categorii de grupuri dezavantajate, locuințe 

sociale și pentru tineri, etc.), culturale (centre și case de cultură, muzee, etc.), sportive și de 

agrement (baze sportive, stadioane, bazine de înot, parcuri de agrement, etc.). 

 

4. Județul Bacău – dezvoltare teritorială integrată 

Județul Bacău va fi etalon național al dezvoltării teritoriale integrate, care va conduce la reducerea 

disparităților de dezvoltare între zonele urbane și cele exclusiv rurale. Astfel, vor fi înființate 

structuri asociative ale unităților administrative‐teritoriale din județ, dar și cu cele din județele 

învecinate, cu scopul de a realiza investiții care să răspundă unor nevoi/probleme comune în 

domeniul accesibilității, economic, social, al protecției mediului, etc. 

Dezvoltarea teritorială integrată a zonelor urbane și rurale din județul Bacău se va realiza prin 

utilizarea noilor instrumente de dezvoltare teritorială propuse de Comisia Europeană, respectiv 

Investițiile Teritoriale Integrate (ITI) și Acțiunile de Dezvoltare Locală plasate sub responsabilitatea 

comunității (CLLD). Prin intermediul acestora, se vor realiza investiții în crearea de sisteme de 

transport în comun ecologice, modernizarea infrastructurii urbane și crearea de spații publice 

moderne (străzi, parcări, parcuri, scuaruri, zone pietonale, spații publice, cartiere regenerate urban, 

locuri de joacă, parcuri și zone de agrement, etc.), concentrate în centrele istorice și în cartiere 

dezavantajate, în dezvoltarea infrastructurii rurale (drumuri, rețele tehnico‐edilitare, etc.), în 

dezvoltarea sectorului turistic (infrastructură turistică, de agrement și sportivă, promovare turistică, 

etc.), în dezvoltarea infrastructurii de protective a mediului (reconversia siturilor contaminate și 

brownfield, managementul siturilor protejate, valorificarea energiei regenerabile și creșterea 

eficienței energetice a clădirilor și a sistemului public de iluminat, managementul integrat al 

deșeurilor, extinderea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare, etc.) în asigurarea accesului 
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tuturor cetățenilor la servicii publice de calitate, etc. Proiectele integrate vor conduce la incluziunea 

socială a comunităților și cartierelor defavorizate (de ex. a celor locuite de persoane de etnie romă), 

unde se vor realiza investiții în îmbunătățirea infrastructurii de transport și tehnico‐edilitare, de 

locuire, creșterea calității serviciilor educaționale, de sănătate și sociale și crearea de întreprinderi 

sociale. 

 

5. Județul Bacău – județ accesibil și conectat la rețeaua majoră de transport 

Județul Bacău beneficiază de o poziție geografică strategică, fiind amplasat de‐a lungul Coridorului 

Siretului, principala axă de dezvoltare a Moldovei, precum și la intersecția cu principalele căi de 

comunicații (pasuri) care leagă Moldova de Transilvania. Cu toate acestea, infrastructura de 

transport din județ este una deficitară, accesibilitatea și mobilitatea în interiorul județului fiind 

limitate. 

Județul Bacău va beneficia de o infrastructură de transport modernizată, sigură și rapidă, care să 

asigure conectarea acestuia la axele prioritare de transport din rețeaua TEN‐T și la principalii poli 

urbani din România și din Europa. Pe lângă investițiile în construcția de autostrăzi și modernizarea 

de drumuri naționale, se vor realiza investiții semnificative în reabilitarea drumurilor județene, care 

să asigure accesibilitatea la zonele rurale izolate și aflate în declin socio‐economic, precum și în 

modernizarea drumurilor comunale și a străzilor orășenești, care va spori mobilitatea în interiorul 

localității, promovând incluziunea socială. O atenție specială va fi acordată promovării transportului 

ecologic, prin investiții în înființarea de sisteme de transport în comun, amenajarea de piste de 

biciclete, etc. 

 

Strategia de dezvoltare a microregiunilor din Județul Bacău 

Prezentăm mai jos prioritățile, măsurile și acțiunile propuse prin Strategia de dezvoltare a 

Microregiunii Colinele Tutovei, având în vedere apartenența comunei Corbasca la această 

microregiune. 

Prioritatea 1: Creșterea accesibității și susținerea mobilității 

Măsura 1.1. Asigurarea accesibilității microregiunii la centrele urbane şi la axele prioritare de 

transport (TEN‐T) 

Acțiuni: 

1.1.1. Reabilitarea şi modernizarea rețelei de drumuri județene 

Măsura 1.2. Creşterea mobilității în interiorul microregiunii 

Acțiuni: 

1.2.1. Reabilitarea şi modernizarea rețelei de drumuri comunale 
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Prioritatea 2: Sprijnirea dezvoltării economice 

Măsura 2.1. Crearea unui mediu de afaceri atractiv, competitiv şi inovativ 

Acțiuni: 

2.1.1. Stimularea mediului antreprenorial 

2.1.2. Realizarea de investiții în infrastructura și serviciile TIC 

2.1.3. Diversificarea activităților agricole din zonele rurale 

2.1.4. Creșterea veniturilor fermelor familiale 

Măsura 2.2. Valorificarea multiculturalității şi a patrimoniului cultural şi promovarea turismului 

Acțiuni: 

2.3.1. Promovarea tradițiilor locale pentru conservarea autenticității satului românesc 

2.3.2. Valorificarea resurselor turistice locale 

2.3.3. Restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural 

2.3.4. Crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de cazare 

2.3.5. Reabilitarea, modernizarea şi dotarea instituțiilor culturale (muzee, biblioteci, instituții de 

spectacol) 

Măsura 2.3. Investiții în oameni şi în competențe 

Acțiuni: 

2.3.1. Promovarea adaptabilității şi flexibilității forței de muncă prin programe de formare 

profesională continuă 

2.3.2. Tranziția de la şcoală la viața activă prin adaptarea ofertei educaționale la nevoile mediului 

economic 

 

Prioritatea 3: Dezvoltarea infrastructurii tehnico‐edilitare 

Măsura 3.1. Asigurarea accesului locuitorilor la rețelele de apă şi canalizare 

Acțiuni: 

3.1.1. Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată 

Măsura 3.2. Asigurarea accesului locuitorilor la rețelele de energie electrică şi termică 

Acțiuni: 

3.2.1. Extinderea şi modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice 

3.2.2. Extinderea şi modernizarea rețelei de iluminat public 

Măsura 3.3. Asigurarea accesului locuitorilor la rețelele de gaze naturale 

Acțiuni: 

3.3.1. Extinderea şi modernizarea rețelei de distribuție a gazelor naturale. 
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Prioritatea 4: Asigurarea accesului tuturor cetățenilor la servicii de calitate 

Măsura 4.1. Asigurarea accesului la infrastructură şi servicii de educație de calitate pentru toți 

locuitorii 

Acțiuni: 

4.1.1. Extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităților de învățământ 

4.1.2. Construcția de campusuri educaționale 

4.1.3. Extinderea transportului şcolar 

4.1.4. Implementarea sistemului de tip e‐Educație 

Măsura 4.2. Asigurarea accesului la infrastructură şi servicii de sănătate de calitate pentru toți 

locuitorii 

Acțiuni: 

4.2.1.Construcția, extinderea, modernizarea şi dotarea unităților medicale publice şi private 

(spitale, ambulatorii, cabinete medicale, etc.), 

Măsura 4.3. Asigurarea accesului la infrastructură şi servicii sociale de calitate şi combaterea 

sărăciei 

Acțiuni: 

4.3.1. Construcția, extinderea, modernizarea şi dotarea unităților de asistență socială (centre de zi 

pentru adulți şi copii, centre de tip rezidențial pentru copii, vârstnici şi persoane cu dizabilități, 

etc.) 

4.3.2. Construcția de locuințe sociale şi pentru tineri 

4.3.3. Sprijinirea înființării de întreprinderi sociale 

 

Prioritatea 5: Îmbunățățirea calității mediului 

Măsura 5.1. Protejarea biodiversității, peisajului şi asigurarea calității factorilor de mediu 

Acțiuni: 

5.1.1. Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea protejării 

biodiversității şi Natura 2000 

5.1.2. Împădurirea terenurilor degradate şi neproductive 

5.1.3. Înființarea de perdele forestiere și spații verzi 

Măsura 5.2. Implementarea managementului riscurilor 

Acțiuni: 

5.2.1. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de protecție împotriva inundațiilor 

5.2.2. Prevenirea eroziunii solului 
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5.2.3. Dotarea cu echipamente a inspectoratelor şi serviciilor voluntare pentru situații de urgență 

Măsura 5.3. Implementarea managementului integrat al deșeurilor 

Acțiuni: 

5.3.1. Extinderea sistemelor de management al deşeurilor 

5.3.2. Implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor 

5.3.3. Creşterea capacității de valorificare a deşeurilor 

Măsura 5.4. Creşterea eficienței energetice a clădirilor 

Acțiuni: 

5.4.1. Reabilitarea termică a clădirilor de interes public 

5.4.2. Reabilitarea termică a clădirilor de locuit 

Măsura 5.5. Stimularea producerii şi utilizării energiilor regenerabile 

Acțiuni: 

5.5.1. Valorificarea resurselor energetice regenerabile, a biomasei, a resurselor solare, eoliene, 

geotermale, a biocombustibilului 

5.5.2. Creşterea eficienței energetice a instalațiilor industriale (co‐generare) 

Măsura 5.6. Extinderea şi modernizarea infrastructurii de agrement şi sportive 

Acțiuni: 

5.6.1. Amenajarea, extinderea şi modernizarea zonelor verzi (parcuri, scuaruri, etc.) 

5.6.2. Amenajarea, extinderea şi modernizarea zonelor de agrement (aquaparkuri, plaje, spații de 

promenadă) 

5.6.3. Amenajarea, extinderea şi modernizarea infrastructurii sportive (terenuri, baze sportive) 

 

Prioritatea 6: Creșterea capacității administrative și asigurarea bunei guvernanțe 

Măsura 6.1. Întărirea cooperării între administrațiile publice și cetățeni și creșterea transparenței 

Acțiuni: 

6.1.1. Elaborarea/revizuirea strategiilor de dezvoltare, planurilor urbanistice şi de amenajare a 

teritoriului 

6.1.2. Formarea personalului din administrația publică 

6.1.3. Înființarea şi dezvoltarea capacității administrative a structurilor asociative 

6.1.4. Stimularea schimburilor de experiență și a cooperării teritoriale 

6.1.5. Implementarea sistemelor informatice integrate de tip e‐Administrație 

6.1.6. Implementarea sistemelor de management 
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4. Programe de finanțare disponibile 

4.1.Programe operaționale 

Ministerul Fondurilor Europene enumeră 8 programe de fonduri europene, cu alocările de bani 

aferente, prin care se vor finanța proiecte de investiții, inclusiv pentru anreprenori, în România, în 

perioada de programare 2021-2027. 

7 programe vor fi gestionate de MFE ca autoritate de management: 

 Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-

2027: 2,143 miliarde euro; 

 Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027: 4,615 miliarde euro; 

 Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027: 7,722 miliarde euro; 

 Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027: 2,594 miliarde euro; 

 Programul Operațional Sănătate 2021-2027: 4,73 miliarde euro; 

 Programul Operațional Asistență Tehnică 2021-2027: 597 milioane euro; 

 Programul Operațional Tranziție Justă 2021-2027: 1,76 miliarde euro. 

Programul Operațional Regional va fi împărțit în 8 POR-uri mai mici, fiecare gestionat de 

Agențiile de Dezvoltare Regională, ca autorități de management, de la nivel regional.  

Alocările de mai sus cuprind și cofinanțarea națională, pe lângă banii europeni. 

Acești bani fac parte din Fondurile structurale și de coeziune, care totalizează 31 de miliarde de 

euro de la Bruxelles pentru România, în perioada de programare 2021-2027. 

Alocarea celor 31 de miliarde de euro din viitoarea perioadă de programare este împărțită astfel: 

 19 miliarde de euro (55% din buget) provin din Fondul European de Dezvoltare Regională 

(FEDR), fiind dedicate în special digitalizării, dezvoltării durabile, incluziunii sociale ori 

sănătății; 

 6,07 miliarde (26%) reprezintă Fondul Social European (FSE+), prin care  vor fi sprijinite 

incluziunea socială, sănătatea, educația și ocuparea forței de muncă. 

 4,49 miliarde de euro (14% din buget) provin din Fondul de Coeziune și sunt alocați pentru 

a dezvolta domeniul transportului și va sprijini dezvoltarea durabilă; 

 1,76 miliarde euro (5%) vor fi alocați pentru Fondul European Tranziție Justă pentru a 

sprijini diversificarea economică a celor mai afectate regiuni. 

În total, României îi vor reveni circa 80 de miliarde de euro, sprijin financiar european, în 

perioada 2021-2027, conform negocierilor din Consiliul European din luna iulie 2020. 

Restul până la această sumă sunt fondurile din Mecanismul de redresare și reziliență (circa 30 

miliarde euro) și Politica Agricolă Comună a UE (circa 20 de miliarde de euro). 
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Programul Operațional Regional 2021 – 2027 – Regiunea Nord-Est 

 

Regiunea Nord-Est își propune pentru anul 2030 următoarele elemente de ordin strategic: 

 viziunea: regiunea NE va fi un spațiu competitiv, durabil și incluziv, unde îți vei dori să 

locuiești, să lucrezi și să investești! 

 obiectivul general: derularea în regiune a unei dezvoltări echilibrate printr-un proces de 

creștere economică durabilă, favorabilă incluziunii sociale, care să conducă la creșterea 

standardului de viata și reducerea decalajelor de dezvoltare intra și inter regionale. 

Pentru atingerea obiectivului general sunt avute în vedere șase obiective strategice și șapte priorități, 

după cum urmează:  

Obiectivul strategic nr. 1 – Îmbunătățirea competitivității regionale prin creșterea productivității în 

domenii cu valoare adăugată, prin stimularea capacităților de inovare și cercetare și promovarea 

utilizării tehnologiilor avansate și a serviciilor tehnologiei informației și comunicațiilor dezvoltat pe 

prioritățile:  

 nr. 1: NE - o regiune mai competitivă, mai inovativă și  

 nr. 2: NE - o regiune mai digitalizată. 

Obiectivul strategic nr. 2 - Protejarea mediului și optimizarea utilizării resurselor prin sprijinirea și 

promovarea eficienței energetice, prin reducerea emisiilor de carbon și dezvoltarea infrastructurii 

verzi în mediul urban dezvoltat pe  

 prioritatea nr. 3: NE - o regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul;  

Obiectivul strategic nr. 3 – Creșterea accesibilității, conectivității și siguranței prin dezvoltarea 

unei infrastructuri de transport rutier moderne și durabile dezvoltat pe  

 prioritatea nr. 4: NE - o regiune mai accesibilă. 

Obiectivul strategic nr. 4 – Creșterea accesului și participării la un învățământ de calitate, corelat 

cu cerințele pieței muncii prin dezvoltarea unei infrastructuri educaționale moderne dezvoltat pe  

 prioritatea nr. 5: NE - o regiune educată. 

Obiectivul strategic nr. 5 – Sprijinirea dezvoltării locale prin valorificarea și promovarea 

potențialului local existent dezvoltat pe  

 prioritatea nr. 6: NE - o regiune mai atractivă. 

Obiectivul strategic nr. 6 – Dezvoltarea capacității administrative pentru managementul și 

controlul POR la nivel regional dezvoltat pe  

 prioritatea nr. 7 – asistența tehnică. 
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De remarcat că în spațiul rural figurează peste jumatate din populația regiunii. Dintre aceștia, 

peste 600 de mii de persoane sunt ocupate în agricultură, bună parte practicând o agricultură de 

subzistență și activități care se constituie în forme de autoconsum, necuantificate în produsul intern 

brut. Astfel, deși 40% din populația ocupată activează în agricultură, aportul ramurii la constituirea 

produsului intern brut este de numai 10%. Zonele rurale, și în special cele din jumătatea estică a 

regiunii sunt încă caracterizate de un nivel redus de dezvoltare a infrastructurii de bază și tehnico-

edilitare. 

Gradul redus de modernizare al drumurilor care asigură conectivitatea cu spațiul urban se 

constituie într-un obstacol, determinând o accesibilitate redusă a populației la serviciile publice de 

educație și sănătate, la oportunitățile de muncă din mediul urban. Dezvoltarea limitată a tehnologiei 

informației și comunicațiilor, cât și gradul redus de penetrare a serviciilor de internet constituie 

obstacole în tranziția către economia cunoașterii. 

Riscul de sărăcie sau excluziune socială a crescut în ultima perioadă, nivelul prezent de 47% 

fiind foarte ridicat, superior celui național și comunitar. Mai mult, trei sferturi din populația afectată 

locuiește în mediul rural, iar 20% îl reprezintă tinerii între 15 și 24 de ani. Deși nivelul de deprivare 

materială s-a redus continuu prin creșterea nivelului de trai și remitentelor anuale transmise de 

populația care lucrează în străinătate, rata riscului de sărăcie rămâne ridicată și în creștere de 41%. 

Nivelul de marginalizare în mediul rural este ridicat, dublu față de zona urbană, cel mai mare din 

țară, cele mai afectate teritorii fiind în județele Vaslui, Iași, Botoșani și Bacău. 

Disparitățile dintre cele două medii sunt surprinse și în rapoartele de țară: acestea s-au accentuat 

în timp și au condus la o creștere a inegalității veniturilor și accesului la oportunități. Ponderea 

tinerilor care părăsesc timpuriu școala este cu 10 p.p. mai mare în mediul rural, iar nivelul nevoilor 

nesatisfăcute pentru servicii medicale este dublu în mediul rural. Absența conectivității digitale în 

unele zone din spațiul rural este un obstacol în dezvoltarea economică, iar ponderea utilizatorilor de 

servicii/aplicații de internet este foarte redusă (diferența pentru competențele digitale de bază urban 

vs. rural este de 24 p.p.). 

Priorități 

 P 1: Nord-Est - O regiune mai competitivă, mai inovativă 

 P 2: Nord-Est - O regiune mai digitalizată 

 P 3: Nord-Est – O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul 

 P 4: Nord-Est – O regiune mai accesibilă 

 P 5: Nord-Est – O regiune educată 

 P 6: Nord-Est – O regiune mai atractivă 

 P 7: Asistența tehnică 
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4.2.Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) este program finanțat din Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurală, prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea 

Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico-socială a spaţiului rural din 

România. 

Obiective strategice: 

 restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole 

 gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice 

 diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii 

şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale 

Priorități de dezvoltare rurală 2014-2020: 

 Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, 

deschiderea către piață și procesare a produselor agricole 

 Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri 

 Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele 

rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural 

 Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în 

sectoarele nonagricole din mediul rural 

 Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram 

dedicat 

 Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării 

LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții 

și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale. 

 

4.3.Programul Național de Dezvoltare Locală 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării 

şi Administraţiei, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanţă 

naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, 

tehnico-edilitară şi socio-educativă. 

Obiective de investiţii 

Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie să vizeze lucrări 

de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru unul dintre 

următoarele domenii specifice: 
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 sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei; 

 sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate; 

 unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi 

gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, 

unităţi de învăţământ special de stat; 

 unităţi sanitare; 

 drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca 

drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri comunale şi/sau drumuri publice din 

interiorul localităţilor; 

 poduri, podeţe sau punţi pietonale; 

 obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale 

multifuncţionale, teatre; 

 platforme de gunoi; 

 pieţe publice, comerciale, târguri, oboare; 

 modernizarea bazelor sportive; 

 sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a 

instituţiilor publice din subordinea acestora; 

 infrastructura turistică dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de punere în 

valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii aflate în proprietatea 

publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora. 

Finanţare 

Programul se finanţează din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual în 

bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, din fonduri aprobate anual cu 

această destinaţie în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte 

surse legal constituite. 

În limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, în baza analizei interne de 

specialitate a propunerilor de finanțare ale autorităților locale, se aprobă prin ordin al ministrului 

lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei lista finală cu obiectivele de investiţii care se 

finanţează, listă care se publică pe site-ul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 

Administraţiei. 
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PARTEA A II-A 

 

ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI CORBASCA 

 

 

1.Prezentare generală 

 

1.1. Delimitarea teritoriului 

Comuna Corbasca este așezată în partea de est a țării, la intersecția paralelei de 46.28o33’ 

latitudine N cu meridianul 27o15’ longitudine E.  

Administrativ, comuna Corbasca este situată în partea de sud-est a județului Bacău și se 

învecinează cu:  

 la nord cu comuna Pâncești (prin satele Fulgeris și 

Chilia Benei); 

 la nord-est cu comuna Găiceana;  

 la est cu comunele Huruiești (prin satele Palanca și 

Fundoaia) și Tătărăști (prin satele Gherdana și Corni); 

 la sud cu comunele Tătărăști și Sascut; 

 la vest, limita o formează râul Siret cu comunele 

Sascut, Valea Seacă, Orbeni. 

Față de principalele căi de comunicație, comuna Corbasca este situată la 35 km de drumul 

european E85 și de magistrala feroviară București-Suceava (care traversează localitatea Sascut). 

Localitățile componente sunt dezvoltate de-a lungul DJ 252C, care asigură legătura între 

majoritatea localităților.  

Această poziție față de căile de comunicație a avut o influență pozitivă doar asupra satelor 

Marvila, Corbasca și Scărișoara, însă a fost foarte puțin simțită în Pogleț, Rogoaza și Vâlcele din 

cauza poziției lor izolate față de centrul comunei.  

Satul Marvila, situat pe valea Siretului la 8 km distanță de centrul comunei, este mai apropiat de 

comuna Pâncești prin căile de comunicație mai accesibile în partea de nord a acestui sat. 

Cel mai important oraș la care se raportează localitatea Corbasca este municipiul Bacău, 

reședința județului, care este situat la 55 km. Alte centre importante sunt: orașul Adjud, situat la 32 

km și Sascut, aflat la 35 km de centrul comunei.  
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Satele comunei sunt așezate dispersat, fiind la următoarele distanțe față de reședința de comună: 

Scărișoara la 3 km, Băcioi la 3 km, Pogleț la 7 km, Rogoaza la 5 km, Vâlcele la 3 km, Marvila la 7 

km.  

În limitele prezentate, comuna Corbasca alcătuiește un teritoriu cu o suprafață de 62,62 km2. 

 

1.2. Scurt istoric 

Primele așezări aflate pe actualul teritoriu administrativ al comunei par a fi fost înființate după 

1467, în perioada domniei lui Ștefan cel Mare.  

Pe parcursul dezvoltării sale, comuna a cuprins de la 4 la 7 sate în componența sa, ca urmare a 

cuplării vremelnice cu comuna Scărișoara. De remarcat faptul că satul Corbasca a funcționat 

permanent ca reședință a comunei, deși aceasta nu a cuprins în permanență satele menționate mai 

sus.  

Satul Rogoaza este satul cel mai vechi din comuna Corbasca, fiind atestat documentar din anul 

1477, menționat cu numele de Rogoaza pe harta așezărilor din secolele al XV-lea, al XVI-lea și 

parțial al XVII-lea. Se consideră că satul Rogoaza a luat ființă în secolul I î.e.n., prin venirea unui 

grup de familii daco-carpatice din satul Corni, care s-a așezat la poalele dealului Rogoaza și la 

extremitatea estică a Văii Siretului, punctul cheie de apărare de tip cetățuie, unde condițiile de 

apărare în caz de primejdie sunt favorabile, iar relieful le oferea pescuit și vânat din belșug, 

creșterea animalelor, păsărilor și obținerea recoltelor bogate. 

Satul Pogleț este atestat documentar la începutul secolului al XVII-lea, când se numea 

Sucmezău (denumire provenită din limba maghiară, care înseamnă ridicătură, adică sat așezat pe 

deal). Prima atestare datează din iunie 1617, când domnitorul Moldovei, Radu Vodă Mihnea, 

întărăște lui Nabadaico-biv vornic, satul Sucmezău și 599 de curături în pădure și trei oase de 

curături de fân. A doua atestare este cea de la 28 august 1660, când domnitorul Moldovei, Gheorghe 

Ștefan rânduiește pe Toader Palade, biv jicnicer, să meargă la Sucmezău pe Polocine, să aleagă 

părțile de moșie cumpărate de la Dabija biv velvornic, de la Irimia Nabadaiacu și de la copiii lui.  

Satul Vâlcele, care până în 1968 s-a numit Porcăreț, după pârâul din zonă, este o așezare relativ 

nouă. Localitatea a fost atestată documentar în 1878.                   

Vechimea de peste 500 de ani a localităților comunei constituie și suportul explicativ pentru 

includerea comunei Corbasca în cadrul unităților administrativ-teritoriale cu fond etnografic 

semnificativ pentru patrimoniul național cultural, așa cum este menționat și în cadrul P.A.T.J. 

Bacău. 

De asemenea, pe teritoriul comunei se află două monumente de arhitectură protejate, 

consemnate ca atare în studiul mai sus menționat.  
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În ceea ce privește evoluția spațială a localităților, acestea au suferit de-a lungul timpului 

modificări.   

Schimbările politice și social-economice produse după 1990 au determinat schimbări 

semnificative și în ceea ce privește dezvoltarea și evoluția comunei Corbasca. Astfel, în urma unor 

abuzuri legislative, în perioada 1983-1987 vetrele satelor au fost restrânse. 

După 1990, în spiritul reînscrierii unor tradiții și a reparării acestor abuzuri legislative s-a 

revizuit intravilanul, introducând toate zonele construite.  

Formarea unei așezări este un fenomen evolutiv continuu. Astfel, după 1990, localitățile 

comunei au căpătat o altă dimensiune.  

Autorizarea construirii de locuințe pe terenurile intrate în posesia proprietarilor ca urmare a 

aplicării prevederilor Legii nr. 18/1991, a condus la extinderea vetrelor localităților. Edilii comunei 

s-au preocupat de ehiparea tehnico-edilitară a localităților comunei.  

Se constată că, datorită instabilității situației socio-economice, fenomenele demografice 

manifestate și înregistrate pe teritoriul administrativ al comunei Corbasca în perioada 1997-1998 au 

un caracter instabil, aleator.  

 

 

1.3. Cadrul natural 

 

1.3.1. Relieful 

Teritoriul localității Corbasca se află în zona sudică a Podișului Moldovei, cunoscut sub numele 

de Colinele Tutovei și care au fost puse în evidență pentru prima dată de M. David (1935). După I. 

Hârjoabă (1968), care separă Colinele Tutovei în cinci subunități geomorfologice (sectoare), 

comuna Corbasca se încadrează în sectorul Colinelor joase.  

Pe cuprinsul teritoriului comunei se deosebesc două unități geomorfologice distincte și anume: 

zona colinară și lunca Siretului.  

Zona colinară se încadrează interfluviului Băcioi-Siret-Polocin care, de fapt, se desprinde din 

culmea interfluvială principală Siret-Berheci.  

Relieful colinar care domină teritoriul comunei a rezultat din îmbinarea specifică a numeroși 

factori interni și externi: faciesul petrografic, structura geologică și tectonică, condițiile climatice, 

rețeaua hidrografică, covorul vegetal, lumea animală și acțiunea omului.  

Acest tip de relief este caracterizat prin prezența unor culmi deluroase - „zări”, așa cum sunt 

numite de localnici (zarea Condrache, zarea Moțcani, zarea Scărișorii, zarea Grimbăroaiei), culmi 

prelungi, monoclinale, orientate paralel, separate de văi consecvente (Băcioiului, Moțcanilor, 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – Comuna Corbasca 

 

47 

 

Zapodiei, Bourenilor, Rogoazei) și subsecvente (Chilia, Marvila, Fulgeriș, Scumpia), cu intense 

procese de pantă. 

Aici există o suprapunere aproape perfectă între direcțiile colinelor și direcțiile văilor, de unde 

rezultă rolul major al rețelei hidrografice în formarea reliefului, prin eroziunea exercitată în cadrul 

uui plan înclinat spre sud.  

Altitudinile „zărilor” scad treptat spre sud și sud-vest de la peste 450 m nord-est (maximum 

atins în zarea Grimbăroaiei-Dealul Mare, 469 m) până la 100 m în lunca Siretului la Rogoaza. 

Culmile deluroase din nord (Dealul Mare - 469 m, Dealul La via lui Pleșu - 433 m) și est 

(Dealul Moțcani - 338 m, Piscul lui Tănase - 313 m, Dealul Gherdanei - 310 m) se deosebesc de 

cele din sud (Dealul Chiliei - 253 m, Dealul Rogoazei – 220 m, Dealul Aparatura - 235 m) și vest 

(Dealul Pușcașului - 200 m, Piscul lui Gulai - 229 m, Dealul Gherghițoaiei - 241 m), prin altitudini 

mai mari, relief mai accidentat, procese de degradare a versanților pe suprafețe mai întinse.  

Din analiza hărții hipsometrice a reliefului și din profilele de relief rezultă că altitudinea acestui 

relief coboară de la nord (Dealul Mare – 469 m) la sud (Dealul Chiliei – 253 m) și de la est (Dealul 

Muncenilor – 312 m) la vest (Dealul Pușcașului – 200 m). 

Energia maximă de relief pe teritoriul comunei Corbasca este de 369 m.  

Culmile deluroase sunt ușor bombate, fără vârfuri ascuțite și, prin dispoziția lor ordonată între 

văile Moțcani, Băcioi, Zapodia, Porcăreț, capătă un caracter de monotonie.  

Versanții ocupă o mare suprafață din teritoriu, având în general orientarea văilor de la nord la 

sud, iar expoziția estică sau vestică.  

Partea vestică a versanților este îngustă și abruptă, favorizând declanșarea fenomenelor de 

eroziune foarte puternică, iar în unele locuri a alunecărilor de teren (Dealul Gherdana - Imas, Dealul 

Rogoazei, Dealul Rotăreștilor).  

Partea estică a versanților este prelungă și cu înclinare redusă, solurile fiind în general neerodate 

sau moderat erodate. Relieful fiind mai vechi, solurile sunt evoluate, formându-se soluri aparținând 

clasei luvisoluri, dar prin tipuri aflate într-un stadiu mai puțin avansat de pedogeneză, cum este 

cazul preluvosolurilor.  

Pe acest teritoriu înclinarea versanților este cuprinsă între 2 și 30o, numai în partea de vest, în 

zona de abatere a Siretului spre stânga, în dreptul localității Scărișoara, valorile depășesc 30o. 

Valorile cele mai frecvente sunt cuprinse între 0 și 10o. În bazinele torențiale care fragmentează 

versanții estici ai văilor Moțcani, Băcioi, Marvila, Fulgeriș, pantele se accentuează, depășind 15o. 

O accentuare a înclinării versanților (peste 15o) se observă și în cadrul cornișelor de alunecare.  
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Lunca Siretului 

Valea Siretului are aspectul unui culoar depresionar, care în zonele de confluență cu marile râuri 

carpatice, se lărgește considerabil, atingând peste 15 km în dreptul localității Bacău.  

Din larga vale a Siretului, Colinelor Tutovei le aparține doar flancul răsăritean, care se 

desfășoară în teritoriul comunei Corbasca de la nord-vest de localitatea Marvila până la sud de 

localitatea Rogoaza. Aspectul morfologic al acestuia, cu panta mare, afectat de numeroase procese 

geomorfologice gravitaționale, diferă net de aspectul versantului opus, în cadrul căruia se 

desfășoară larg terasele Siretului, atenuându-i-se panta, de aici rezultând un evident caracter de 

asimetrie a văii Siretului.  

Hârjoaba a ajuns la concluzia că aspectul morfologic abrupt al malului stâng al Siretului în 

sectorul Colinelor Tutovei se datorează deplasării mai active a albiei Siretului către acest mal, 

subminându-i baza și accelerând procesele geomorfologice de versant.  

Deplasarea albiei sale este efectul a doi factori importanți: 

 acțiunea afluenților carpatici; 

 mișcările tectonice diferențiate din cadrul celor două unități pe care Siretul le desparte.  

 

 
Foto nr. 1 – Peisaj Corbasca, județul Bacău1 

 

 

                                                      
1 Surse fotografii prezentate în lucrare (inclusiv coperta): website https://www.primariacorbasca.ro/ și pagina Facebook   

https://www.facebook.com/groups/corbasca/permalink/3061667820521088 -  fotografii Gabriela Irimia 

https://www.primariacorbasca.ro/
https://www.facebook.com/groups/corbasca/permalink/3061667820521088
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Podișul Moldovenesc și Subcarpații 

Valea Siretului în zona studiată are o lățime ce variază între 300 și 500 m, având lățimea 

maximă în partea de nord. Se observă o despletire accentuată a albiei minore în partea de nord, cu 

abatere spre stânga sub formă de bucle neregulate. Evoluția meandrării a dus la formarea luncii.  

Lunca Siretului are cea mai mare extensiune în dreptul localităților Marvila și Rogoaza.  

La inundațiile din anii 1970, 1972, 1979, apele au ieșit din malul stâng până în zona joasă a 

vetrei satului Marvila și în partea sudică a satului Rogoaza. Cele mai intense aluvionări au loc în 

apropierea malurilor.  

În interiorul luncii se află ridicături create de vechile meandrări, care au forma unor bombări 

alungite, despărțite de albii părăsite.  

În cadrul comunei Corbasca, afluenții Siretului au în mare parte cursuri paralele cu el. 

Paralelismul culmilor este o consecință a paralelismului pronunțat al rețelei hidrografice, păstrând 

aproape în exclusivitate un caracter consecvent. Ele au creat un sistem de văi orientate de obicei în 

sensul meridianelor și care s-au dezvoltat de la nord la sud. Dintre pâraiele autohtone, cele care au 

modelat văi mai importante sunt: Moțcani, Băcioi, Rogoaza, Zapodia, Boureni, Marvila, Fulgeriș.  

Văile sunt asimetrice datorită adaptării la structură, sunt mai înguste în compartimentul superior, 

urmând a se lărgi la confluența cu Siretul. 

 

1.3.2. Resurse ale solului și subsolului 

Pe teritoriul administrativ al comunei s-au făcut sondări și forări în vederea descoperirii de 

resurse naturale, dar fără rezultat. Nu au fost descoperite resurse de ape termale sau minerale și 

nămoluri cu însușiri terapeutice.  

Având în vedere că o mare parte a teritoriului este amplasat pe malul râului Siret, în lunca 

acestuia sunt cantități însemnate de nisip și pietriș. Condițiile pedoclimatice care caracterizează 

teritoriul comunei sunt propice culturilor agricole.  

Potențialul de producție al solurilor din cadrul teritoriului administrativ al comunei Corbasca 

este afectat de o serie de degradări sau factori limitativi, a căror intensitate variază de la slab la 

foarte puternic.  

 

1.3.3. Clima  

Clima ce caracterizează teritoriul comunei Corbasca este de tip temperat-continental. 

Temperatura medie anuală este 9,2o C, iar maximele înregistrate sunt de 20o în luna iulie.  

Elementele naturale și poziția geografică creează un topoclimat local cu veri călduroase și ierni 

friguroase.  
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Brumele timpurii sunt semnalate de regulă în a treia decadă a lunii septembrie și prima decadă a 

lunii octombrie. Deasupra acestei regiuni pătrund pe toată durata anului mase de aer din sectorul 

estic, sud-estic și nordic.  

Suprafața activă cu care vine aerul în contact direct constituie sursa principală de transformare a 

energiei solare în căldură, precum și de umezire a aerului.  

Suprafața activă joacă un rol important și în transformarea maselor de aer în deplasarea lor, 

astfel sunt anumite elemente ale cadrului natural care creează un topoclimat cu profil local. Văile 

influențează direcția și intensitatea vânturilor, masivele păduroase care ocupă o mare parte din 

teritoriul comunei influențează distribuția căldurii, umezelii și procesele de evaporație.  

Temperatura maximă absolută s-a înregistrat în luna iulie 1946 +39oC, iar cea minimă absolută 

în luna februarie 1908  -27,7oC. 

Valoriile medii lunare cele mai coborâte se înregistrează în luna ianuarie când se mențin 

negative (-3,5oC), datorită invaziilor de aer rece continental ce se deplasează din nord-est și est. În 

cursul anului, temperaturile maxime zilnice ale aerului sunt egale sau depășesc 25oC și aceasta se 

datorează timpului senin și frecvenței mai mari a invaziilor de aer cald continental în intervalul 

martie-octombrie.  

Un alt aspect al regimului termic cu implicații directe în agricultură este reprezentat de 

temperatura solului. Temperatura medie lunară a solului arată o creștere continuă până la adâncimea 

de 10 cm din ianuarie până în iulie. Cele mai mari variații de temperatură se realizează la suprafața 

solului.  

Umezeala aerului, caracteristică importantă a climei, depinde pe de o parte de temperatura 

aerului, iar pe de altă parte de existența maselor de evaporare. Umezeala relativă pe teritoriul 

comunei Corbasca este de 78%. 

Valoarea medie anuală a nebulozității este de 6,4 zecimi. În luna ianuarie, precum și în celelalte 

luni de iarnă este în general destul de ridicată (7-8 zecimi). În lunile de vară nebulozitatea este 

destul de redusă, având valoarea minimă de 4 zecimi. 

Regimul precipitațiilor atmosferice prezintă variații anuale, sezoniere și lunare destul de 

importante și acestea influențează abundența și varietatea vegetației, precum și producția agricolă.  

Cantitățile medii multianuale de precipitații din zonă sunt în jur de 561 l/mp. În lunile mai, 

iunie, iulie și august cad cantitățile cele mai mari de precipitații, ele constituind aproximativ 48% 

din total.  

Cele mai sărace luni în precipitații sunt lunile ianuarie, februarie, martie și decembrie.  

Cele mai mari cantități de apă din precipitații s-au înregistrat în perioada 1973-1993, în sezonul 

de primăvară și toamnă, iar cele mai mici cantități de apă din precipitații au căzut în decembrie 
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1972. În anii cu ploi în exces s-au produs modificări geomorfologice pe teritoriul comunei Corbasca 

prin alunecările de teren din satul Rogoaza, s-a extins procesul de eroziune a solurilor și au fost 

afectate culturile agricole și văile pârâurilor. 

Vântul, ca element dinamic al climatului, are un rol precumpănitor în producerea diferitelor 

fenomene atmosferice. Pe plan local, condițiile fizico-geografice creează diferențieri care 

favorizează circulația aerului. Vânturile se caracterizează printr-o frecvență și viteză mai accentuată 

din partea de nord-vest și nord (18%), urmează vântul de sud și sud-est (9,07%), atingând valori ale 

vitezei medii între 3,0-3,2 m/s. 

 

1.3.4. Rețeaua hidrografică  

Apa, unul dintre elementele cadrului geografic care joacă un rol deosebit de important în viața 

omului, exprimă poate cel mai clar raporturile stabilite de milenii între om și componentele cadrului 

natural. Pânzele de apă freatică au o importanță deosebită în alimentarea cu apă a localităților, fiind 

singura sursă a acestora. Totodată, apele subterane constituie una din sursele de alimentare a rețelei 

hidrografice, alături de apa rezultată din topirea zăpezilor și din ploi, ce reprezintă sursa principală.  

 

Apele subterane 

Apele freatice din zona colinară sunt cuprinse în structuri monoclinale, în depozite pliocene. 

Adâncimea apelor freatice pe interfluvii este de 10 – 30 m. Pe văile interioare și în lunca Siretului, 

apa se află la 2 – 4 m adâncime, ceea ce a făcut ca solurile să fie freatic umede sau să apară procesul 

de gleizare.  

Stratele acvifere au un debit scăzut și o drenare rapidă a lor, fiind puternic influențate de 

regimul precipitațiilor atmosferice și de marea permeabilitate a rocilor.  

 

Apele de suprafață 

Acestea sunt reprezentate pe teritoriul comunei prin cursuri de apă permanente, cursuri cu 

scurgere intermitentă, torențială (care reprezintă peste 50% din lungimea rețelei hidrografice) și 

lacul de acumulare Berești-Sascut. 

Din punct de vedere hidrografic, zona la care facem referire este tributară Siretului. Rețeaua 

hidrografică este săracă, lungimea ei fiind de 117,89 km, revenind o densitate de 3,01 km/kmp. 

Principalul râu este Siretul, care formează limita de sud-vest a teritoriului comunei Corbasca. 

Cursul său meandrat a dus la degradarea terenurilor prin inundații și ruperea malurilor, mai ales în 

timpul viiturilor mari. Efectul negativ de degradare a terenurilor prin inundații și rupere a malurilor 

din timpul viiturilor mari a fost mult diminuat prin amenajările făcute în urma construcției celor 
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două hidrocentrale  - cea de la Răcăciuni, în amonte și cea de la Berești-Sascut, în aval de comună, 

între care se află lacul de acumulare. 

Siretul primește afluenți de pe teritoriul comunei Corbasca sub formă de pâraie care își au 

izvoarele, în majoritatea lor, în partea centrală și de nord (Moțcani, Băcioi, Rogoaza, Fulgeriș, 

Marvila, Chilia, Boureni și Ruginosu). 

 

 

Foto nr. 2 – Ieșire din pădure spre Siret 

 

Pârâul Fulgeriș formează hotarul nordic al teritoriului, iar celelalte curg în interiorul comunei pe 

direcția nord-sud sau nord-est sud-vest. Aceste pâraie au afluenți de lungime mică și debit redus 

care poartă, în general, numele satelor prin care trec.  

Caracteristică pentru pâraiele amintite este alimentarea lor, în proporții de circa 70%, din apa 

provenită din ploi și zăpezi. Scurgerea medie specifică Siretului este de 1,1/s/kmp. 

Stratul normal anual al scurgerii variază între 25 și 50 mm. 

Volumul scurgerii înregistrează variații lunare și sezoniere.  

Luna cu cea mai redusă scurgere medie este ianuarie, când la Răcătău, pe râul Siret, s-a 

înregistrat un Q mediu de 12,7 ml/s. Într-un an, scurgerea de primăvară este cea mai bogată, 

asigurându-se 40-50% din cea medie multianuală. 
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Anotimpul cu cel mai mic volum al scurgerii este toamna, când aceasta reprezintă 10-15%. 

Scurgerea minimă în timpul toamnei se datorăște epuizării în mare măsură a rezervelor subterane, 

cauzate de secetele din timpul verii și de precipitațiile, în general reduse, din a doua parte a ei.  

Influențele climatului continental se resimt în regimul debitelor, încât cele maxime se produc la 

începutul sezonului cald și numai în mod cu totul accidental, în urma unor ploi torențiale, în iulie-

august.  

Legat de regimul scurgerii trebuie să se aibă în vedere și debitul solid. Scurgerea solidă pe râul 

Siret a înregistrat valori de până la 5 t/ha/an.         

Scurgerea specifică de aluviuni în suspensie este de 4,65 t/ha/an. Anual, prin acțiunea de 

eroziune areală și torențială, apa transportă circa 1 tonă de material de pe fiecare hectar, reprezentat 

îndeosebi de stratul fertil de pe suprafața solului, ceea ce a dus la o scădere foarte mare a fertilității 

terenurilor agricole.  

Turbiditatea apei are valori între 2.500 – 5.000 g/m3. 

Cel mai mare debit multianual al râului Siret la postul hidrometric Răcătău (la nord de comuna 

în studiu) ajunge la 107 ml/s, cu un maxim în perioadele de viituri și minim la debite scăzute.  

Pâraiele de pe teritoriul comunei au un debit mediu multianual de 0,70 m3/s și un regim foarte 

neregulat. Caracteristicile fizico-chimice și calitatea apei sunt determinate de factori naturali și 

antropogeni. În funcție de aceștia, apele din această zonă se deosebesc din punct de vedere al 

compoziției chimice și a gradului de poluare.  

Gradul de mineralizare al apelor bazinului Siret de pe teritoriul comunei este între valori de 200 

– 1.000 mg/l. Calitatea fizică și chimică a apei permite folosirea și în activitatea umană.  

Un rol deosebit în chimismul apei îl are poluarea acestora. Principalele surse de impurificare a 

apelor comunei Corbasca sunt: activitatea agricolă (apele spală îngrășămintele chimice, organice și 

substanțele ierbicide și fungicide) sau activități forestiere și umane (reziduurile casnice).  

 

1.3.5. Vegetația 

Învelișul biotic al comunei Corbasca are, în general, un caracter central-european, est-carpatic. 

Pe acest fond se conturează o serie de aspecte bioogeografice specifice zonei colinare și luncii 

Siretului. 

Pe teritoriul studiat pot fi întâlnite asociații vegetale aparținând pădurii, pajiștilor și fânețelor, 

cât și culturilor agricole.  

Pădurea reprezintă un fond natural important pentru economie, pentru menținerea unui mediu 

ecologic favorabil. 
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Caracteristica zonei colinare a acestei unități este dată de pădurile de foioase, în care rolul 

dominant îl au fagul și gorunul, care coboară sub 300 m altitudine și împreună cu alte esențe ocupă 

34,82% (2.063,77 hectare) din suprafața comunei. Proporția de esențe este următoarea: carpen 30%, 

gorun 28%, fag 22%, jugastru 9%, frasin 3%, salcâm 8%. Gorunetele sunt formate în locuri 

exclusiv din gorun Quercus petraea, iar altele se prezintă sub formă de șleauri. Șleaurile de 

gorunete sunt formate din cer Quercus ceris, gârniță Quercus frainetto, stejar Quercus robur, 

precum și fag Fagus silvatica, carpen Carpenus betulus, arțarul Acer pseudoplatanus, tei Tilia 

cordata, paltin, jugastru.  

Gorunetele sunt păduri mai luminoase și din această cauză stratul de arbuști este bine dezvoltat 

cu specii numeroase. Dintre ele amintim: alunul Carylus avellana, cornul Cornus mas, porumbarul 

Prunus spinosa, măceșul Rosa canina și sângerul Cornus sanguinea. 

Vegetația arborescentă din lunca Siretului, cunoscută sub denumirea de „zăvoi”, este formată 

din specii de esențe albe: plopi Plopulus alba, sălcii, răchite Salix alba, Salix fragilis. În părțile 

marginale ale zăvoaielor se întâlnesc tufișuri de cătină Tamarix, sânger Cornus sanguinea, murul 

Rubur caesius. 

 

  

 

  

 

Foto nr. 3 – 6 – Flora spontană pe teritoriul comunei Corbasca 
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Silvostepa cuprinde șesurile și jumătatea inferioară a versanților care sunt afectați de fenomenul 

de stepizare în urma intervenției omului. Din peticele existente de pășuni și fânețe, rezultă că 

vegetația ierboasă este de tip mezofit, reprezentată prin: asociații de Agrostis, Poa, Festuca, la care 

se adaugă și specii din alte familii ca: margareta (Chrysantheumum leucanthemum), cicoare 

(Cichorium intybus), pojornița (Hipericum perforatum), păișul de livezi (Agrostis alba), firuța de 

livezi (Poua pratensis), iarba vântului (Agrostis stolonifera). 

 

Vegetația intrazonală 

Vegetația de luncă (reprezentată prin asociații lemnoase și ierboase care predomină) este de tip 

mezofit și higrofit. Pădurea de luncă prezintă specii de sălcii și plopi: Salix fragilis, Salix alba, 

Populus alba, Populus nigra și Alnus Glutinosa (arinul). 

Covorul ierbos este alcătuit din: laptele câinelui (Euphorbia cyparisios), murul (Rubus caesus), 

troscotul (Polygonum aviculare), firuța (Poa pratensis). 

Vegetația higrofită este întâlnită în luncile principalelor pâraie și în arealele cu exces de 

umiditate din lunca Siretului, fiind reprezentată prin: rogozuri  (Carex riparia - Carex acutiformis), 

pipiriguri (Juncus effusus), cucută de apă (Cucută virosa), papura, trifoiul, ferigă de baltă, etc.  

Vegetația halofită de la Sărata este mai slab reprezentată în arealul studiat, totuși pe alocuri, în 

special în lunci și la baza versanților, apar ochiuri de sărătură cu speciile halofite, cea mai frecventă 

fiind Salicornia herbaceea. 

 

1.3.6. Fauna  

Animalele din această zonă sunt numeroase și variate ca specii. Mamiferele sunt reprezentate 

prin următoarele specii: mistrețul Sus scrofa, iepurele Lepus europaeus, cârtița Talpa europeea, 

vulpea, ariciul Erincaus europaeus, dihorul Puterius putorius, popândăul Citellus citellus, precum 

și multe specii de șobolani și șoareci.  

Păsările acestor păduri alcătuiesc un etaj caracteristic al columbidelor. Cele caracteristice sunt: 

porumbelul de scorbură, turturica, mierla, pițigoiul, sticletele, privighetoarea, ciocănitoarea, graurul, 

bufnița, cucuveaua.  

În lunca Siretului, în urma amenajării lacului Berești-Sascut, fauna s-a îmbogățit cu următoarele 

specii: rațe sălbatice, pescăruși, berze.  

Ihtiofauna este reprezentată prin diverse specii de pești: crap, șalău, biban, plătica, somn, guvid 

de apă dulce, caras. 
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2. Populația și forța de muncă 

 

2.1.Populația comunei Corbasca 

La recensământul populației României din anul 2011, populația comunei Corbasca era de 4.914 

locuitori, din care 2.493 de sex masculin și 2.421 de sex feminin. 

În perioada 2012 – 2020, populația comunei cunoaște o evoluție descendentă, ceea ce se poate 

observa din tabelul următor: 

 

Tabelul nr. 1 – Populația comunei Corbasca în perioada 2012-2020 

 

An 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Populație 5759 5709 5662 5626 5586 5550 5573 5536 5490 

    

 

Graficul nr. 1 – Populația comunei Corbasca în perioada 2012-2020 

 

 
 

 

Dacă la recensământul populației din anul 2011, repartiția pe sexe la nivelul comunei era relativ 

egală, datele înregistrate pentru anul 2020 indică un procent mai mare pentru populația de sex 

masculin. 

 

 

Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020

5759 

5709 

5662 
5626 

5586 
5550 

5573 
5536 

5490 

Evoluția populației comunei 2012-2020 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – Comuna Corbasca 

 

57 

 

 

Tabelul nr. 2 – Repartizarea pe sexe a populației comunei în anul 2020, comparativ cu 2011 

Gen Masculin Feminin 

An 2011 2020 2011 2020 

Populație 2493 2851 2421 2639 

 

 

Graficul nr. 2 - Reprezentarea grafică a populației, pe sexe – 2020, comparativ cu 2011 

 
 

Conform recensământului efectuat în 2011, repartiția populației pe satele componente ale 

comunei Corbasca era următoarea: 

 

Tabelul nr. 3 – Repartiția populației pe satele componente 

Nr. 

crt. 

 

Sate componente 

Număr 

locuitori 

1. 
Corbasca 746 

2. 
Băcioiu 1994 

3. 
Marvila 542 

4. 
Pogleț 62 

5. 
Rogoaza 302 

6. 
Scărișoara 719 

7. 
Vâlcele 549 

 
Total 

4914 
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Graficul nr. 3 – Repartiția populației pe satele componente 

 

 
 

 

Populația stabilă pe grupe de vârstă și sexe în anul 2020 se prezintă astfel: 

 

Tabelul nr. 4 – Structura populației pe grupe de vârstă și sexe 

 

 

Grupa de 

vârstă 

 

Număr locuitori 

  

Grupa de 

vârstă 

 

Număr locuitori 

M F M F 

Sub 5 ani 178 151 45-49 ani 217 169 

5-9 ani 188 168 50-54 ani 142 128 

10-14 ani 228 206 55-59 ani 131 95 

15-19 ani 302 246 60-64 ani 102 104 

20-24 ani 228 228 65-69 ani 80 118 

25-29 ani 205 178 70-74 ani 56 80 

30-34 ani 249 191 75-79 ani 63 74 

35-39 ani 192 191 80-84 ani 48 65 

40-44 ani 214 195  Peste 85 ani 28 52 
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Graficul nr. 4 – Structura populației pe vârste și sexe 

 

 
 

În ceea ce privește durata medie a vieții, Anuarul statistic al județului Bacău, ediția 2019 

prezintă următoarea situație corespunzătoare mediului rural pentru perioada 2013 – 2018: 

 

Tabelul nr. 5 – Durata medie a vieții în mediul rural – județul Bacău, 2013 - 2018 

 

 

Județul Bacău 

 

Total mediul rural 

Din care: 

Masculin Feminin 

2013 72,64 69,18 76,57 

2014 72,66 68,80 77,19 

2015 72,38 68,43 77,09 

2016 72,60 68,89 76,92 

2017 72,61 69,09 76,75 

2018 72,31 68,52 76,85 

 

 

 Institutul Național de Sănătate Publică2 prezintă mișcarea naturală a populației în anul 2019 

comparativ cu anul 2018, pentru județul Bacău, după cum urmează: 

 

 

                                                      
2 Sursă informații: Buletinul informativ al Institutului Național de Sănătate Publică nr. 10/2019 

0

50

100

150

200

250

300

350

an
i

an
i

an
i

an
i

an
i

an
i

an
i

an
i

an
i

an
i

an
i

an
i

an
i

an
i

an
i

an
i

an
i

si
 p

e
st

e

Sub
5

 5 -
9

 10 -
14

15 -
19

20 -
24

25 -
29

30 -
34

35 -
39

40 -
44

45 -
49

50 -
54

55 -
59

60 -
64

65 -
69

70 -
74

75-
79

80-
84

85
ani

Structura populației pe grupe de vârstă și sexe 

         Masculin

         Feminin



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – Comuna Corbasca 

 

60 

 

 

 

Tabelul nr. 6 – Mișcarea naturală a populației în anul 2019 comparativ cu anul 2018 

 

Cifre absolute 

Județul 

Bacău 

Născuți vii Decedați Spor natural Născuți morți Decese 

sub 1 an 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Total 5768 6525 8689 9134 -2921 -2609 9 12 48 50 

Rural 3219 3606 5382 5645 -2163 -2039 2 6 37 35 

 

 

 

Tabelul nr. 7 – Mișcarea naturală a populației în anul 2019 comparativ cu anul 2018 

 

Indici 

Județul 

Bacău 

Natalitate* Mortalitate 

generală* 

Spor natural* Mortinatalitate** Mortalitate 

infantilă*** 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Total 7,8 8,8 11,8 12,3 -4,0 -3,5 1,6 1,8 8,3 7,7 

Rural 8,3 -5,2 13,9 14,4 -5,6 -5,2 0,6 1,7 11,5 9,7 
*indici la 1000 locuitori 

**indici la 1000 născuți vii + născuți morți 

***indici la 1000 născuți vii 

 

În situația prezentată s-a evidențiat sporul natural, un indicator demografic dependent de 

natalitate și mortalitate, care se calculează pe baza diferenței dintre rata de natalitate și rata de 

mortalitate generală într-o anumită perioadă de timp, sau diferența dintre numărul născuților vii și 

cel al deceselor în rândul unei populații determinate într-o perioadă de timp. 

În continuare prezentăm situația privind mișcarea naturală și mișcarea migratorie a populației 

comunei Corbasca în perioada 2015-2019. 

 

Tabelul nr. 8 – Mișcarea naturală a populației comunei Corbasca 

 

Nr. 

crt. 

Categorie 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Născuți vii 72 79 86 45 36 

2. Decedați 52 65 53 49 67 

3. Spor natural 20 14 33 -4 -31 
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Tabelul nr. 9 – Mișcarea migratorie a populației comunei Corbasca 

 

Nr. 

crt. 

Categorie 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Stabiliri de reședința 3 8 10 9 18 

2. Plecări cu reședința 40 38 32 50 48 

3. Stabiliri cu domiciliul 59 61 79 71 70 

4. Plecări cu domiciliul 126 116 91 118 92 

5. Emigranți definitivi 20 14 5 13 8 

6. Imigranți definitivi 3 4 3 7 8 

 

Din punct de vedere etnic, majoritatea locuitorilor este reprezentată de români, existând o 

minoritate semnificativă de romi (33%). Pentru circa 8 % din populație, apartenența etnică nu este 

cunoscută. 

 

Tabelul nr. 10 – Structura populației în funcție de etnie 

 

 

Etnie 

 

Număr locuitori 

Români 2916 

Romi 1601 

Informație nedisponibilă 396 

 

 

Graficul nr. 5 – Structura populației în funcție de etnie 
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Din datele înregistrate la recensământul din 2011, s-a putut evidenția următoarea situație privind 

confesiunile religioase din comuna Corbasca: 

 

Tabelul nr. 11 – Structura populației în funcție de confesiunea religioasă 

 

 

Nr. crt. 

 

Confesiune religioasă 

 

Număr locuitori 

 

1. Ortodoxă 4439 

2. Romano-catolică 6 

3. Penticostală 51 

4. Martorii lui Iehova 6 

5. Creștină de rit vechi 15 

6. Informație nedisponibilă 396 

 

 

Graficul nr. 6 – Structura populației în funcție de confesiunea religioasă 

 

 
 

 

La recensământul din anul 2011, în comuna Corbasca s-a înregistrat un număr de 1364 

gospodării ale populației, numărul mediu de persoane pe o gospodărie a populației fiind de 3.32. 

Totodată, s-au înregistrat 1564 clădiri cu locuințe.  

Din tabelul de mai jos rezultă situația locuințelor existente și suprafața locuibilă pentru comuna 

Corbasca în perioada 2015-2019. 
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Tabelul nr. 12 – Situația locuințelor existente și suprafața locuibilă 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 

Locuințe existente 1662 1664 1665 1674 1675 

Suprafața locuibilă – m2 67086 67516 67588 68263 68313 

 

 

În perspectivă, evoluţia populaţiei trebuie proiectată ţinând seama de mai mulţi factori decisivi 

în stabilirea nivelului de evoluţie. 

O serie de factori de „atractivitate” sporită pentru creşterea economică - agricultura, mica 

industrie, serviciile, turismul etc. - vor juca un rol însemnat în echilibrarea structurilor demo-

economice.  

 

 

2.2. Forța de muncă 

Populaţia activă din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele care furnizează forţa 

de muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii în timpul perioadei de referinţă, 

incluzând populaţia ocupată şi şomerii. Încadrarea populaţiei pe categorii, după participarea la 

activitatea economică, se face conform principiului priorităţii ocupării faţă de şomaj şi a şomajului 

faţă de inactivitate.   

Prezentăm mai jos numărul mediu de salariați din comuna Corbasca în perioada 2011-2018. 

 

Tabelul nr. 13 – Numărul mediu de salariați din comuna Corbasca în perioada 2011-2018 

 

 

An 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

Număr 

mediu 

salariați 

 

126 

 

111 

 

103 

 

94 

 

83 

 

87 

 

89 

 

81 

 

 

Conform datelor furnizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bacău, la 

31.12.2019, la nivelul comunei Corbasca ponderea șomerilor în total populație după domiciliu 
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era de 0,46%. Populația după domiciliu 18-62 ani, la 31.12.2019, comunicată de Institutul Național 

de Statistică, era de 3.268 persoane. 

Pentru comuna Corbasca, în luna iulie 2020 erau înregistrați 14 șomeri, din care 7 de sex 

masculin și 7 de sex feminin. 

 

3. Infrastructura serviciilor de educație și sociale 

 

3.1. Educație 

De-a lungul timpului, locuitorii comunei au conștientizat rolul școlii în comunitate, astfel încât 

au înființat unități școlare în fiecare sat. Cea mai veche școală a fost înființată în satul Marvila, în 

anul 1910. 

În comuna Corbasca funcționează următoarele unități școlare: 

 Școala gimnazială cu clasele I – VIII Corbasca; 

 Școala gimnazială cu clasele I – VIII Băcioiu. 

Există, de asemenea, două grădinițe în satele Corbasca și Băcioiu. 

Referitor la populația școlară aferentă anului școlar 2018/2019, Anuarul statistic al județului 

Bacău menționează un număr total de 602 copii, dintre care 126 preșcolari și 476 elevi în ciclurile 

primar și gimnazial. 

În ceea ce privește personalul didactic care activează în unitățile de învățământ din comuna 

Corbasca, situația se prezintă în felul următor: 

 

Tabelul nr. 14 – Personalul didactic din Corbasca, anul școlar 2018/2019 

 

 

 

Total 

Învățământ 

preșcolar 

Învățământ 

primar și 

gimnazial 

Din care: 

Ciclul 

primar 

Ciclul 

gimnazial 

Număr 

cadre 

didactice 

 

38 

 

5 

 

33 

 

11 

 

22 

 

Recensământul populației din anul 2011 furnizează următoarele date privind nivelul de pregătire 

al locuitorilor comunei Corbasca:  

 

Tabelul nr. 15 – Nivelul de pregătire al populației 

Nivel Învățământ 

superior 

Postliceal 

și de 

maiștri 

Liceal Profesional 

și de 

ucenici 

Inferior 

(gimnazial) 

Primar Fără 

școală 

absolvită 

Populație 75 23 224 502 1663 1189 339 
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Graficul nr. 7 – Nivelul de pregătire al populației 

 

 

 

Din datele prezentate rezultă că 71% din totalul populației stabile în vârstă de 10 ani și peste 

sunt absolvenți de învățământ primar și gimnazial, 12% - absolvenți învățământ profesional și de 

ucenici, 6% - absolvenți învățământ liceal, 1% - învățământ postliceal, 2% - absolvenți învățământ 

superior, înregistrându-se și un procent de 8% fără școală absolvită. 

La recensământul din anul 2011, în comuna Corbasca s-au înregistrat 170 persoane analfabete, 

61 de sex masculin și 109 de sex feminin. 

 

3.2. Sănătate și servicii sociale 

În comuna Corbasca există un dispensar medical cu un cabinet pentru medicină de familie, o 

farmacie și un cabinet stomatologic. 

Referitor la serviciile sociale, Comuna Corbasca are în implementare proiecte cum sunt: 

„Incluziune socială prin furnizare de servicii integrate la nivelul comunității”, în parteneriat cu 

UNICEF și „O șansă pentru toți, o șansă pentru fiecare”, derulat prin Crucea Roșie. 

 

 

4. Infrastructura 

 

4.1.Infrastructura de transport 

Comuna Corbasca beneficiază numai de circulație rutieră. Legăturile comunei Corbasca cu 

celelalte unități administrative se realizează exclusiv pe căi de circulație rutiere.  

75 
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Comuna nu beneficiază de legături directe la calea ferată. Legăturile între localitățile comunei și 

dintre acestea și localitățile unităților teritorial-administrative învecinate se realizează printr-o rețea 

de drumuri de categorii diferite, respectiv drumuri județene, comunale și de interes local.  

Teritoriul administrativ al comunei Corbasca este străbătut de drumul județean DJ 252 C și 

drumurile comunale DC 98, DC 98C, DC 98B, DC96. 

 Drumul județean DJ 252C are o lungime a traseului de 12,00 km pe teritoriul administrativ al 

comunei și face legătura între Corbasca, Scărișoara, Marvila, precum și cu localitățile comunei 

Pâncești și comunei Tătărăști. 

 Drumul comunal DC 98 face legătura localității Scărișoara cu localitatea Rogoaza. Traseul 

drumului are o lungime de 3,30 km. 

 Drumul comunal DC 98C face legătura localității Corbasca cu localitatea Rogoaza. Traseul 

drumului are o lungime de 3,60 km.  

 Drumul comunal DC 98B face legătura localității Corbasca cu localitatea Vâlcele. Traseul 

drumului are o lungime de 3,00 km.  

 Drumul comunal DC 96 face legătura dintre localitățile Corbasca, Băcioiu, Pogleț. Traseul 

drumului are o lungime de 6,4 km.  

În afara acestor căi de circulație, teritoriul comunei mai beneficiază de o rețea densă de drumuri 

și străzi de interes local (ulițe), care fac legătura zonelor rezidențiale cu drumurile principale.  

Rețeaua de străzi și drumuri locale are o lungime aproximativă de 24 km, o bandă de circulație, 

calea de rulare fiind acoperită cu pământ. Ca urmare a gradului mare de înclinare a pantei și lipsei 

șanțurilor laterale de scurgere a apei, care spală stratul de balast, rămâne calea de rulare din pământ.  

În scopul asigurării relațiilor funcționale în interiorul teritoriului, precum și între localitățile 

acestuia și localitățile învecinate, se impune modernizarea, mărirea gradului de viabilitate și 

executarea de lucrări de reabilitare pe toate căile rutiere ce deservesc comuna Corbasca.  

Acolo unde se preconizează a fi realizate deja grupuri compacte de locuințe, se impune 

realizarea unei rețele corespunzătoare de străzi cu trasee și profile transversale corespunzătoare 

normelor tehnice în vigoare, prevăzute cu trotuare, șanțuri și rigole.  

Prin poziția sa în cadrul județului, la extremitatea sud-estică și prezența singurului drum 

județean DJ 252C, care trece prin comună făcând legătura între comunele limitrofe Pâncești și 

Tătărăști, comuna Corbasca nu beneficiază de relații optime. Nu este în raza de influență a unui 

oraș, singurul oraș mai apropiat este Adjud, în județul Vrancea. 

Transportul în comun se realizează de către operatori privați care operează atât pe teritoriul 

comunei, cât și către destinațiile: municipiul Bacău și orașul Adjud. Asigurarea transportului public, 

mai ales către marile centre urbane crește accesibilitatea populației comunei la servicii specializate 
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de sănătate și educație. Frecvența și calitatea transportului public este determinantă pentru 

fenomenul de navetism.  

 

 

4.2.Dotări tehnico-edilitare 

 

4.2.1. Alimentarea cu apă a localităţilor comunei  

Comuna Corbasca dispune în prezent de o rețea de alimentare cu apă potabilă de 36,4 km. 

Există 3 sisteme centralizate de alimentare cu apă: sistemul de alimentare cu apă pentru localitățile 

Corbasca și Rogoaza, sistemul de alimentare cu apă pentru localitățile Băcioiu și Vâlcele și sistemul 

de alimentare cu apă pentru localitățile Scărișoara și Marvila. Sistemele sunt alcătuite din captări, 

aducțiuni, înmagazinări și stații de tratare și conducte de distribuție. 

Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile în comuna Corbasca în perioada 

2011-2019 este prezentată în tabelul următor: 

 

Tabelul nr. 16 – Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile – 2011-2019 

 

  

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Lungimea 

rețelei 

(km) 

 

3,5 

 

3,5 

 

17,2 

 

19,6 

 

36,4 

 

36,4 

 

36,4 

 

36,4 

 

36,4 

 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, capacitatea instalațiilor de 

producere a apei potabile pentru comuna Corbasca este de 1.700 metri cubi pe zi. 

 

4.2.2. Canalizarea menajeră  

Comuna Corbasca nu dispune de un sistem centralizat de canalizare. În localitatea Corbasca este o 

canalizare menajeră, lungă de cca 1 km, de la blocurile de locuințe construite în perioada anilor 

1980 și o parte dintre obiectivele social-culturale, realizată cu tuburi din beton simplu și o stație de 

epurare numai treapta mecanică, formată dintr-o fosă septică, o cameră de clorinare, o gură de 

vărsare în pârâul Corbasca. Apele uzate menajere rezultate de la gospodăriile populației sunt 

evacuate direct la sol, infiltrându-se în pânza freatică de mică adâncime, cu influențe nefavorabile 

asupra calității fizico-chimice și bacteorologice a apei din fântâni, asupra factorilor de mediu - solul 

și subsolul, aerului și sănătății oamenilor.  
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4.2.3. Alimentarea cu energie electrică  

Comuna Corbasca este racordată la sistemul energetic zonal. Alimentarea posturilor de 

transformare aeriene existente din comuna Corbasca se face prin rețeaua aeriană de medie tensiune 

de 20KV echipate cu transformatoare de puteri cuprinse între 63-100 KVA, alimentate la tensiune 

de 20/0,4 KV. 

Configurația rețelei este de tip aerian, pozat prin console, pe clădiri.  

Pentru gospodăriile individuale, alimentarea cu energie electrică se face din rețeaua de joasă 

tensiune aeriană (montată pe stâlpi de beton și parțial din lemn - branșamentul este aerian). 

Rețelele de distribuție de joasă tensiune respectă traseul de pe marginea drumurilor și are o 

lungime de aproximativ 29,5 km.  

Rețeaua electrică de iluminat public se regăsește pe străzile principale de pe întreg teritoriul 

comunei, este realizată pe stâlpi comuni cu rețeaua electrică de distribuție publică și este alimentată 

prin intermediul posturilor de transformare existente.  

 

4.2.4. Telefonie, televiziune, internet  

Comuna Corbasca beneficiază de servicii de telefonie și internet oferite de operatorul național 

de telefonie fixă TELEKOM. În ceea ce privește telefonia mobilă, aceasta este destul de dezvoltată 

dacă ținem seamă de faptul că teritoriul comunei se află în aria de acoperire a firmelor furnizoare de 

servicii de telefonie mobilă. Telefonia mobilă este reprezentată de rețelele Vodafone, RCS-RDS, 

Telekom și Orange. 

 

4.2.5. Alimentarea cu energie termică 

În acest moment, pentru încălzirea locală cu sobe a locuințelor și dotărilor social-culturale se 

folosește drept combustibil lemnul de foc, iar pentru prepararea hranei se utilizează butelii cu gaze 

lichefiate și plite cu lemne.  

Obiectivele social-culturale, respectiv școli, cămine culturale, dispensare, magazine dispun de 

sisteme de încălzire bazate pe utilizarea lemnului. 

 

4.2.6. Alimentarea cu gaze naturale  

În prezent comuna Corbasca nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu gaze naturale.  

 

4.2.7. Salubrizare 

Comuna Corbasca este membră a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare 

(ADIS). 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – Comuna Corbasca 

 

69 

 

Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Bacău (SMID) cuprinde următoarele 

componente: 

 Colectarea deșeurilor; 

 Transferul deșeurilor; 

 Sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat; 

 Compostarea biodeșeurilor; 

 Eliminarea deșeurilor în depozitul de deșeuri conform. 

În vederea colectării deșeurilor, comuna Corbasca are încheiat un contract cu SC ROMPREST 

SERVICE SA, care colectează o dată pe săptămână. 

 

5. Activitatea economică 

Economia rurală prezintă diferențieri semnificative în funcție de regiune, de trăsăturile 

demografice specifice, sociale și economice. Această diferențiere este vizibilă mai ales în ceea ce 

privește sărăcia în spațiul rural românesc, reflectată într-un nivel scăzut de trai al populației și în 

lipsa de surse de venituri alternative.  

Activitățile specifice, altele decât cel agricole și forestiere în spațiul rural, depind de distribuția 

teritorială/comerț și de alte activități ale lanțului de distribuție.  

Astfel se poate spune că principalele activități depind de resursele naturale locale disponibile, 

de relieful și de tradițiile zonei. 

 

5.1.Agricultură, silvicultură, zootehnie 

Conform evidențelor AAPL, suprafața totală a comunei este de 6385 ha, împărțită după cum 

urmează:  

 teren arabil – 3433 ha; 

 pășuni – 668 ha; 

 fânețe – 21 ha; 

 viță-de-vie – 118 ha; 

 pădure – 2031 ha; 

 ape și bălți – 516 ha; 

 construcții – 176 ha; 

 căi de comunicație – 71 ha. 

Desfășurarea suprafeței totale pe categorii relevă faptul că terenul arabil reprezintă peste 50% 

din suprafața totală. 
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Se poate spune, de asemenea, că suprafața acoperită de păduri (32%) poate aduce beneficii 

economice pe termen lung, dar necesită investiții pe măsură. În viitor se impun reîmpăduriri în 

zonele afectate de alunecări de teren și care nu pot fi exploatate în alt mod. 

Suprafața ocupată de pășuni și fânețe este de 11% din suprafața totală a comunei, ceea ce denotă 

un potențial zootehnic destul de ridicat, fără ca această ramură să fie dezvoltată la potențialul 

existent.  

Comuna are și un potențial piscicol semnificativ. Rețeaua hidrografică și relieful permit 

amenajări piscicole fără costuri mari pentru lucrările hidrotehnice.  

Având în vedere calitatea scăzută a solurilor și sistemul de proprietate (gospodării individuale 

cu suprafețe mici, rezultate în urma desființării cooperativelor și a retrocedării terenurilor), 

constatăm că agricultura nu s-a putut dezvolta corespunzător. În continuare se practică agricultura 

de semisubzistență, cu o productivitate scăzută, datorită mecanizării insuficiente și a neutilizării 

tehnologiilor de productivitate, în condițiile în care suprafețele agricole sunt destul de fărâmițate 

între proprietari. Populația ocupată în agricultură deține un coeficient de 80% din populația ocupată, 

ceea ce reprezintă o pondere foarte ridicată în detrimentul celorlalte activități. 

Există o singură societate agricolă care administrează o suprafață de peste 300 ha și practică o 

agricultură intensivă. 

Institutul Național de Statistică prezintă suprafețele cultivate cu principalele culturi la nivelul 

județului Bacău, în perioada 2013 – 2018 după cum urmează: 

 

Tabelul nr. 17 – Suprafețe cultivate cu principalele culturi la nivel județean 

                    (ha) 

Suprafețe cultivate cu 

principalele culturi 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Suprafaţa cultivată - 

total 
152730 146423 150961 156968 150427 151452 

Cereale pentru boabe 103610 99795 104355 107191 99632 99244 

Grâu şi secară 14937 14042 14140 15312 15386 15774 

Orz şi orzoaică 2914 2786 3114 3322 3299 3298 

Porumb 83550 80462 85310 86774 79163 78333 

Plante uleioase 11411 9019 8674 14052 14907 15710 

Floarea soarelui 9048 6382 6347 9970 9527 10074 

Sfeclă de zahăr 79 33 41 131 146 147 

Cartofi 3768 3089 3001 2394 2329 2458 

Legume 6290 6096 6144 5069 4873 4889 
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Producția medie la hectar obținută la principalele culturi agricole în anul 2018 la nivelul 

județului Bacău este prezentată în tabelul următor: 

 

Tabelul nr. 18 – Producția medie la hectar 

obținută la principalele culturi agricole în anul 2018 

(kg/ha) 

Judeţul Bacău Total 
din care:  sector 

privat 

Grâu şi secară 4467 4470 

Orz şi orzoaică 2830 2830 

Ovăz 2500 2500 

Porumb boabe 7308 7313 

Mazăre boabe 1529 1529 

Fasole boabe 1433 1433 

Floarea soarelui 2759 2759 

Soia boabe 2257 2257 

Sfeclă de zahăr 23626 23626 

Cartofi 17680 17725 

Cartofi de toamnă 17800 17849 

Tomate 19324 19324 

Ceapă uscată 15020 15020 

Varză 20727 20780 

Pepeni verzi şi galbeni 26667 26667 

Lucernă1) 15195 15206 

Trifoi1) 13501 13500 

1) În echivalent masă verde. 

 

O altă problemă deloc de neglijat în menținerea competivității scăzute în domeniul agricol o 

reprezintă starea educației pentru agricultură și criza resursei umane din agricultură, cauzată de 

migrația specialiștilor și de starea precară a învățământului agricol. În situația în care cei care 

lucrează suprafețele agricole nu vor avea o pregătire de specialitate minimă și nu se vor face eforturi 

în vederea asocierii în scopuri productive, situația în agricultura locală va rămâne aceeași.  
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Pentru zona colinară, clima și relieful (orientarea colinelor și înclinarea lor) permit dezvoltarea 

culturii de viță-de-vie și plantațiilor de pomi fructiferi, care fac posibilă folosirea cu eficiență 

maximă a acestui fel de teren, slab productiv.  

Legat de tehnologiile de cultivare se pot trage următoarele concluzii: 

 prelucrarea terenurilor agricole se face preponderent (dar nu în totalitate) mecanic; 

 semințele și materialul săditor selecționate, rezistente la boli și dăunători se utilizează rareori 

pe loturile individuale; 

 erbicidare: suprafețele agricole care beneficiază de astfel de tratamente sunt extrem de 

reduse; 

 îngrășăminte naturale/chimice: cele naturale sunt utilizate în gospodăriile individuale, dar 

doar de familiile care dețin animale, iar cele chimice într-un procent extrem de scăzut pe 

loturile mai mari de pământ.  

Producția agricolă vegetală la principalele culturi la nivelul județului Bacău, în perioada 2013 – 

2018 este prezentată în tabelul următor: 

 

Tabel nr. 19 – Producția agricolă vegetală la principalele culturi 

           (tone) 

Anii 
Cereale 

boabe 

Grâu şi 

secară 

Orz şi 

orzoaică 

Porumb 

boabe 

Floarea 

soarelui 

Sfeclă 

de zahăr 
Cartofi 

2013 470377 48996 6156 411324 17429 1301 53146 

2014 474705 43715 7831 416092 13913 842 38677 

2015 337420 44768 6648 282050 11076 776 34041 

2016 430313 54880 8074 363079 15640 5233 29247 

2017 500866 66074 8979 421313 26954 5054 38444 

2018 656932 70467 9333 572482 27792 3473 45626 

 

 

Creșterea animalelor este o îndeletnicire străveche pe teritoriul comunei Corbasca, dacă 

analizăm cifrele de mai jos, care indică animalele din gospodăriile populației.  
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Tabel nr. 20 – Situația animalelor din gospodăriile populației - 2020 

 

Bovine Ovine Caprine Porcine Cabaline Păsări 

448 952 1165 504 148 2520 

 

Pe raza comunei Corbasca există un cabinet medical veterinar, deservit de un medic de 

specialitate. 

În raport cu datele prezentate, se poate concluziona că numai o agricultură și o zootehnie 

intensive, ceea ce presupune comasarea terenurilor, mecanizarea lucrărilor agricole și înființarea de 

ferme zootehnice ar putea îmbunătăți nivelul de trai al locuitorilor comunei. 

 

5.2.Comerț și servicii 

Comerțul și indeosebi comerțul cu amănuntul, ca sector al economiei, este cel mai bine 

reprezentat la nivelul comunei Corbasca. Există numeroase magazine mixte, care desfac mărfuri 

alimentare și industriale, toate private. Majoritatea au infrastructura slab dezvoltată, fiind practic 

amenajate în spații închiriate sau în gospodăriile populației. În plus, la nivelul acestor spații 

comerciale nu sunt respectate în totalitate standardele în vigoare privind comercializarea produselor 

alimentare. Acest fapt poate fi explicat prin puterea redusă de cumpărare a populației ce determină 

ca această activitate sa fie slab rentabilă, fără posibilitate de reinvestire a profitului, ci doar de 

satisfacere a nevoilor membrilor de familie ai întreprinzătorilor particulari. O altă cauză a 

nerestructurării acestui domeniu o reprezintă relativa apropriere a localităților Sascut și Adjud, care 

dispun de magazine calitativ și cantitativ superioare, capabile să satisfacă nevoile la standarde mai 

ridicate decât cele ale furnizorilor locali.  

Gama serviciilor este puțin dezvoltată pe raza comunei Corbasca, aceasta rezumându-se la: 

 administrație publică locală – Primăria; 

 servicii de sprijin financiar printr-o cooperativă de credit – Filiala Băncii Cooperatiste 

Creditul Oneștean; 

 servicii poștale oferite de Ofciul Poștal al Poștei Române (mesagerie, mandate poștale, 

distribuire pensii și ajutor de șomaj, etc. ) 

 servicii de învățământ – două școli și două grădinițe; 

 servicii de sănătate și asistență socială – medicină de familie, stomatologie, centre de 

servicii sociale la Băcioiu și Scărișoara, Fundația de Sprijin Comunitar Bacău; 

 medicină și asistență veterinară – un cabinet. 
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5.3.Operatorii economici de pe raza comunei 

Există 93 de operatori economici înregistrați pe teritoriul comunei Corbasca3, reprezentând 

0,24% din totalul operatorilor economici la nivel județean. Cifra de afaceri este de 2,7 milioane lei 

(610.251 euro), ceea ce înseamnă 0,01% din cifra de afaceri din județul Bacău. 

Domeniile de activitate cu cea mai mare cifră de afaceri din comuna Corbasca sunt: 

1. CAEN: 4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de 

produse alimentare, băuturi și tutun - 1,5 milioane lei (343.326 euro)  

2. CAEN: 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a - 322.657 lei (73.331 

euro)  

3. CAEN: 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal - 238.722 lei (54.255 euro)  

4. CAEN: 4669 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente - 211.172 lei (47.994 euro)  

5. CAEN: 4719 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de 

produse nealimentare - 173.048 lei (39.329 euro)  

Într-un top al firmelor cu sediul social în comuna Corbasca, realizat de TopFirme pe baza 

ultimelor bilanțuri depuse, în funcție de cifra de afaceri, pe primele 10 locuri se regăsesc următorii 

operatori economici: 

 

1. TRANS-COM MARIS S.R.L.  

Cod CAEN: 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de 

produse alimentare, băuturi și tutun  

Cifra de afaceri : 869.431 lei (197.598 euro)  

Număr mediu de salariați:2 

 

2. BER CONSTRUCT SRL  

Cod CAEN: 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a  

Cifra de afaceri: 322.657 lei (73.331 euro)  

Număr mediu de salariați: 1 

 

3. LEO PRESTĂRI SERVICII SRL  

Cod CAEN: 3311 Repararea articolelor fabricate din metal 

Cifra de afaceri: 238.722 lei (54.255 euro)  

Număr mediu de salariați: 0 

                                                      
3 Sursă informații: https://www.topfirme.com/judet/Bacău/localitate/Corbasca/ 
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4. ART IAHIM S.R.L. 

Cod CAEN: 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente 

Cifra de afaceri: 211.172 lei (47.994 euro)  

Număr mediu de salariați: 1 

 

5. HARLES COMSERV S.R.L. 

Cod CAEN: 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de 

produse alimentare, băuturi și tutun  

Cifra de afaceri: 199.741 lei (45.396 euro)  

Număr mediu de salariați: 2 

 

6. FELINIC IMPEX SRL 

Cod CAEN: 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de 

produse nealimentare 

Cifra de afaceri: 173.048 lei (39.329 euro)  

Număr mediu de salariați: 1 

 

7. COMPACT STRADE SRL 

Cod CAEN: 812 Extracția pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului 

Cifra de afaceri: 149.783 lei (34.042 euro)  

Număr mediu de salariați: 1 

 

8. LIP.EUROCONSTRUCT S.R.L. 

Cod CAEN: 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de 

produse alimentare, băuturi și tutun  

Cifra de afaceri: 138.000 lei (31.364 euro)  

Număr mediu de salariați: 3 

  

9. UDY TRADE SRL 

Cod CAEN: 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de 

produse alimentare, băuturi și tutun  

Cifra de afaceri: 129.829 lei (29.507 euro)  

Număr mediu de salariați: 0 
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10. FILMAR S.R.L. 

Cod CAEN: 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de 

produse alimentare, băuturi și tutun  

Cifra de afaceri: 108.286 lei (24.610 euro)  

Număr mediu de salariați: 0 

 

 

6. Protecția mediului înconjurător 

 

6.1.Factorii de mediu 

 

Mediul în care trăieşte omul este definit în primul rând de calitatea aerului, a apei, a solului, 

locuinţelor, alimentele pe care le consumă, precum şi mediul în care munceşte. Factorii de mediu 

influenţează în mod direct şi indirect starea de sănătate a populaţiei. În acest sens, pentru păstrarea 

sau îmbunătăţirea stării de sănătate, definită ca integritatea sau buna stare fizică, psihică şi socială a 

individului şi colectivităţilor, sunt absolut necesare cunoaşterea şi determinarea unor factori de risc. 

Nivelul de poluare înregistrat pe raza comunei Corbasca are valori minime, neexistând obiective 

industriale mari, complexuri zootehnice sau un trafic auto intens, care să aibă un impact negativ 

asupra factorilor de mediu. 

Consumatorii casnici sunt cei mai poluatori de pe raza comunei prin producerea de ape uzate 

menajere, deșeuri solide menajere și gunoi de grajd, care afectează calitatea solului, apelor de 

suprafață și a pânzei freatice, prin deversarea și depozitarea acestora în locuri improprii (spatele 

curților, pe cursurile de apă, pe marginea drumurilor). 

Zona comunei Corbasca este poluată în mediul acvifer datorită infiltrațiilor de nitriți. Nitriții 

sunt compuși ai dejecțiilor animaliere care, prin dizolvare datorită ploilor, ajung în pânza freactică. 

Această descompunere se produce de-a lungul pâraielor unde marea majoritate a gospodăriilor 

existente au amplasate grajdurile. 

Comuna nu dispune, deocamdată, de un sistem unitar de colectare, transport și epurare a apelor 

uzate menajere. Fără un sistem de canalizare care să permită menținerea calității apelor de 

suprafață, a apelor freatice și a solului nu se poate vorbi de o protecție a mediului viabilă.  

Comuna este deficitară și în suprafețele de teren aferente spațiilor verzi amenajate. 

 

 

6.1.1. Calitatea aerului  

Calitatea vieţii este strict corelată şi dependentă de calitatea aerului. Dezvoltarea economică, 

demografică, instituţională impune luarea unor măsuri bine gândite şi documentate pentru a stăpâni 
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fenomenele periculoase de poluare a aerului, pentru a dirija mecanismele de dezvoltare socio-

economico-financiare în folosul omului şi al umanităţii. 

Evaluarea calității aerului înconjurător este reglementată prin Legea nr. 104/2011 privind 

calitatea aerului înconjurător, ce transpune Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa și Directiva 

2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind arsenul, cadmiul, mercurul, 

nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător. Legea nr. 104/2011 privind 

calitatea aerului înconjurător prevede stabilirea unor aglomerări și zone de management al calității 

aerului în care concentrațiile ambientale de poluanți nu respectă obiectivele de calitatea aerului 

(valorile limită sau valorile țintă). Pentru aceste zone este necesară gestionarea calității aerului prin 

elaborarea și implementarea unor planuri/ programe de calitatea aerului, care trebuie să includă pe 

lângă măsurile de reducere a emisiilor și măsuri pentru protejarea grupurilor sensibile de populație. 

Calitatea aerului este exprimată statistic printr-o serie de indicatori, care descriu fenomenul de 

poluare sub forma răspândirii în aer a unor substanţe reziduale poluante, rezultate preponderent din 

activităţile antropice. Datele privind cantitatea poluanţilor la nivelul solului (la nivelul aerului 

respirat) sunt furnizate de sistemele de monitorizare a calităţii aerului. 

La nivelul anului 2019, evaluarea calităţii aerului prin monitorizare continuă, pe teritoriul 

judeţului Bacău, s-a realizat prin intermediul celor 3 staţii automate de monitorizare aparţinând 

Reţelei Naţionale pentru Monitorizarea Calităţii Aerului (RNMCA) amplasate în judeţ. Sistemul de 

monitorizare permite autorităților locale pentru protecția mediului:  

 să evalueze, să cunoască și să informeze în permanență publicul, alte autorități și instituțiile 

interesate, despre calitatea aerului;  

 să ia, în timp util, măsuri prompte pentru diminuarea sau eliminarea episoadelor de poluare;  

 să prevină poluările accidentale;  

 să avertizeze și să protejeze populația în caz de urgență. 

Legislaţia naţională în domeniul calităţii aerului stabileşte criteriile de bază şi strategiile pentru 

gestionarea calităţii aerului şi evaluarea unei serii de poluanţi relevanţi pentru sănătatea umană. De 

asemenea, stabileşte valorile limită pentru SO2, NO2, PM10, plumb, CO şi benzen şi valorile ţintă 

pentru ozon, metale grele şi hidrocarburi aromatice polinucleare în scopul protejării sănătăţii 

umane, precum şi valorile ţintă de reducere a emisiilor naţionale prin stabilirea plafoanelor 

naţionale de emisie. Astfel, se abordează, în mod simultan, problemele specifice de poluare şi de 

calitate a mediului ce afectează sănătatea umană, precum şi ozonul.  

În OM 598/2018 municipiul Bacău este încadrat în regimul I de gestionare a calităţii aerului, 

deoarece după evaluarea calităţii aerului s-a înregistrat depăşirea valorii limită prevăzută în Legea 
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nr. 104/2011 pentru concentraţia de NO2/NOx. Restul localităților din judeţul Bacău sunt încadrate 

în regimul II de gestionare a calităţii aerului, deoarece după evaluarea calităţii aerului s-a înregistrat 

respectarea valorii limită prevăzută în Legea nr. 104/2011 pentru concentraţia de NO2/NOx  - cu 

excepţia municipiului Bacău, PM10, PM2,5,  dioxid de sulf, monoxid de carbon, benzen, nichel, 

plumb, arsen, cadmiu. Pentru aceste localităţi este necesară elaborarea unui plan de menţinere a 

calităţii aerului pentru menţinerea concentraţiei acestor poluanţi în aerul ambiental sub valorile 

limită din Legea nr. 104/2011, conform cerinţelor HG nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei 

de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor 

de menţinere a calităţii aerului. Autoritatea publică responsabilă cu elaborarea planului de 

menţinere a calităţii aerului este Consiliul Judeţean Bacău. 

Pentru a reduce poluarea aerului este necesară mai mult ca oricând contiunarea şi intensificarea 

cooperării la nivel regional, naţional, inclusiv internaţional, punând accent pe legăturile dintre 

politicile privind schimbările climatice şi poluarea aerului. 

Nivelul emisiilor de substanţe poluante evacuate în atmosferă se poate reduce semnificativ prin 

punerea în practică a politicilor şi strategiilor de mediu cum ar fi:  

 folosirea în proporţie mai mare a surselor de energie regenerabile (eoliană, solară, hidro, 

geotermală, biomasă);  

 înlocuirea combustibililor clasici cu combustibili alternativi (biodiesel, etanol); 

 utilizarea unor instalaţii şi echipamente cu eficienţă energetică ridicată (consumuri reduse, 

randamente mari);  

 realizarea unui program de împădurire şi creare de spaţii verzi (absorbţie de CO2, reţinerea 

pulberilor fine, eliberare de oxigen în atmosferă).  

Pentru reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici se pot identifica trei grupe de măsuri, şi 

anume: 

 Măsuri autonome care reprezintă schimbări provenite din activităţile umane (de exemplu, 

schimbări în stilul de viaţă), stimulate prin abordări de control şi comandă (de exemplu, 

restricţii legale de circulaţie) sau prin stimulente economice (de exemplu, sisteme de 

comercializare emisii, etc.). 

 Măsuri structurale care alimentează acelaşi nivel al serviciilor (energetice) către 

consumator, dar cu mai puţine activităţi poluatoare. Acest grup include înlocuirea 

combustibililor (de exemplu, trecerea de la cărbune la gaze naturale) şi îmbunătăţiri ale 

eficienţei energetice/ale conservării de energie. 

 Măsuri tehnice dezvoltate pentru a capta emisiile la sursă înainte de intrarea lor în 

atmosferă, reducerile de emisii realizate prin aceste opţiuni nu modifică structura sistemelor 
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energetice sau activităţile agricole (Sursa: Raport anual privind starea mediului în România, 

pe anul 2018, ANPM). 

Transportul 

Presiunile activităţii de transport asupra mediului se traduc, la nivelul factorilor de mediu 

atmosferă, prin poluarea aerului, ca efect al emisiilor rezultate din procesele de combustie ale 

motoarelor cu ardere internă şi prin poluare fonică şi vibraţii - în marile intersecţii, de-a lungul 

şoselelor, în apropierea nodurilor feroviare şi a aeroporturilor.  

Tipurile de transport din judeţul Bacău sunt:  

 transport rutier;  

 transport feroviar;  

 transport aerian;  

 transport nemotorizat;  

 transporturi speciale (prin conducte şi transport electric aerian).  

Concentraţia de poluanţi depinde de: 

 intensitatea traficului şi tipurile de autovehicule, respectiv numărul de porniri la instituţii, 

întreprinderi, parcări, staţii de distribuţie petroliere, semafoare, etc; 

 configuraţia terenului, vânturile dominante, înălţimea şi omogenitatea clădirilor care îl 

mărginesc; 

 condiţiile meteorologice care contribuie la dispersia poluanţilor. 

Valorile emisiilor de substanţe poluante evacuate în atmosferă sunt direct proporţionale cu:  

 nivelul producţiei realizate din diverse sectoare de activitate;  

 retehnologizarea instalaţiilor (tehnologii mai curate, cu emisii de substanţe poluante 

minime);  

 înlocuirea instalaţiilor vechi, care nu se justifică economic şi financiar a fi retehnologizate, 

cu instalaţii noi, nepoluante;  

 transpunerea legislaţiei europene în legislaţia românească astfel încât să se realizeze ţintele 

privind limitarea emisiilor de poluanţi în atmosferă, menţinerea şi îmbunătăţirea 

indicatorilor de calitate a aerului. 

Pe teritoriul comunei Corbasca nu există o rețea proprie de prelevare a probelor pentru stabilirea 

calității aerului.  

Pot fi menționate o serie de surse locale cu caracter temporar, accidental, reprezentate prin 

următoarele activități umane: 

 procesele de ardere pentru încălzirea locuințelor și obiectivelor socio-economice, care generează 

fum. Componența acestuia este foarte variată, fiind format din particule în suspensie (cenușă, 
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funingine), gaze (monoxid de carbon, dioxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf și vapori de 

apă. Fumul este generat mai ales în timpul iernii; cantitățile de poluanți astfel generați sunt 

neglijabile și nu au impact asupra calității aerului; 

 fumul rezultat în urma arderii maselor vegetale din curți și grădini (resturi de plante, ramuri 

rezultate în urma curățirii pomilor, viilor, deșeuri din gospodărie etc.); 

 circulația și transportul rutier generează NOx, hidrocarburi nearse, suspensii formate din 

particule de carbon ce absorb o serie din gazele eliminate, fum, substanțe adăugate benzinei sau 

uleiurilor pentru a le îmbunătăți calitățile (antioxidanți, anticorozivi) și zgomot; 

 circulația auto pe drumurile locale de pământ generează praf. 

În privința nivelului de poluare cu gaze și pulberi, deși nu se fac măsurători, se poate aprecia că 

emisiile sunt reduse, iar procesele de dispersie și reținere mecanică (prin vegetație) conduc la 

diminuarea cantităților eventualelor impurități din aer. 

 

6.1.2. Calitatea apei  

Apele reprezintă o resursă naturală regenerabilă, dar totuşi vulnerabilă şi deci limitată, element 

indispensabil vieţii, materie primă pentru activităţile economice, sursă de energie şi agent de 

transport.  

Activităţile umane exercită presiuni importante asupra resurselor de apă atât cantitativ, dar mai 

ales calitativ, impunându-se crearea unor instrumente legislative care să contribuie la asigurarea 

resurselor de apă pentru generaţiile viitoare. 

Anumite deficiențe și disfuncționalități în dezvoltarea comunei Corbasca pot reprezenta 

potențiale surse de poluare a apelor de suprafață. Dintre acestea menționăm: activitatea zootehnică 

din gospodăriile populației, din care rezultă mari cantități de dejecții lichide ce ajung în cursurile de 

apă, folosirea irațională a pesticidelor în agricultură, gestionarea defectuoasă a gunoiului de grajd în 

gospodăriile individuale, lipsa unei platforme de depozitare pentru gunoiul de grajd în comună. 

Utilizarea raţională a resurselor de apă reprezintă un obiectiv major al strategiei de mediu din 

România (2015 - 2030). 

Utilizarea resurselor de apă 

Folosințele de apă sunt constituite din acele activități care, pentru a se putea desfășura, au 

nevoie de apă. Caracteristic pentru fiecare folosință de apă este cerința de apă, adică acea cantitate 

de apă ce trebuie prelevată la sursă în scopul utilizării ei într-un scop anume. Este important de 

evidențiat diferența dintre cerința efectivă de apă și rata actuală de utilizare a apei. Un nivel scăzut 

al acestei rate poate să nu exprime cerința efectivă de apă, ci poate indica existența anumitor 

constrângeri în aprovizionarea cu apă. 
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Principalele folosințe care implică cerințe de apă din sistemul bazinal hidrografic Siret sunt: 

 alimentarea cu apă a populației; 

 alimentarea cu apă industrială; 

 irigații, zootehnie, piscicultură; 

 producția energiei electrice; 

 exploatarea resurselor minerale; 

 ecosisteme acvatice; 

 turism, agrement și peisaj. 

Caracterul limitat și vulnerabil al resurselor de apă precum și indispensabilitatea resurselor de 

apă subliniază necesitatea valorificării și protecției acestora împotriva epuizării și degradării. 

Schimbările climatice reprezintă unul din principalii factori cu impact major asupra resursei de 

apă atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ. 

Pentru a asigura disponibilul de apă la sursă în România ținând cont de distribuția 

(variabilitatea) în spațiu și timp a resurselor de apă, caracterul limitat al resurselor de apă, variația 

regimului de curgere, caracterul torențial al bazinelor hidrografice, variația spațio-temporală a 

calității apelor și schimbările climatice trebuie întreprinse următoarele măsuri: 

 Măsuri de adaptare pentru asigurarea disponibilului de apă la sursă: 

 realizarea de noi infrastructuri de transformare a resurselor hidrologice în resurse 

socioeconomice: noi lacuri de acumulare, noi derivații interbazinale și altele asemenea; 

 modificarea infrastructurilor existente pentru a putea regulariza debitele a căror distribuție în 

timp se modifică ca urmare a schimbărilor climatice: supraînălțarea unor baraje, reechiparea cu 

noi uvraje și altele asemenea; 

 proiectarea și implementarea unor soluții pentru colectarea și utilizarea apei din precipitații; 

 extinderea soluțiilor de reîncărcare cu apă a straturilor freatice; 

 realizarea de poldere pentru atenuarea viiturilor: acumulări nepermanente laterale cursurilor de 

apă.  

 Măsuri de adaptare la folosințele de apă / utilizatori:  

 utilizarea eficientă și conservarea apei prin reabilitarea instalațiilor de transport și de distribuție 

a apei și prin modificări tehnologice: promovarea de tehnologii cu consumuri reduse de apă; 

 modificări în stilul de viață al oamenilor: reducerea cerințelor de apă, utilizarea pentru anumite 

activități a apei recirculate și altele asemenea; 

 creșterea gradului de recirculare a apei pentru nevoi industriale; 

 modificarea tipurilor de culturi agricole prin utilizarea acelora adaptate la cerințe mai reduse de 

apă;  
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 elaborarea și implementarea unor sisteme de prețuri și tarife pentru apă în funcție de folosința de 

sezon și de resursa disponibilă; 

 utilizarea pentru anumite destinații/folosințe a apelor de calitate inferioară;  

 îmbunătățirea legislației de mediu.  

 Măsuri care trebuie întreprinse la nivelul bazinului hidrografic: 

 actualizarea schemelor directoare de amenajare și de management, astfel încât să se ia în 

considerare efectele schimbărilor climatice: scăderea disponibilului la sursă, creșterea cerinței 

de apă; 

 aplicarea principiilor de management integrat al apei pentru cantitate și calitate; 

 introducerea chiar de la proiectare în lacurile de acumulare care se vor construi, a unor volume 

de rezervă care să se utilizeze doar în situații excepționale sau realizarea unor lacuri de 

acumulare cu regim special de exploatare pentru a suplimenta resursele de apă disponibile în 

situații critice; 

 transferuri inter-bazinale de apă pentru a compensa deficitele de apă în anumite bazine; 

 stabilirea unor obiective privind calitatea apei și aplicarea unor criterii de calitate a acesteia în 

scopul prevenirii, controlării și reducerii impactului transfrontalier, coordonarea reglementărilor 

și emiterii avizelor; 

 îmbunătățirea tratării apei reziduale și menajere; 

 armonizarea reglementărilor privind limitarea emisiilor de substanțe periculoase în apă; 

 identificarea zonelor cu risc potențial la inundații, deficit de apă/secetă. 

 Măsuri care trebuie întreprinse pentru managementul riscului la inundații:  

 alegerea unor lucrări de protecție împotriva inundațiilor la nivel local destinate unor localități și 

structuri socio-economice în locul lucrărilor de protecție împotriva inundațiilor ample, de mari 

dimensiuni; 

 alegerea unor soluții tehnice care să conducă la încetinirea și diminuarea inundațiilor pe măsură 

ce se produc, în locul supraînălțării digurilor existente sau construirii de noi diguri; 

 folosirea celor mai noi metode și tehnologii pentru reabilitarea/construirea digurilor și 

efectuarea lucrărilor de protecție în corelare cu planurile teritoriale de amenajare urbanistică; 

 elementele planurilor de management al riscului la inundații trebuie revizuite periodic și, dacă 

este cazul, trebuie actualizate, luând în considerare efectele posibile ale schimbărilor climatice 

asupra apariției inundațiilor; 

 creșterea gradului de conștientizare privind riscul de inundații în rândul populației expuse, 

măsuri adecvate înainte și după producerea acestora, încheierea de contracte de asigurare și 

altele asemenea; 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – Comuna Corbasca 

 

83 

 

 îmbunătățirea capacității de răspuns a autorităților administrației publice locale cu atribuții în 

managementul situațiilor de urgență generate de inundații, accidente la construcții hidrotehnice 

și poluări accidentale.  

 Măsurile care trebuie întreprinse pentru a combate seceta / deficitul de apă se vor lua 

în funcție de fazele de apariție a acesteia / acestuia: 

 servicii de monitorizare și avertizare privind scăderea debitelor/secetă la nivel național; 

 diminuarea scurgerilor în rețelele de distribuție a apei; 

 măsuri de economisire și folosire eficientă a apei: irigații, industrie;  

 cooperarea cu alte țări vizând schimbul de experiență în combaterea secetei; 

 planuri de aprovizionare prioritară cu apă a populației și animalelor/ierarhizarea restricțiilor de 

folosire a apei în perioade deficitare; 

 stabilirea de metodologii pentru pragurile de secetă și cartografierea secetei; 

 mărirea capacității de depozitare a apei; 

 asigurarea calității apei pe timp de secetă. 

În ultima perioadă de timp se observă o variație descrescătoare a volumelor de apă prelevate. 

Această variație nu exprimă doar cerința efectivă de apă, ci poate exprima existența anumitor 

restricții în aprovizionarea cu apă, precum și efectele introducerii contorizării consumului de apă, 

reducerii pierderilor de apă pe rețelele de distribuție, etc. 

Utilizarea și gestionarea eficientă a resurselor de apă implică implementarea unor schimbări de 

comportament atât al producătorilor de bunuri și servicii de gospodărire a apelor, cât și al 

utilizatorilor, al populației față de resursele de apă și față de mediu. 

Evaluarea stării ecologice pentru corpurile de apă de suprafaţă se realizează pe 5 stări de 

calitate, respectiv: foarte bună, bună, moderată, slabă şi proastă. 

 

Clasa de calitate Starea ecologică Cod de culori 

I Foarte bună  

II Bună  

III Moderată  

IV Slabă  

V Proastă  

 

Următoarele problematici importante privind gospodărirea apelor care afectează în mod direct 

sau indirect starea apelor de suprafaţă şi apelor subterane, cu impact major în gestiunea resurselor 
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de apă au fost identificate: poluarea cu substanţe organice, poluarea cu nutrienţi, poluarea cu 

substanţe periculoase și alterările hidromorfologice.  

Poluarea cu substanţe organice este cauzată în principal de emisiile directe sau indirecte de 

ape uzate insuficient epurate sau neepurate de la aglomerări umane, din surse industriale sau 

agricole, și produce schimbări semnificative în balanţa oxigenului în apele de suprafaţă şi în 

consecinţă are impact asupra compoziţiei speciilor/populaţiilor acvatice şi respectiv, asupra stării 

ecologice a apelor.  

O problemă importantă de gospodărirea apelor este poluarea cu nutrienți, în special cu azot și 

fosfor. Nutrienţii în exces conduc la eutrofizarea apelor, ceea ce determină schimbarea compoziţiei 

și scăderea biodiversității speciilor, precum şi reducerea posibilității de utilizare a resurselor de apă 

în scop potabil, recreațional, etc. Ca şi în cazul substanţelor organice, emisiile de nutrienţi provin 

atât din surse punctiforme (ape uzate urbane, industriale şi agricole neepurate sau insuficient 

epurate), cât şi din surse difuze (în special, cele agricole: creşterea animalelor, utilizarea 

fertilizanţilor, etc). 

Directiva Consiliului 91/676/EEC privind Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse 

agricole este principalul instrument comunitar care reglementează poluarea cu nitrați provenită din 

agricultură. Principalele obiective ale acestei directive sunt reducerea poluării produsă sau indusă de 

nitraţi din surse agricole, raţionalizarea şi optimizarea utilizării îngrăşămintelor chimice şi organice 

ce conţin compuşi ai azotului şi prevenirea poluării apelor cu nitraţi. Aceste obiective sunt cuprinse 

în planuri de acţiune.  

Conform planului de acțiune și articolelor 4 și 5 ale Directivei 91/676/EEC au fost elaborate şi 

aplicate Coduri de bune practici agricole, cât şi Programe de Acţiune pentru protecţia apelor 

împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole. Acestea s-au aplicat la început doar în zonele 

vulnerabile la poluarea cu nitrați din surse agricole, desemnate în România încă din anul 2005. La 

prima desemnare zonele vulnerabile la nitrați (ZVN) din surse agricole ocupau 6,94% din teritoriul 

României. În anul 2008 ZVN au fost revizuite, extinzându-se suprafaţa la 58% din teritoriul 

României. În anul 2013, în urma consultărilor cu Comisia Europeană s-a agreat ca România să nu 

mai desemneze zone vulnerabile la nitrați, ci să aplice prevederile Codului de Bune Practici 

Agricole și  măsurile din Programele de Acțiune pe întreg teritoriul țării, conform prevederilor 

articolului 3(5) al Directivei. Noul Program de Acţiune a fost îmbunătăţit şi aprobat prin Decizia nr. 

221983/GC/12.06.2013, având, în principal, în vedere aplicarea principiului de prevenire a poluării.  

Implementarea Directivei 91/676/EEC este pusă în practică în România de Planul de acţiune 

pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitrați proveniţi din surse agricole, aprobat prin HG nr. 

964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitrați 
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proveniţi din surse agricole, cu modificările și completările ulterioare, survenite în urma deciziei de 

aplicare a Programului de Acțiune pe întreg teritoriul României. 

Prevederile programului de acţiune sunt obligatorii pentru toţi fermierii care deţin sau 

administrează exploataţii agricole şi pentru autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, 

oraşelor şi municipiilor pe teritoriul cărora există exploataţii agricole. 

În vederea reducerii și prevenirii poluării cu nitraţi din surse agricole, s-a prevăzut ca măsură 

generală de bază, pe întreg teritoriul României, aplicarea programelor de acţiune și respectarea 

Codului de Bune Practici Agricole pe întreg teritoriul României. 

De asemenea, implementarea măsurilor conform cerințelor Directivei 91/271/CEE privind 

epurarea apelor uzate urbane, modificată și completată prin directiva 98/15/CE, contribuie la 

reducerea emisiilor de nutrienți.  

La nivelul bazinelor/spațiilor hidrografice sunt necesare măsuri suplimentare pentru reducerea 

poluării generate de activitățile agricole (ferme zootehnice - poluare punctiformă, măsuri pentru 

reducerea poluării adresate poluării difuze generate de ferme zootehnice, vegetale și asupra 

terenurilor agricole), în vederea atingerii obiectivelor corpurilor de apă. Măsurile propuse sunt altele 

decât măsurile de bază pentru punerea în aplicare a Directivelor europene, în principal Directiva 

Consiliului 91/676/EEC privind Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole. 

Măsurile suplimentare pentru activităţile agricole se referă la: reducerea eroziunii solului, aplicarea 

codului de bune condiţii agricole şi de mediu şi a altor coduri de bună practică în ferme, etc., 

consultanță/ instruiri pentru fermieri, conversia terenurilor arabile în păşuni, realizarea şi 

menţinerea zonelor tampon de-a lungul apelor la o distanță mai mare decât cea prevăzută în Codul 

de Bune Practici Agricole, aplicarea agriculturii organice, precum și aplicarea oricăror măsuri 

specifice diferite de cele de bază pentru protejarea suplimentară a corpurilor de apă. 

Poluarea cu substanțe chimice periculoase poate deteriora semnificativ starea corpurilor de 

apă și indirect poate avea efecte asupra stării de sănătate a populației. În conformitate cu prevederile 

directivelor europene în domeniul apelor, există 3 tipuri de substanțe chimice periculoase, și anume: 

 substanțe prioritare - poluanți sau grupe de poluanți care prezintă risc semnificativ asupra 

mediului acvatic, incluzând și apele utilizate pentru captarea apei potabile; 

 substanțe prioritare periculoase - poluanți sau grupe de poluanți care prezintă același risc ca și 

cele precedente și în plus sunt toxice, persistente și bioacumulabile; 

 poluanți specifici la nivel de bazin hidrografic - poluanți sau grupe de poluanți specifice unui 

anumit bazin hidrografic. 

Din categoria substanțelor periculoase fac parte produsele chimice artificiale, metalele, 

hidrocarburile aromatice policiclice, fenolii, disruptorii endocrini și pesticidele, etc. În vederea 
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atingerii și menținerii stării bune a apelor este necesară conformarea cu standardele de calitate 

impuse la nivel european (Directiva 2013/39/CE), reducerea progresivă a poluării cauzate de 

substanțele prioritare și de poluanții specifici, cât și stoparea sau eliminarea emisiilor, descărcărilor 

și pierderilor de substanțe prioritare periculoase.  

Managementul resurselor de apă necesită o abordare integrată a prevederilor Directivei Cadru 

Apă 2000/60/CE cu cele ale altor directive europene în domeniul apelor, precum și cu alte politici și 

strategii relevante ale anumitor sectoare, respectiv Directiva 2007/60/CE privind evaluarea și 

gestionarea riscului la inundații, Directiva Cadru Strategia pentru Mediul Marin 2008/56/CE, 

sectorul hidroenergetic, protecția naturii, schimbările climatice, etc. 

Strategia şi politica naţională în domeniul gospodăririi apelor are drept scop realizarea unei 

politici de gospodărire durabilă a apelor prin asigurarea protecţiei cantitativă și calitativă a apelor, 

apărarea împotriva acţiunilor distructive ale apelor, precum și valorificarea potenţialului apelor în 

raport cu cerinţele dezvoltării durabile a societăţii şi în acord cu directivele europene în domeniul 

apelor. Pentru realizarea acestei politici se au în vedere următoarele obiective specifice: 

 Îmbunătăţirea stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane prin implementarea planurilor de 

management ale bazinelor hidrografice, în conformitate cu prevederile Directivei Cadru Apă a 

Uniunii Europene; 

 Implementarea Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundaţii, a planurilor şi 

programelor necesare şi realizarea măsurilor ce derivă din acestea, în concordanţă cu 

prevederile legislaţiei europene în domeniu; 

 Elaborarea Schemelor Directoare de Amenajare a Bazinelor Hidrografice pentru folosinţele de 

apă, în scopul diminuării efectelor negative ale fenomenelor naturale asupra vieţii, bunurilor şi 

activităţilor umane în corelare cu dezvoltarea economică şi socială a ţării; 

 Întărirea parteneriatului transfrontalier şi internaţional cu instituţii similare din alte ţări, în 

scopul monitorizării stadiului de implementare al înţelegerilor internaţionale şi promovării de 

proiecte comune. 

În vederea stabilirii acţiunilor concrete pentru implementarea Directivei 60/2007 privind 

evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii, s-a elaborat Strategia naţională de management al 

riscului la inundaţii pe termen mediu si lung, aprobată prin H.G.  nr. 846/2010. Strategia are ca 

obiectiv principal prevenirea şi reducerea consecinţelor inundaţiilor asupra vieţii şi sănătăţii 

oamenilor, activităţilor socio-economice şi a mediului. Pe baza Strategiei Naționale de Management 

al Riscului la Inundații s-au elaborat Planurile pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor 

Inundațiilor (PPPDEI), conform cerințelor Directivei 2007/60/CE  (Directiva Inundații), în scopul 

reducerii riscului de producere a dezastrelor naturale (inundaţii) cu efect asupra populației, prin 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – Comuna Corbasca 

 

87 

 

implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone, pe termen mediu (2020). Pe baza 

acestora se vor actualiza/dezvolta Planurile de Amenajare ale bazinelor hidrografice şi Planurile de 

Management al Riscului la Inundaţii. De asemenea, Strategia naţională de management al riscului la 

inundaţii pe termen mediu și lung promovează aplicarea măsurilor de restaurare a zonelor naturale 

inundabile în scopul reactivării capacităţii zonelor umede şi a luncilor inundabile de a reţine apa şi 

de a diminua impactul inundaţiilor, respectiv păstrarea zonelor inundabile actuale, cu vulnerabilitate 

scăzută, pentru atenuarea naturală a undelor de viitură, cu respectarea principiilor strategiei. 

 

6.1.3. Calitatea solului 

Calitatea solurilor reprezintă un indicator relevant în operaţia de apreciere a resurselor. Pentru a 

evalua potenţialul natural al terenurilor agricole în vederea folosirii lor raţionale, solurile au fost 

împărţite în clase, tipuri şi subtipuri, în funcţie de diferite criterii cum sunt: troficitatea, cantitatea de 

microorganisme, oferta ecologică, capacitatea bioproductivă şi capacitatea de protecţie, de fertilitate 

sau productivitate ş.a.  

Calitatea terenurilor agricole cuprinde atât fertilitatea solului, cât şi modul de manifestare a 

celorlalţi factori de mediu faţă de plante. Din acest punct de vedere, terenurile agricole se grupează 

în 5 clase de calitate, diferenţiate după Notă de bonitare medie, pe ţară (clasa I – 81-100 puncte – 

clasa a V-a – 1-20 puncte). Clasele de calitate ale terenurilor dau pretabilitatea acestora pentru 

folosinţele agricole. Numărul de puncte de bonitare se obţine printr-o operaţiune complexă de 

cunoaştere aprofundată a unui teren, exprimând favorabilitatea acestuia pentru cerinţele de existenţă 

ale unor plante de cultură date, în condiţii climatice normale şi în cadrul folosirii naţionale. 

Factorul de degradare care afectează cea mai mare parte din solurile din judeţul Bacău este 

deficitul de elemente nutritive, urmat de eroziunea solului, compactare, exces de umiditate stagnant, 

pseudogleizare, alunecări de teren, acidifiere, secetă periodică, gleizare, volum edafic redus, 

inundabilitate, terenuri nisipoase şi sărăturare. 

Îngrăşămintele de orice tip, aplicate în mod raţional constituie premisa menţinerii şi sporirii 

fertilităţii solurilor, în scopul creşterii producţiei agricole. Cercetările efectuate au demonstrat că 

îngrăşămintele pot provoca dereglarea echilibrului ecologic, în cazul în care sunt folosite fără a lua 

în considerare natura solurilor, condiţiile meteorologice concrete şi necesităţile plantelor. Utilizarea 

neraţională a îngrăşămintelor determină apariţia unui exces de azotaţi şi fosfaţi care au un efect 

toxic asupra microflorei din sol şi conduce la acumularea în vegetaţie a acestor elemente. Limita 

dintre deficitul şi excesul unui element este greu de sesizat, totul depinzând de natura plantelor şi de 

condiţiile de mediu. 
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Tabel nr. 21 - Utilizarea îngrășămintelor chimice în agricultură (kg substanța activă) 

 

Tone substanță activă 2019 

Îngrășăminte cu azot 14015 

Îngrășăminte cu fosfor 10523 

Îngrășăminte cu potasiu 826 

 

     

Consumul de produse de protecţia plantelor înregistrează o creştere cu 49% pe parcursul 

ultimilor 5 ani, de asemenea se evidenţiază o tendinţă mai accentuată de creştere a consumului de 

erbicide (cu 53,5%). 

 

Tabel nr. 22 - Consumul de produse de uz fitosanitar la nivel județean (kg/ ha) 

 

Kg / ha 2019 

Insecticide 0.250 

Fungicide 1.200 

Erbicide 1.670 

TOTAL 3.120 

  

  

În utilizarea îngrăşămintelor chimice în agricultură se observă o variaţie multianuală legată de 

necesarul din sol sau de deficitul în anumiţi nutrienţi în diferiţi ani. Per total tendinţa este de 

creştere a utilizării îngrăşămintelor artificiale sau naturale în agricultură. 

 

6.1.4. Nivelul de zgomot şi vibraţii  

Carta verde a UE privind expunerea la zgomote menționează că aproape 20% din populația UE 

suferă de pe urma nivelurilor crescute de zgomot, care produc efecte adverse asupra sănătății. 

Alături de poluarea atmosferică și managementul deșeurilor, poluarea sonoră este una dintre marile 

probleme cu care se confruntă omenirea la ora actuală. Din acest motiv, monitorizarea și evaluarea 

zgomotului constituie un obiectiv prioritar, urmate de adoptarea măsurilor care se impun  în scopul 

prevenirii și reducerii efectelor dăunătoare ale zgomotului asupra populației, acolo unde valorile 

nivelului de zgomot depășesc maximele admise. 
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Principalele surse de zgomot sunt: 

 traficul auto; 

 obiectivele comerciale și industriale; 

 comportamentul inadecvat; 

 zonele de agrement pentru tineret. 

  

6.1.5. Gestionarea deșeurilor 

Comuna Corbasca face parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de 

Gestionare a Deșeurilor Bacău. Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor implementat la nivelul 

comunei Corbasca are ca obiective: 

 să fie în conformitate cu directivele Uniunii Europene în ceea ce priveşte deşeurile 

biodegradabile; 

 să protejeze sănătatea publică şi de protecţie a mediului prin îmbunătăţirea sistemului de 

colectare a deşeurilor şi a depozitării acestora; 

 să optimizeze managementul integrat al deşeurilor şi să îmbunătăţească standardele serviciilor; 

 să introducă şi să extindă sistemele de colectare selectivă a deşeurilor pentru a promova 

reciclarea ambalajelor şi a deşeurilor biodegradabile, în conformitate cu cerinţele naţionale şi 

cele ale Uniunii Europene, şi pentru a reduce cantitatea de deşeuri depozitate. 

Serviciile de salubrizare sunt asigurate la nivelul comunei Corbasca de SC ROMPREST 

SERVICE SA. 

 

6.2. Arii protejate 

Pe teritoriul administrativ al comunei Corbasca se află o parte a sitului Natura 2000 „Lacurile de 

Acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti”. 

Situl Natura 2000 „Lacurile de Acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti” este format din cinci 

lacuri amenajate pe valea râului Bistriţa şi pe valea râului Siret, în aval de confluenţa cu Bistriţa, pe 

teritoriul judeţului Bacău. Suprafaţa sitului Natura 2000 „Lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău – 

Bereşti” este de 5.576 ha, cea mai mare parte fiind reprezentată de luciu de apă, precum şi de 

importante zone mlăştinoase acoperite cu stuf şi vegetaţie specifică de luncă. 

Suprafeţele şi limitele sitului Natura 2000 „Lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti” 

sunt cele precizate în Anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007, modificată şi completată 

de Hotărârea Guvernului nr. 971/ 2011 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică 

ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. Suprafeţele şi limitele 

ariilor naturale protejate de interes naţional incluse în situl Natura 2000 „Lacurile de acumulare 
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Buhuşi – Bacău – Bereşti”, cod ROSPA0063: Lacul Lilieci - cod naţional VI.4., Lacul Bacău II - 

cod naţional VI.5, Lacul Galbeni - cod naţional VI.6., Lacul Răcăciuni - cod naţional VI.7., Lacul 

Bereşti - cod naţional VI.8., sunt conforme cu Hotãrârea Guvernului nr. 2151/ 2004. 

Lacul Bereşti are o suprafaţă de 2253,7 ha, şi cuprinde luciul de apă al lacului de acumulare 

Bereşti şi zone adiacente de pe râul Siret, extinse pe teritoriul judeţelor Bacău, comunele Corbasca, 

Tătărăşti, Sascut, Valea Seacă şi Orbeni. 

Limita nordică porneşte începe de la graniţa comunală Parava – Orbeni, coboară spre sud 

incluzând bălţi aflate în exterioriul digului, pe o lungime de aproximativ 2 kilometri, după care 

traversează lunca de pe cursul vechi al Siretului, la aproximativ 4,5 km sud de barajul Răcăciuni. 

Limita traversează canalul de fugă al Unitaţii Hidroenergetice Răcăciuni, şi continuă spre est, până 

la limita sudică a satului Marvila. 

Limita estică urmează pe o distanţă de aproximativ 1,2 km un canal de drenaj care se varsă în 

lac, după care este reprezentat de malul natural al versantului Colinelor Tutovei, în zona localităţilor 

Scărişoara, Rogoaza, Cornii de Sus şi Cornii de Jos, pe raza comunelor Corbasca şi Tătărăşti, cu o 

lungime totală de aproximativ 15,6 km. 

Limita sudică corespunde secţiunii transversale a vãii Siretului, porneşte de la baza frunţii 

terasei Siretului, urmeazã traseul drumului asfaltat care face legătura dintre Tătărăşti şi Sascut, pânã 

la digul vestic al lacului, având o lungime de aproximativ 1 kilometru. 

Limita vestică corespunde digului lacului de acumulare, pe o lungime de aproximativ 12,3 km, 

până la graniţa comunală Valea Seacă – Orbeni, continuând spre nord prin luncă, incluzând bălţile 

şi zonele umede din exteriorul digului pe raza comunei Orbeni, având o lungime totală de 17,9 km. 

Fauna sitului este una diversificată și cuprinde specii de păsări cu exemplare de: egretă mică 

(Egretta garzetta), cocor (Grus grus), erete vânăt (Circus cyaneus), vultur codalb (Haliaeetus 

albicilla), gârliță mare (Anser albifrons), gâscă de vară (Anser anser), stârc cenușiu (Ardea 

cinerea), lebădă de iarnă (Cygnus cygnus), lebădă mută (Cygnus olor), pescăruș sur (Larus canus), 

ferestraș mare (Mergus merganser), codobatură (Motacilla alba), ploier argintiu (Pluvialis 

squatarola), corcodel mare (Podiceps cristatus), nagâț (Vanellus vanellus), fluierar negru (Tringa 

erythropus), precum și mai multe exemplare de păsări din familia Anatidae, cu specii de: rață cu cap 

negru (Ayhtya marila), rață moțată (Ayhtya fuligula), rață cu cap castaniu (Ayhtya ferina), rață 

sulițar (Anas acuta), rață pitică (Anas crecca), rață cârâitoare (Anas querquedula), rață pestriță 

(Anas strepera). 

Calitatea şi importanţa sitului: 

Situl Natura 2000 - Lacurile de acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti este încadrat în categoria de 

prioritate numărul 10 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus. 
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C2 – aglomerări de specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 1 specie: lebăda de iarnă- 

Cygnus cygnus; 

C3 - aglomerări de specii migratoare, neameninţate la nivelul Uniunii Europene – 2 specii: raţa 

sunătoare- Bucephala clangula, ferăstraş mare -Mergus merganser; 

C4 – aglomerări mari de păsări acvatice; 

C6 - aglomerări de populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 2 

specii: chiră de baltă- Sterna hirundo, erete de stuf- Circus aeruginosus. 

Managementul sitului este asigurat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011. Custodia 

sitului Lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti ROSPA0063, este asigurată de asociaţia 

Centrul Regional de Ecologie Bacău – CRE, în baza Convenţiei de custodie nr. 0002/18.02.2010. 

 

Foto nr. 7 – Lebăda de iarnă (Cygnus cygnus) 

 

 

 

6.3. Factorii de risc  

 

6.3.1.Inundațiile 

Din punct de vedere hidrografic, judeţul Bacău este străbătut de la nord la sud de culoarul larg al  

râului Siret, care străbate teritoriul judeţului pe o lungime de cca. 80 km, reţeaua hidrografică fiind  

tributară în totalitate acestuia.  

În zona înaltă din vest densitatea reţelei hidrografice este de 0,7-0,9 km/kmp, fiind delimitată de  

cursul inferior al Bistriţei (în N-V) şi de bazinul hidrografic al Trotuşului (în S-E), care ocupă peste 

65%  din suprafaţa judeţului.  
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Formele de relief predominante sunt dealurile, judeţul Bacău fiind mărginit în est de partea 

central-vestică a Podişului Moldovenesc, iar la vest de o suită de forme atingând altitudinea de 

1.664 m în vârful  Grinduş din munţii Tarcăului.  

Aceste forme de relief formează văi largi care favorizează, în cazul unor căderi masive de 

precipitaţii, apariţia unor fenomene de inundaţii pe suprafeţe mari, mai ales datorită scurgerilor, 

deseori sub formă de torente, a apei de pe versanţi.  

Cauze generale care pot produce inundaţii pe teritoriul judeţului Bacău:  

a) Modificări în circulaţia generală a atmosferei determinate de tendinţele ciclurilor naturale 

ale climei peste care se suprapun efectele activităţilor antropice (despăduriri şi poluare, 

determinând efectul de seră).  

b) Intensitatea deosebită a fenomenelor hidrometeorologice (precipitaţii de peste 160 l/mp).  

c) Debite înregistrate depăşind debitele de dimensionare a lucrărilor hidrotehnice cu rol de 

apărare şi pe cele istorice;  

d) Tendinţa generală de aridizare a climei în partea central-estică a Europei; un prim efect îl 

constituie creşterea gradului de torenţialitate al precipitaţiilor şi scurgerii apei;  

e) Lipsa lucrărilor de corectare a torenţilor şi de combatere a eroziunii solului;  

f) Despăduriri excesive în bazinele de recepţie ale cursurilor de apă;  

g) Reducerea capacităţii de transport a albiilor prin colmatare, datorită transportului masiv de 

aluviuni de pe versanţi la precipitaţii torenţiale locale;  

h) Blocarea podurilor de acces şi podeţelor cu rădăcini şi resturi lemnoase aduse de torenţi;  

i) Existenţa unor împrejmuiri şi anexe gospodăreşti la limita malurilor torenţilor; 

j) Amplasarea de locuinţe şi obiective social - culturale în zone inundabile ale cursurilor de 

apă; 

k) Depozitarea pe malurile cursurilor de apă de material lemnos, deşeuri de orice fel, provenite 

din gospodăriile cetăţenilor; 

l) Amplasarea şi exploatarea intensivă a balastierelor pe teritoriul judeţului Bacău.  

Din analiza fenomenelor meteorologice periculoase înregistrate în ultima perioadă de timp se 

poate concluziona că inundaţiile cele mai mari s-au produs în intervalul anilor 2008-2010, ca 

urmare a ploilor torenţiale însemnate cantitativ, scurgerilor de pe versanţi şi revărsărilor cursurilor 

de apă. Inundaţiile din acestă perioadă au dus la producerea de pagube materiale, distrugerea de 

locuinţe şi terenuri agricole în 110 localităţi din judeţul Bacău.  

Ploile torenţiale pot fi însoţite de grindină, producând, pe lângă inundaţii, însemnate pagube 

materiale culturilor agricole şi construcţiilor cu diferite destinaţii.  
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Ploile abundente căzute peste stratul de zăpadă, urmate de topirea bruscă a acestuia, poate 

constitui o altă cauză a producerii viiturilor şi inundarea unor suprafeţe întinse de teren. 

 

6.3.2.Seceta 

Efectele negative ale secetei pot fi diminuate prin aplicarea riguroasă a verigilor de bază 

privitoare la tehnologia de cultivare, precum:  

 stabilirea structurii de cultură specifică zonei pedoclimatice;  

 alegerea soiurilor rezistente la condiţiile nefavorabile adaptate temperaturilor mai scăzute în 

timpul iernii sau mai ridicate în timpul perioadei de vegetaţie;  

 realizarea condiţiilor optime de creştere şi dezvoltare a plantelor prin irigare.  

De asemenea, printr-o serie de programe coerente, pe termene lungi, şi practicarea lucrărilor din 

domeniul îmbunătăţirilor funciare:  

 realizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a sistemelor de irigaţii devastate;  

 reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate prin împăduriri şi înierbare;  

 realizarea sistemului naţional de perdele forestiere de protecţie;  

 împădurirea terenurilor degradate.  

Se impun realizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a sistemelor de irigaţii devastate şi 

măsuri de reconstrucţie a întregului sistem naţional de îmbunătăţiri funciare.  

În judeţul Bacău riscul de secetă este de la foarte rară la frecventă, cu excepţia zonei de sud-est 

a judeţului, unde este frecventă. 

Program de acţiune pe termen scurt, mediu şi lung în vederea combaterii secetei şi măsurile 

întreprinse pentru gospodărirea raţională a apelor în judeţul Bacău 

Pentru protejarea surselor de apă în condiţiile prognozate se vor adopta următoarele măsuri:  

 punerea la dispoziţia unor utilizatori interesaţi, în condiţiile prevăzute de lege, a forajelor de 

medie şi mare adâncime din reţeaua naţională de observaţii, pentru folosirea lor;  

 măsuri suplimentare de monitorizare a scurgerii apelor la staţiile hidrometrice de pe cursurile de 

apă din judeţ;  

 menţinerea instalaţiilor şi construcţiilor hidrotehnice de captare, tratare şi distribuţia apei la 

parametrii optimi de funcţionare autorizaţi de către administratorii legali, pentru alimentarea cu 

apă, cu prioritatea populaţiei;  

 intervenţia cu maximă operativitate pentru remedierea avariilor, urmând ca în primă urgenţă să 

fie înlăturate defecţiunile existente şi asigurate dotările pentru exploatarea instalaţiilor la 

întreaga capacitate în vederea eliminării pierderilor de apă din reţele;  
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 asigurarea unor cantităţi minime necesare de apă potabilă pentru populaţie, în localităţile rurale, 

unde s-a produs secarea surselor (izvoare, fântâni), prin transport cu autocisterne, prin grija 

administraţiei locale, care va stabili şi transmite necesarul de apă comandamentului de secetă;  

 la folosinţele de apă racordate la alte sisteme de alimentare cu apă, repunerea în funcţiune a 

surselor proprii de alimentare, acolo unde acestea există;  

 eliminarea pierderilor de apă în amenajările locale pentru irigaţii, canale deschise, necăptuşite, 

prin folosirea echipamentelor de udare prin aspersie şi tubulatură pentru irigarea prin brazde şi 

picurare;  

 intensificarea controalelor la marii poluatori, pentru verificarea încadrării parametrilor de capăt 

în prevederile autorizaţiilor de gospodărire a apelor, depistarea imediată a situaţiilor de poluare 

accidentală;  

 reducerea consumului de apă potabilă pentru activităţi ce nu necesita apă de această calitate (în 

scop industrial);  

 restricţionarea consumului de apă în funcţie de capacitatea resurselor;  

 asigurarea resurselor financiare pentru reparaţiile curente, reabilitări ale instalaţiilor existente, 

mărirea capacitaţii de înmagazinare existentă în aşa fel încât să se îmbunătăţească în ansamblu 

alimentarea cu apă, să se înlăture risipa şi pierderile;  

 mărirea gradului de recirculare efectivă a apei în procesele tehnologice ale operatorilor 

economici, până la limita maximă a capacitaţilor de recirculare existente;  

 definitivarea lucrărilor de extindere şi modernizare a staţiilor de epurare orăşeneşti Bacău, 

Buhuşi, Comăneşti, Târgu Ocna, Moineşti, Sascut etc.;  

 promovarea de noi lucrări pentru asigurarea necesarului de apă, precum şi a unor staţii de 

epurare, sisteme de canalizare în localităţile rurale;  

 reabilitarea sistemelor de irigaţii existente şi dotarea cu echipamente moderne în vederea 

eliminării pierderilor de apă şi creşterea randamentelor;  

 realizarea de sisteme centralizate de alimentare cu apă în zona rurală.  

 

6.3.3. Incendii de pădure  

Riscurile generatoare de situaţii de urgenţă în fondul forestier sunt incendiile. La incendiile de  

pădure combustibilul principal este format din arbori, indiferent dacă sunt verzi sau uscaţi.  

Incendiile de pădure sunt favorizate în principal de următoarele fenomene:  

 seceta prelungită;  

 vântul;  

 fulgere;  
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 lipsa fâşiilor contra focului în păduri.  

Cauza principală a incendiilor de pădure o constituie neglijenţele umane şi mai rar fenomenele 

naturii. Probabilitatea producerii incendiilor de pădure este mare în primăverile secetoase, înaintea 

pornirii în vegetaţie a arboretului, în perioada recoltării fructelor de pădure şi ciupercilor 

comestibile, lunile iunie, iulie, august, septembrie, în sezonul estival, în special în perioadele de 

weekend, în parchetele de exploatare pe tot parcursul anului, primăvara în timpul curăţirii păşunilor 

şi fâneţelor prin arderea resturilor vegetale.  

La nivelul Direcţiei Silvice Bacău s-a întocmit un Plan de măsuri cu activităţile care se vor 

desfăşura la primirea avertizărilor hidrologice/ meteorologice, funcţie de factorii de risc, cu scopul 

de a indentifica şi monitoriza sursele de risc, evaluarea informaţiilor şi analiza situaţiei, elaborarea 

de prognoze, stabilirea variantelor de acţiune şi implementarea acestora pentru asigurarea stabilităţii 

funcţionării infrastructurii din silvicultură. La nivelul ficarei subunităţi există planuri de evacuare a 

personalului, a bunurilor materiale, în caz de situaţii de urgenţă. 

 

6.3.4.Cutremure  

Ca urmare a condiţiilor geografice, geologice şi meteorologice, pe teritoriul judeţului Bacău există:  

 pericolul apariţiei unor mişcări seismice cu focare aflate în limita judeţului;  

 pericolul apariţiei unor seisme ca efecte sau replici a unor seisme cu focare pe teritoriul ţării;  

 pericolul producerii unor alunecări de teren ca urmare a unor mişcări seismice;  

 pericolul producerii unor alunecări de teren ca urmare a condiţiilor geologice şi 

meteorologice nefavorabile;  

 pericolul producerii unor inundaţii ca urmare a mişcărilor seismice datorate:  

o avarierii sau distrugerii unor lucrări hidrotehnice;  

o blocării si/sau modificării cursurilor unor ape curgătoare;  

 pericolul producerii unor accidente tehnologice, ca urmare a mişcărilor seismice, datorate:  

o incendiilor izolate sau de mari proporţii;  

o exploziilor;  

o accidentelor chimice;  

o accidentelor de transport al oamenilor, mărfurilor obişnuite şi a celor periculoase.  

Ca urmare a condiţiilor geografice şi geologice din judeţul Bacău, există pericolul apariţiei unor 

mişcări seismice, de origine tectonică, cu epicentrul în zona Vrancea.  

Studiile efectuate au arătat că teritoriul judeţului Bacău se poate împărţi în trei zone seismice:  

 zona seismică VI;  

 zona seismică VII;  
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 zona seismică VIII.  

Zona seismică VI – cuprinde partea de nord-vest a teritoriului judeţului, în general - teren 

muntos şi cu o densitate a populaţiei relativ scăzută.  

Zona seismică VII – cuprinde cea mai mare parte a teritoriului judeţului, respectiv 2 municipii şi 

5 oraşe (Bacău, Moineşti, Târgu Ocna, Dărmăneşti, Slănic-Moldova, Comăneşti, Buhuşi) şi 

aproximativ 50 % din comunele judeţului.  

Zona seismică VIII – cuprinde partea de sud-est a judeţului, respectiv municipiul Oneşti şi 

comunele din zona Răcăciuni, Coloneşti, Podu Turcului (aproximativ 40 % din comunele 

judeţului).  

Cutremurele care ar putea afecta teritoriul judeţului Bacău ar avea ca efect pagube materiale 

considerabile la construcţiile din mediul urban realizate înainte de anul 1997 (ceea ce reprezintă 

aproximativ 41 % din totalul clădirilor existente) şi 54-55 % din construcţiile existente în mediul 

rural.  

Cutremurele care pot afecta teritoriul judeţului produc dezastre complementare prin:  

 avarierea unor instalaţii tehnologice la operatorii economici importanţi din judeţ;  

 producerea de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase în municipiile Bacău şi 

Oneşti;  

 producerea unor explozii şi/sau incendii;  

 alunecări de teren care pot provoca blocarea sau modificarea unor cursuri de apă;  

 avarii la conducte magistrale de transport produse petroliere, gaz metan, apă, energie 

electrică, termică, etc.;  

 avarierea căilor de comunicaţie rutiere şi feroviare în partea de infrastructură, a lucrărilor de 

artă şi a sistemului de semnalizare şi dirijare a traficului;  

 apariţia de epidemii şi epizootii;  

 degradarea factorilor de mediu.  

 

6.3.5.Alunecări de teren  

Riscul alunecărilor de teren este definit ca probabilitatea de apariţie a unor fenomene 

geodinamice de restabilire a stării de echilibru a versanţilor, prin deplasarea lentă sau violentă a 

maselor de pământ, stare de echilibru pierdută în urma unor fenomene fizice, chimice şi mecanice 

de durată.  

În judeţul Bacău alunecările de teren sunt legate de tipurile genetice de relief derivate prin 

modelarea externă din vechea câmpie sarmariană de acumulare marină. Riscul alunecărilor de teren 
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prin alunecarea depozitelor deluviale, este prezent pe toată suprafaţa judeţului, dar active sunt un 

număr de 26 de zone, printre care şi oraşul Buhuşi. 

Caracteristicile zonelor cu alunecări de teren din judeţul Bacău sunt următoarele:  

 suprafeţele predispuse alunecării sunt răspândite pe aproape întreg teritoriul judeţului;  

 foarte multe alunecări au avut la origine un dezechilibru provocat de activităţile oamenilor; 

 deşi pe mai multe suprafeţe cu risc de alunecare s-au executat lucrări de stabilizare (drumuri, 

terasamente etc.), multe din aceste lucrări s-au degradat în timp fără a mai putea fi 

modernizate sau refăcute. 

Prezența alunecărilor de teren în comuna Corbasca dau reliefului un aspect haotic și dezolant, 

aspect amplificat în unele locuri de lipsa vegetației. Preponderența nisipurilor în alcătuirea 

geologică, climatul temperat continental, cu ploi torențiale în sezonul de vară și desțelenirea pe 

scară largă a terenurilor favorizează în mod deosebit eroziunea torențială. 

Se dezvoltă intens eroziunea lineară, în primul rând acolo uunde lipsește covorul vegetal. Apar 

frecvent în această unitate ravene și oase care evoluează către organismele torențiale. 

Apa freatică care provine direct din precipitații și se scurge liber pe pante are un rol primordial. 

Acest fenomen determină producerea alunecărilor, mai ales cele superficiale care se reactivează în 

mod vizibil în perioadele umede ale anului așa cum s-a întâmplat în primăverile anilor 1968, 1970, 

1971, 1972 și 1975. 

Un alt fenomen geomorfologic care se produce pe versanții cu înclinări mari și se datorează 

circulației animalelor este tasarea prin bătătorire (tasarea biogenă). Acel microrelief apare pe 

teritoriul comunei pe versantul vestic al dealului Mățcani, locul de trecere a animalelor din satul 

Corbasca spre Islaz. 

Procesele de versant afectează o suprafașă întinsă, în dreptul satului Marvila până în aval de 

satul Rogoaza. Eroziunea liniară a determinat diversele stadii de evoluție a organismelor torențiale 

(ogașe, ravene, râpe) afectarea versantului stâng al Siretului. 

Pe alocuri torenții s-au adâncit până la baza de pietrișuri interceptând pânza freatică, 

transformându-se în pârâuri permanente cum sunt pârâul Fulgeriș, Marvila și Băcioiu. 

Organisme torențiale la diferite stadii se găsesc la nord-vest de satul Marvila, la vest de satul 

Scărișoara și la sud de satul Rogoaza. În vestul localității Scărișoara panta accentuată determină o 

scurgere rapidă, soldată cu adâncirea continuă a râpei și înaintarea ei regresivă. 

Procesele de deplasare gravitațională se remarcă prin alunecările de teren determinate de 

structura petrografică, defrișarea, pășunatul. Majoritatea fenomenelor se reactivează în anii cu 

umiditate excesivă. 
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Procesele geomorfologice actuale, atât cele de pe versanți cât și cele ale văilor,contribuie la 

degradarea unor importante suprafețe agricole sau afectarea vetrelor de sat, cum ar fi satul Rogoaza, 

care datorită alunecărilor de teren a pierdut o parte din case și din suprafața agricolă. 

Principalele măsuri de combatere a alunecărilor de teren sunt: 

 stabilirea unei rețele de canale de drenaj pentru evacuarea dirijată a surplusului de apă de pe 

versanți și prevenirea eroziunii în adâncime; 

 înființarea de perdele forestiere, înierbarea sau împădurirea versanților cu înclinare mai mare 

de 20°; 

 realizarea de lucrări de împădurire cu plantații silvice de protecție (salcâmi) sau împădurirea 

poate fi înlocuită cu plantații de nuci, care, prin sistemul radicular puternic pivotant și 

fasciculat, asigură fixarea și drenarea biologică a solului; 

 recuperarea terenurilor amenințate de alunecări de teren prin înființarea/reînființarea de 

plantații pomicole/viticole; 

 instituirea interdicției de construire în zonele ce prezintă risc de alunecare a terenului, situate 

fie în intravilan, fie la limita cu intravilanul. 

 

 

7. Cultura 

7.1. Infrastructura culturală  

În comuna Corbasca funcționează un cămin cultural și o bibliotecă publică. De asemenea, există 

aici 6 lăcașuri de cult, toate fiind de rit ortodox: 

Biserica „Sf. Mihail și Gavril” Corbasca 

Biserica veche, cu hramul Sf. Voievozi este construită din lemn și este situată la sud de sat, fiind 

ridicată cu contribuția enoriașilor în anul 1809. 

Biserica este reparată și se păstrează în stare bună. În anul 1929 s-a sfințit biserica nouă din 

cărămidă cu trei turnuri, care la cutremurul din 1940 s-a dărâmat, iar în anul 2000 s-a sfințit biserica 

nouă. 

Biserica „Sf. Dumitru” Rogoaza 

Biserica a fost construită în perioada 1923-1926 cu concursul credincioșilor, pe terenul donat de 

familia Diamandi, care a contribuit și la împodobirea interioară a bisericii. 

Biserica este construită din cărămidă, în formă de cruce și are o singură turlă. Nu prezintă 

motive arhitectonice deosebite. În interior catapeteasma este lucrată de un meșter lemnar din 

Roman, predominând vița-de-vie și bobițe de struguri frumos dălțuite în lemn. Pictura este lucrată 

în ulei de zugravul Decuseară. Biserica are ca hram Sf. Dumitru. 
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Mănăstirea „Bunavestire” cu Biserica de lemn, satul Pogleț - monument istoric  

Pe aceste minunate plaiuri, cu nimic mai prejos decât cele din balada Miorița, mai mulți meșteri 

lemnari au fost puși de către paharnicul Constantin Balș să ridice din lemnul stejarilor seculari o 

prea frumoasă biserică. Această ctitorie a aparținut Schitului Blagoveștenie, ce este pe hotarul 

moșiei Sucmezeu, pe apa Pogleț, la fostul ținut al Putnei.  

Din hrisovul domnesc dat de Scarlat Grigore Ghica voievod în anul 1758 aflăm că schitul „iaste 

făcut din temelie de cinstit și credincios boierul domniei mele dumnealui Konstandin Balse biv vel 

vornic și iaste incinat metoh de singur numitul vornic la Scitul cel Mare din Țara Leșească”. 

Ctitorul Schitului Sucmezeu, biv vel paharnicul Constantin Balș este amintit, la data de 27 

aprilie 1752, de o diada în care menționează printre altele: „silitu-m-am și am făcut o sfântă 

mănăstioară, ce se chiamă Sucmezeu ce iaste pe pârâul Poglețului la ținutul Putnii.” 

Zece ani mai târziu, la data de 19 decembrie 1762, eugumenul Anania lasă schitul în grija lui 

Ioniță Palade, mare vistier. În recensămintele anilor 1772-1774, în localitatea Horgești era 

consemnat și un călugăr anume „Constantin, ungurean, monah ot Poglici.” Această mențiune ne 

confirmă faptul că începuse să se renunțe treptat la vechea denumire de „Sucmezeu”, care în 

recensămintele amintite nu mai apărea consemnată, fiind tot mai des folosită pentru schit denumirea 

de Pogleț, derivată din hidonimul cu același nume.  

Știri privind situația schitului, la începutul secolului al XIX-lea, le aflăm din diiata vornicului 

Constantin Balș, fiul, dată la 1 ianuarie 1808. Din această sursă rezultă că după ce schitul cel mai 

mare din Polonia a căzut sub stăpânirea austriacă, schitul Sucmezeu care îi fusese incinat, se 

lobozește de sub acesta și rămâne sub ocrotirea vornicului Constantin Balș, fiul. Acesta îl transmite 

la rându-i Mitropoliei din Iași, împreună cu toate moșiile și veniturile pentru finanțarea Seminarului 

de la Socola, de curând înființat. 

Harta ridicată în anul 1831, înregistra în ținutul Tecuciului un număr de 8 locașuri de cult, 

printre care erau menționate Răchitoasa și Poglețul. Știrile despre schitul Pogleț sunt din ce în ce 

mai rare, astfel că după legea secularizării averilor mănăstirești, dată de Alexandru Ioan Cuza, 

acesta se desființează, rămânând doar biserica de mir, cu hramul Bunavestire. 

Biserica de lemn Bunavestire din Pogleț a fost în atenția specialiștilor pentru arhitectura ei 

interesantă, cât și pentru vechimea ei, fiind declarată monument istoric. 

Asupra acestui monument, arhitectul Ioan Frasinescu făcea următoarele aprecieri: 

„Privorul de la intrare preluat din arhitectura caselor țărănești din zonă, evazarea streașinei în 

zona pridvorului, sistemul ingenios de tratare a bolților de lemn cu nervuri în torsadă și rozetele ce 

constituie cheia bolții, cât și elementele de mobilier reprezentate prin catapeteasmă, strană etc., fac 
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ca acest monument să fie edificator pentru cei ce studiază arhitectura construcțiilor din lemn din 

perioada anilor 1700-1800”. 

Timp de 50 de ani în biserică nu s-au mai oficiat slujbe, ceea ce a condus la o degradare 

continuă a lăcașului de cult.  

 

Foto nr. 8 – Mănăstirea Pogleț 

 

După revoluția din decembrie 1989 a început construcția complexului monahal din satul Pogleț 

care și-a deschis porțile la data de 4 mai 1996. Mai întâi s-a construit complexul monahal de la 

poarta principală a mănăstirii, cu parter și etaj acoperit cu șindrilă bătută în coada rândunicii, 

finalizat în 1999, iar apoi s-a trecut la construcția celui de-al doilea complex monahal, acoperit cu 

tablă galvanizată. În această mănăstire se află o icoană foarte veche, Izvorul Tămăduirii.  

 

  

 

Foto nr. 9, 10 – Pogleț: Poarta principală a mănăstirii; Intrarea în biserica de lemn 
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Prezența bisericii de lemn, monument de arhitectură într-un cadru natural deosebit de frumos, 

cum este cel din poiana în care curge pârâul Poglețului, ne amintește de vremurile apuse demult ale 

Evului Mediu moldovenesc.  

 

 

Foto nr. 11 – Peisaj Pogleț 

 

 

Biserica „Cuvioasa Paraschieva” din localitatea Marvila 

Conform inscripției de deasupra ușii de la intrare, biserica a fost construită în anul 1863. 

Această biserică a suferit avarii la cutremurul din anul 1940, dar cu ajutorul enoriașilor a fost 

reabilitată. 

Biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavril” din localitatea Vâlcele  

În anul 1924 s-a contruit o capelă din lemn, iar în anul 1956, capela a fost refăcută și mărită și a 

devenit biserică. În ultimii ani ai comunismului, biserica a fost refăcută.  

Biserica „Sf. Niculae” din localitatea Scărișoara 

Biserica este construită din lemn, pe temelie de piatră, în anul 1862, de Enuța Aga. În anul 1879 

a fost reabilitată, refăcându-se catapeteasma. În prezent se construiește o nouă biserică. 

 

Aspecte etnografice 

Arhitectura populară din satele care au făcut parte din această comună, precum și a celor din 

prezent se poate aprecia ca având trei etape importante de dezvoltare: înainte de anul 1900, în prima 

jumătate a secolului al XX-lea și în a doua jumătate a secolului al XX-lea.  
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Arhitectura veche, dinainte de anul 1900, se caracterizează prin prezența bordeielor 

semiîngropate, cu pereții din bârne, cu un gârlici și acoperite cu paie sau cu lemne crăpate, peste 

care se punea pământ și creștea iarbă. Ușile acestora erau din blăni masive de lemn, iar ferestrele 

foarte mici aveau bășica de porc uscată drept geam, numită „țiplă”. Se mai întâlneau și case cu o 

singură cameră sau cu cameră și tindă, cu pereții din cununi orizontale de bârne, încheiate la capete 

„în cheutori”, cu acoperiș în șarpantă și învelitoare din paie, stuf sau draniță.  

 

 

Foto nr. 12 – Casă bătrânească din Rogoaza 

 

În prima jumătate a secolului al XX-lea, pe lângă aceste case își fac apariția casele cu două 

camere și tindă la mijloc, cu sau fără cerdac în față. Erau construite din bârne de stejar, pe temelie 

uscată de piatră, acoperișul șarpantă și învelitoare din șindrilă, înlocuită uneori cu tablă. Pe acoperiș 

erau două rasuflători pentru evacuarea fumului, numite „bagele”. 

După primul război mondial și mai ales după cel de-al doilea, au pătruns în lumea satelor 

materiale noi de construție care le înlocuiau treptat pe cele tradiționale (cărămidă, tablă, tâmplăria 

lucrată de meșteri tâmplari ș.a). Se renunța la planurile locuințelor tradiționale treptat, făcându-și 

apariția spații noi cu funcții precise: dormitoare, glasvanturi, sufragerii etc. În ultimul timp se 

folosesc tot mai multe categorii noi de materiale care nu mai au nimic cu tradiția, cum ar fi betonul 

armat, lindabul, cromatica stridentă a coloranților, ceea ce duce arhitectura rurală spre alte direcții 

decât cele tradiționale.  
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Meșteșugurile țărănești  

Meșteșugurile au apărut ca o formă specifică a producției manuale, bazate pe îndemânare și 

talent. În societatea tradițională numărul meșteșugurilor era foarte diversificat, deoarece acestea 

trebuie să acopere cu produsele lor necesitățile gospodăriilor țărănești. Dintre meșteșugurile 

țărănești care au rezistat timpului și care se mai practică pe scară redusă sunt: torsul și țesutul; 

prelucrarea lemnului (unelte și ustensile de uz casnic). 

Obiceiurile 

Dintre toate aspectele culturii materiale și spirituale ale comunităților din comuna Corbasca, 

obiceiurile sunt cele care s-au păstrat și conservat cel mai bine. Dintre acestea amintim: 

 obiceiurile familiale: la naștere; de nuntă; la înmormântare; 

 obiceiurile calendaristice: 

 obiceiurile de iarnă: colinde, alaiuri cu măști , „Plugușorul”, jocurile „Capra” și „Călușarii”; 

 obiceiurile de primăvară: mărțișorul, „Joia verde”(în rândul comunității rrome); 

 hramul celor 6 lăcașuri de cult, la datele stabilite prin calendarul creștin-ortodox.  

 

  

 

 

Foto nr. 13-15 – Obiceiuri de iarnă din Corbasca 
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8. Administrația publică locală 

Administrația publică a comunei Corbasca este organizată și funcționează pe baza 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu hotărârile Consiliului local. 

 

8.1. Structura administrației publice locale 

Administrația publică locală se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor generale ale 

administraţiei publice prevăzute la partea I titlul III şi al principiilor generale prevăzute în Legea nr. 

199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, precum şi a următoarelor principii specifice: 

 principiul descentralizării 

 principiul autonomiei locale 

 principiul consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes local deosebit  

 principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale 

 principiul cooperării 

 principiul responsabilităţii 

 principiul constrângerii bugetare. 

Autonomia locală se exercită de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul 

comunei. Acestea sunt consiliile locale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive. 

Primăria este structură funcţională fără personalitate juridică şi fără capacitate procesuală, cu 

activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorităţii deliberative şi dispoziţiile 

autorităţii executive, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale, constituită din: primar, 

viceprimar, administratorul public, consilierii primarului sau persoanele încadrate la cabinetul 

primarului şi aparatul de specialitate al primarului. 

Organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Corbasca cuprinde: 

 în subordinea primarului:  

 Viceprimar; 

 Secretar general; 

 Compartimentul financiar-contabil 

 Compartimentul achiziții publice; 

 Compartimentul poliție locală. 

 în subordinea viceprimarului: 

 Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului; 
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o Serviciul public local de gospodărire comunală, sport și agrement. 

 în subordinea secretarului general al comunei: 

 Compartimentul registrul agricol; 

 Compartimentul asistență socială. 

În subordinea Consiliului local se găsesc: 

 Serviciul voluntar pentru situații de urgență; 

 Compartimentul cultură/ Bibliotecă comunală/ Cămin cultural/ Monitorizare proceduri 

administrative. 

 

 

8.2. Investiții locale 

În tabelul de mai jos prezentăm o sinteză a proiectelor în derulare din comuna Corbasca, aflate 

în diferite faze: 

 

Tabelul nr. 23 – Proiectele de investiții la nivelul comunei Corbasca 

 

Nr. 

crt. 

 

Proiect de investiții 

 

Program  

de finanțare 

 

Valoarea 

-lei- 

 

Faza în care 

se află 

 

1. Modernizare drum comunal DC 

98 B Corbasca - Vâlcele, 

comuna Corbasca județul Bacău 

PNDL 1 4.685.542,00 în derulare 

2. Modernizarea, renovarea și 

dotarea căminului cultural din 

loc. Corbasca, com. Corbasca, 

jud. Bacău 

PNDR 818.499,71 în derulare 

3. Reabilitare și dotare școala 

gimnazială sat Corbasca - 

înlocuire șarpantă + învelitoare 

și dotări laborator 

PNDL 2 514.590,00 în derulare 

4. Reabilitare și modernizare 

dispensar în sat Corbasca, 

comuna Corbasca, jud. Bacău 

PNDL 2 370.162,00 în derulare 

5. Modernizare drumuri de interes 

local în comuna Corbasca 

județul Bacău 

PNDL 2 5.535.980,00 în derulare 

6. Spune da educației! POCU 5.534.932,08 în derulare 

7. O șansă pentru fiecare, o șansă 

pentru toți! 

POCU 6.446.890,20 în derulare 

8. Reabilitare și modernizare DJ 

252C, Tătărăști-Corbasca, km 

8+022-23+088, județul Bacău 

PNDL 2 60.580.100,00 în derulare 
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PARTEA A III-A 

 

 

ANALIZA SWOT 

 

 

1. Delimitare conceptuală 

Eficiența unui sistem este influențată în mare măsură de capacitatea acesteia de a înțelege și de a 

se adapta la mediul ambiant, iar eficiența managementului presupune planificare, organizare, 

control, proceduri de lucru și o legislație adecvată. 

Analiza SWOT este cea mai importantă tehnică managerială pentru înțelegerea poziției 

strategice a unei organizații. Scopul acesteia este de a recomanda strategiile care asigură cea mai 

bună aliniere între mediul intern și extern: alegerea strategiei corecte, încât să fie adaptate punctele 

tari la oportunități, să reducă la minimum riscurile și să elimine punctele slabe. 

 

SWOT - prezentare:  

 

S - Strenght/ punctele tari ale 

organizației – definesc valorile pozitive și 

condiționările interne care pot constitui surse 

pentru succesul organizației în atingerea 

obiectivului managerial 

W - Weaknesses/ punctele slabe sau 

zonele de vulnerabilitate – elemente ce pot 

împiedica atingerea obiectivelor 

O - Opportunities/ oportunitățile sau căile prin care pot fi influențate interesele organizației 

T – Threats/ amenințări la adresa creșterii organizației respective –  aspecte negative ce apar 

din supra-exploatarea resurselor organizației, ori limitările care sunt impuse organizației din partea 

unui mediu extern aflat în schimbare 

 

2. Analiza SWOT pe domenii 

În continuare este prezentată analiza SWOT pe principalele domenii de interes în cadrul 

analizei noastre: economie și mediu de afaceri, agricultură și dezvoltare rurală, infrastructură și 

utilități, educație,  sănătate și protecție socială, turism și cultură, mediu, capacitate administrativă. 
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ECONOMIE ȘI MEDIU DE AFACERI 

 

 

PUNCTE TARI 

 

 

PUNCTE SLABE 

 

 Infrastructura rutieră favorabilă pentru 

dezvoltarea activităților economice; 

 Cadru natural propice pentru dezvoltarea de 

activități economice, inclusiv a turismului 

rural; 

 Atractivitate economică datorită costurilor 

scăzute ale terenurilor și ale forței de 

muncă; 

 Condiții pedoclimatice favorabile pentru 

practicarea agriculturii; 

 Terenuri cu pășuni și fânețe propice 

creșterii animalelor; 

 Potențial piscicol; 

 Fond forestier și cinegetic însemnat; 

 Existența resurselor naturale pe teritoriul 

comunei, ce pot fi folosite ca materiale de 

construcții (nisip, pietriș); 

 Mediu neafectat de poluare; 

 Absența activităților industriale poluatoare 

pe raza comunei. 

 

 

 Zonă monoeconomică ce depinde exclusiv 

de agricultură și zootehnie; 

 Pondere mare a populației ocupată în 

agricultura de semisubzistență; 

 Divizarea excesivă a terenurilor agricole; 

 Lipsa resurselor financiare proprii pentru 

punerea în execuție a proiectelor de 

investiții; 

 Număr foarte mic de operatori economici la 

nivel local, spirit antreprenorial slab 

dezvoltat; 

 Parteneriat public – privat slab dezvoltat; 

 Insuficienta promovare a potențialului 

zonei; 

 Slaba dezvoltare a infrastructurii publice de 

utilități; 

 Dispariția meșteșugurilor tradiționale; 

 Absența expertizei în atragerea de fonduri 

structurale. 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 

 Existența cadrului legislativ, a strategiilor 

guvernamentale și a programelor de 

finanțare pentru înființarea de IMM-uri; 

 Existența posibilității accesării de fonduri 

europene nerambursabile, dar și fonduri 

guvernamentale, prin programe naționale 

(PNDR, PNDL-II), ceea ce permite 

dezvoltarea investițiilor în mediul rural; 

 Politica de coeziune 2021-2027 continuă să 

sprijine strategiile de dezvoltare conduse la 

nivel local și să autonomizeze gestionarea 

fondurilor de către autoritățile locale. 

 

 Legislația națională și comunitară în 

continuă schimbare, ce poate determina 

fluctuații asupra strategiilor de dezvoltare 

ale operatorilor economici sau stoparea 

investițiilor acestora; 

 Adâncirea crizei economice la toate 

nivelurile; 

 Accentuarea migrației forței de muncă în 

străinătate; 

 Reducerea ponderii populației active și 

îmbătrânirea acesteia; 

 Politici economice nefavorabile dezvoltării 

micilor afaceri și/sau apariția unor situații 

neprevăzute (pandemii) care pot afecta 

mediul economic. 
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AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

 

 

PUNCTE TARI 

 

 

PUNCTE SLABE 

 

 Condiții pedoclimatice favorabile pentru 

practicarea agriculturii, precum și pentru 

dezvoltarea pomiculturii și viticulturii; 

 Terenuri cu pășuni și fânețe propice 

creșterii animalelor; 

 Potențial piscicol; 

 Fond forestier și cinegetic însemnat; 

 Mediu neafectat de poluare; 

 Absența activităților industriale poluatoare 

pe raza comunei; 

 Suprafețe arabile cu nivel redus de 

toxicitate; 

 Prețul redus al terenurilor constituie un 

avantaj pentru investitori; 

 Subvențiile acordate de stat în domeniul 

agricol și zootehnic; 

 Cadru natural propice pentru dezvoltarea de 

activități economice. 

 

 

 Zonă monoeconomică ce depinde exclusiv 

de agricultură și zootehnie; 

 Pondere mare a populației ocupată în 

agricultura de semisubzistență; 

 Divizarea excesivă a terenurilor agricole; 

 Gradul redus de asociere în scopuri 

productive; 

 Parteneriat public – privat slab dezvoltat; 

 Parc insuficient de mașini și utilaje 

agricole; 

 Formarea insuficientă a resursei umane din 

agricultură; 

 Slaba dezvoltare a infrastructurii publice de 

utilități; 

 Lipsa unităților de prelucrare a produselor 

agricole și animaliere; 

 Absența expertizei în atragerea de fonduri 

structurale. 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 

 Avantajele oferite de programele 

guvernamentale și europene pentru 

înființarea de forme asociative în sectorul 

agricol; 

 Creșterea competitivității sectorului agricol 

prin sprijinirea tinerilor fermieri în 

dezvoltarea afacerilor; 

 Valorificarea resurselor naturale existente; 

 Interesul ridicat de pe piața produselor 

agricole și alimentare pentru produsele 

ecologice; 

 Posibilități de investiții în prelucrarea 

produselor locale; 

 Existența piețelor de desfacere la nivel 

național și european pentru produsele 

agricole și alimentare și cererea continuă 

pentru acestea. 

 

 

 Oferte de creditare greu accesibile (garanții 

mari); 

 Numărul de concurenți în creștere pentru 

producătorii de produse agroalimentare de 

pe piața Uniunii Europene; 

 Condițiile meteorologice nefavorabile care 

pot crea daune producătorilor agricoli; 

 Dezastrele naturale (inundațiile, incendiile); 

 Echilibru social fragil: populația 

îmbătrânită rămasă fără sprijin din 

cauza migrației tinerilor; 

 Lipsa politicilor specifice de promovare și 

valorificare a produselor locale; 

 Criza economică globală. 
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INFRASTRUCTURĂ ȘI UTILITĂȚI 

 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 

 

 Accesarea de către autoritatea publică 

locală a proiectelor destinate investițiilor în 

dezvoltarea infrastructurii de transport și a 

celei tehnico-edilitare; 

 Existența rețelei de alimentare cu apă; 

 Întreaga comună dispune de rețea de 

energie electrică; 

 Existența serviciilor de telefonie și internet; 

 Organizarea în bune condiții a transportului 

în comun; 

 Colectarea și transportul deșeurilor prin 

firma de salubrizare SC ROMPREST 

SERVICE SA; 

 Comuna Corbasca este parte a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat 

de Gestionare a Deșeurilor Bacău. 

 

 

 Capacitate scăzută a AAPL de a susține din 

bugetul local investiții mari în 

infrastructură; 

 Infrastructura rutieră nu este încă 

modernizată integral; 

 Nu există trotuare și nici parcări în zonele 

de interes ale comunei; 

 Drumurile de exploatație agricolă sunt 

nemodernizate; 

 Inexistența sistemului de canalizare și a 

unei stații de epurare pe teritoriul comunei; 

 Inexistența sistemului de distribuție a 

gazelor naturale în comună; 

 Sistemul de iluminat public necesită 

modernizare; 

 Insuficienta colaborare cu UAT învecinate 

pentru promovarea unor proiecte de interes 

regional. 

 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 

 Posibilitatea de acces la Programele 

operaționale de dezvoltare a infrastructurii 

și la noi surse de finanțare; 

 Existenţa unor planuri naţionale de 

modernizare a reţelei rutiere; 

 Modernizarea infrastructurii rutiere și 

edilitare conform strategiei de dezvoltare a 

judeţului; 

 Atragerea de noi societăți de transport 

public în comun care să ofere servicii de 

calitate cetățenilor și care să favorizeze 

competitivitatea în acest domeniu; 

 Posibilități de utilizare a resurselor 

energetice regenerabile. 

 

 

 Instabilitatea mediului politic, economic și 

social la nivel național; 

 Schimbările succesive intervenite în 

legislație; 

 Nefinalizarea lucrărilor iniţiate din fonduri 

europene sau întârzierea acestor lucrări 

poate duce la pierderea finanțării pentru 

proiectele respective; 

 Creșterea ratei sărăciei și scăderea calității 

vieții populației; 

 Migrarea forței de muncă din mediul rural 

poate duce la imposibilitatea realizării unor 

investiții și proiecte de infrastructură; 

 Dezastrele naturale (inundațiile) ce pot 

afecta infrastructura de transport și cea 

tehnico-edilitară a comunei. 
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EDUCAȚIE 

 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 

 

 Existența unităților de învățământ preșcolar, 

primar și gimnazial în comună; 

 Investiții în reabilitarea, modernizarea, 

extinderea și dotarea unităților de 

învățământ; 

 Personal didactic calificat în cadrul unităților 

de învățământ din comună; 

 Media bună a raportului cadru didactic/elev; 

 Asigurarea transportului elevilor cu 

microbuze școlare; 

 Existența a 4 biblioteci, din care una publică 

pe teritoriul comunei; 

 Existența unui cămin cultural; 

 Proiecte socio-educaționale în derulare, în 

colaborare cu UNICEF, Crucea Roșie. 

 

 

 Nivelul scăzut al dotărilor unităților de 

învățământ (echipamente didactice și IT 

insuficiente); 

 Existența a doar două laboratoare școlare în 

cele două școli gimnaziale din comună; 

 Absenteismul sau abandonul școlar, în 

special în rândul categoriilor defavorizate ale 

populației; 

 Apariția pandemiei Covid 19 la începutul 

anului 2020 a determinat desfășurarea în 

condiții improprii a actului educațional; 

 Lipsa cursurilor de instruire a cadrelor 

didactice pentru desfășurarea actului 

educațional online; 

 Neparticiparea la cursuri la clasă se 

răsfrânge negativ asupra rezultatelor școlare 

ale elevilor; 

 Subfinanțarea sistemului educațional. 

 

 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 

 Posibilitatea accesării de fonduri europene 

structurale pentru dotarea școlilor, pentru 

modernizarea căminului cultural, a 

bibliotecii comunale și structurilor sportive; 

 Posibilitatea stabilirii de parteneriate care să 

favorizeze dezvoltarea unor servicii social-

educative noi și de calitate; 

 Existența de programe de formare a 

personalului în colaborare cu specialiști din 

țară și din străinătate; 

 Promovarea voluntariatului. 

 

 

 

 Nivelul de trai redus limitează şi 

oportunităţile de dezvoltare socială și 

educațională; 

 Schimbări dese ale sistemului de învățământ 

și ale programei școlare; 

 Creşterea ratei de părăsire a sistemului de 

învăţământ în mediul rural, în rândul 

categoriilor vulnerabile ale populației. 
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SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 

 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 

 

 Existența unei infrastructuri de sănătate 

pentru locuitorii comunei – cabinet de 

medicină de familie și cabinet 

stomatologic; 

 Derularea de proiecte de investiții pentru 

extinderea și  modernizarea infrastructurii 

de sănătate în comună;  

 Buna organizare a serviciilor de consiliere 

şi informare în cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului; 

 Colaborare cu instituţii publice şi 

organizații nonguvernamentale pentru 

oferirea de servicii şi beneficii de asistență 

socială; 

 Localizarea geografică a comunei în 

vecinătatea orașului Adjud, unde se pot 

furniza servicii medicale specializate.  

 

 

 Existența unui singur medic de familie 

pentru toată populația comunei; 

 Inexistența cabinetelor medicale în școli; 

 Inexistența unui cabinet de planning 

familial; 

 Număr mare de persoane aflate în situație 

de risc social; 

 Numărul insuficient de specialişti în 

vederea înfiinţării/furnizării de servicii 

sociale; 

 Fonduri bugetare reduse pentru dezvoltarea 

sistemului de servicii sociale din comună; 

 Lipsa resurselor financiare necesare pentru 

formarea profesională continuă a 

personalului instituției; 

 Pasivitatea membrilor comunității în 

problemele de interes comunitar, lipsa 

simțului civic. 

 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 

 Accesarea programelor cu finanţare 

europeană şi/sau naţională destinate 

reabilitării şi extinderii clădirilor, respectiv 

dotării cu echipamente a unităţilor 

medicale; 

 Existența programelor și fondurilor 

naționale și europene accesibile pentru 

grupuri dezavantajate: programe sociale, 

programe de incluziune, programe 

educative, programe de mică infrastructură; 

 Implementarea Programului operațional 

pentru ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Existența la nivelul județului de modele de 

bună practică în furnizarea de servicii 

sociale; 

 Promovarea voluntariatului. 

 

 

 

 Adâncirea crizei economice la toate 

nivelurile; 

 Creșterea ratei sărăciei și scăderea gradului 

de calitate a vieții; 

 Nivelul de trai redus poate duce la 

deteriorarea stării de sănătate a populației 

comunei și creșterea morbidității în mediul 

rural; 

 Declinul demografic; 

 Concentrarea specialiştilor, ca număr şi 

timp de lucru, în unităţile medicale din 

mediul urban şi dezechilibrarea sistemului 

public de sănătate; 

 Epuizarea din ce în ce mai rapidă a 

bugetelor unităţilor sanitare şi CJAS, în 

urma multiplicării numărului bolnavilor ce 

necesită investigaţii şi tratamente 

costisitoare. 
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TURISM ȘI CULTURĂ 

 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 

 

 Cadru natural propice pentru dezvoltarea 

turismului rural; 

 Potențial însemnat de dezvoltare a 

turismului de vânătoare și pescuit; 

 Existența obiectivelor culturale și religioase 

din comună și din localitățile învecinate, 

care pot constitui atracții turistice; 

 Mediu neafectat de poluare, calitatea 

deosebită a aerului; 

 Infrastructură rutieră în curs de reabilitare și 

modernizare, ceea ce facilitează accesul la 

obiectivele naturale și culturale ale zonei. 

 

 

 Ofertă scăzută a posibilităților de agrement 

la acest moment; 

 Slaba dezvoltare a infrastructurii de utilități 

publice; 

 Promovarea slabă a obiectivelor turistice 

ale comunei; 

 Lipsa personalului calificat din domeniul 

turismului; 

 Spirit antreprenorial slab dezvoltat; 

 Inexistența unităților de cazare; 

 Lipsa unor itinerarii turistice tematice care 

să valorifice potențialul natural și cultural; 

 Dispariția meșteșugurilor tradiționale, care 

ar fi constituit o atracție pentru turiști. 

 

 

 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 

 Posibilitatea derulării de parteneriate cu 

ONG-uri sau operatori economici care 

activează în turism pentru dezvoltarea de 

proiecte de investiții în turism; 

 Asocierea cu comunele învecinate pentru 

dezvoltarea turistică a zonei; 

 Posibilitatea atragerii resurselor financiare 

pentru dezvoltarea turismului de către 

operatorii publici și/sau privați prin 

programele de finanțare, crescând gradul de 

accesibilizare și atractivitatea teritoriului; 

 Politica națională încurajează dezvoltarea 

de noi forme de turism (religios, rural, 

ecologic, agroturism, silvoturism etc.). 

 

 

 

 

 Scăderea cererii pentru servicii turistice 

cauzată de criza economică globală; 

 Schimbările climatice au efecte negative 

asupra activităților turistice, reducând 

numărul de turiști; 

 Calamităţi naturale sau situații excepționale 

(epidemii, pandemii, etc) care blochează 

activitatea turistică; 

 Concurența zonelor deja consacrate din 

punct de vedere turistic la nivelul județului; 

 Costurile ridicate ale investițiilor în turism. 
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MEDIU 

 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 

 

 Existența ariei naturale protejate NATURA 

2000 - „Lacurile de acumulare Buhuşi – 

Bacău – Bereşti”; 

 Poluare redusă, lipsa unor factori poluanți 

majori – comuna se află într-o zonă 

neafectată de dezvoltarea industrială 

excesivă; 

 Depărtarea față de centrele urbane; 

 Resurse însemnate de apă potabilă; 

 Calitatea deosebită a aerului; 

 Utilizarea la scară redusă a pesticidelor și a 

îngrășămintelor chimice în agricultură; 

 Colectarea și transportul deșeurilor prin 

firma de salubrizare SC ROMPREST 

SERVICE SA; 

 Comuna Corbasca este parte a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat 

de Gestionare a Deșeurilor Bacău. 

 

 

 Lipsa la acest moment a rețelei de 

canalizare și a stației de epurare, ceea ce 

poate determina poluarea apelor de 

suprafață, a apelor freatice și a solului; 

 Unul din factorii de risc în zonă este 

posibilitatea producerii de inundații, prin 

creșterea și revărsarea apelor râului Siret și 

a altor pâraie de pe teritoriul comunei; 

 Prezența alunecărilor de teren pe suprafețe 

întinse; 

 Lipsa monitorizării mediului înconjurător; 

 Erodarea solului ca urmare a exploatării 

neraționale a acestuia; 

 Neamenajarea spațiilor verzi din comună; 

 Lipsa de educație și de responsabilitate a 

populației în raport cu mediul. 

 

 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 

 Existența fondurilor de investiții 

direcționate către proiecte în domeniul 

salubrității, canalizării, apelor uzate și 

protecției mediului în general; 

 Introducerea surselor regenerabile de 

energie (panouri fotovoltaice, utilizarea 

energiei geotermale, etc.); 

 Existența unor finanțări guvernamentale 

pentru proiecte de mediu (lucrări de 

regularizare a scurgerilor pe versanți, 

îndiguiri, apărări și consolidări de maluri și 

albii, decolmatări, etc.); 

 Existența programelor de finanțare 

susținute din Fondul pentru Mediu, precum: 

programul Rabla, programul de 

îmbunătățire a calității mediului prin 

împădurirea terenurilor agricole degradate, 

programul național de îmbunătățire a 

calității mediului prin realizarea de spații 

verzi în localități etc. 

 

 Schimbările climatice reprezintă o 

amenințare pentru cadrul natural: 

temperaturile cresc, tiparele precipitațiilor 

se schimbă; 

 Condițiile meteorologice extreme care 

conduc la riscuri de genul inundațiilor și a 

secetei tind să devină mai frecvente și 

intensitatea lor să sporească; 

 Diminuarea spațiilor verzi prin dezvoltarea 

sectorului imobiliar; 

 Degradarea cadrului natural în cazul 

dezvoltării urbanistice necontrolate; 

 Defrișarea masivă și necontrolată a 

pădurilor; 

 Poluarea aerului, apei și solului de către 

operatorii economici din zonă. 
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CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 

 

 Management performant al Primăriei; 

 Personal angajat cu studii superioare și cu 

experiență în administrația publică locală; 

 Sistem de control intern managerial 

implementat; 

 Asigurarea liberului acces la informațiile de 

interes public și transparență decizională; 

 Dotare cu tehnică modernă; 

 Lucru în sistem informatizat, inclusiv 

online; 

 Răspuns prompt către cetățean; 

 Implementarea de proiecte de investiții care 

au dus la dezvoltarea comunității sub aspect 

economic, social, cultural etc. 

 

 

 Lipsa resurselor financiare proprii pentru 

realizarea de investiții în vederea 

dezvoltării capacității administrative; 

 Absența la nivel național a unui sistem de 

monitorizare și evaluare a modului de 

furnizare a serviciilor publice; 

 Personal insuficient în administrație; 

 Lipsa unui sistem informatic integrat în 

administrația publică; 

 Complexitatea formalităţilor/procedurilor 

administrative care trebuie îndeplinite în 

relația administrație – cetățean; 

 Implicarea redusă a societății civile în 

stabilirea strategiilor locale pe termen 

mediu și lung. 

 

 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 

 Existența cadrului legal privind autonomia 

financiară și administrativă la nivelul 

autorității administrației publice locale; 

 Existența unui program operațional dedicat 

dezvoltării capacității administrative; 

 Dezvoltarea socio-economică ascendentă la 

nivelul unității administrativ-teritoriale; 

 Existența unei surse alternative generatoare 

de venituri proprii, prin proiectele finanțate 

din fonduri nerambursabile; 

 Existența mecanismelor de cooperare/ 

colaborare/ parteneriat, cum ar fi: asociații 

de dezvoltare intercomunitară, grupuri de 

acțiune locală, parteneriate public-public, 

public-privat, etc.; 

 Extinderea serviciilor publice furnizate 

online. 

 

 Legislație neclară, generată de întârzierea 

adoptării normelor de aplicare a unor acte 

normative, contradicții între prevederile 

legale și suprapuneri de acte normative; 

 Regulile de finanțare, atât regulile specifice 

ale finanțatorului, cât și legislația națională 

aplicabilă, nu sunt corelate și armonizate 

astfel încât să permită o aplicare facilă, 

unitară, previzibilă și sustenabilă, de natură 

să contribuie la dezvoltarea capacității 

beneficiarilor și la eficientizarea 

activităților acestora; 

 Influenţa şi presiunile factorului politic; 

ciclurile electorale perturbă uneori 

funcționarea administrației publice locale.  
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PARTEA A IV-A 

 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

 

 

 

1. Misiunea 

Misiunea administrației publice locale a comunei Corbasca este de a fi permanent în slujba 

comunității locale, pentru a rezolva nevoile acesteia într-o manieră legală, transparentă, echitabilă, 

competentă și eficientă, asigurând astfel creșterea calității vieții locuitorilor comunei. 

 

2. Viziunea 

Corbasca 2027 – o comună dezvoltată economic, accesibilă investitorilor și competitivă, cu o 

administrație publică modernă, care să asigure îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor săi și 

accesul liber și egal la servicii publice de calitate 

Viziunea de dezvoltare a comunei Corbasca ne oferă o imagine asupra a ceea ce se dorește a fi 

Corbasca în anul 2027, bazându-se pe următoarele direcții generale: 

 dezvoltarea economică a comunei prin valorificarea superioară a resurselor locale, acordarea de 

facilități investitorilor și crearea unui climat proprice dezvoltării mediului de adaceri;  

 modernizarea infrastructurii de transport și a celei tehnico-edilitare;  

 îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor ca urmare a dezvoltării economice și a 

modernizării serviciilor publice;  

 creșterea calității vieții prin îmbunătățirea calității factorilor de mediu;  

 consolidarea capacității administrative. 

 

3. Principii 

Principiul dezvoltării sustenabile  

La baza strategiei se află ideea unei dezvoltări sustenabile, în cadrul căreia mediul natural, dezvoltarea 

economică şi viaţa socială se găsesc într-o strânsă interdependență, interacţiunea lor contribuind la 

creşterea calităţii vieţii oamenilor şi a mediului lor natural.  
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Principiul accesibilităţii  

O autentică integrare în societate se poate obține numai prin accesul liber și neîngrădit al oamenilor la 

mediul ambiant. Accesibilitatea reprezintă o condiţie esenţială pentru o calitate ridicată a vieţii, fiind 

deosebit de importantă pentru ca persoanele cu dizabilităţi să poată participa la activităţile din cadrul 

societăţii. Datoria administrației publice locale este aceea de a furniza servicii integrate accesibile, astfel 

încât toţi cetăţenii să le poată folosi în mod independent, sigur şi demn. 

 

Principiul comunicării  

Este necesară înţelegerea nevoilor, ideilor şi valorilor cetăţenilor comunei, astfel încât acestea să poată fi 

utilizate în fundamentarea unor decizii mai bune. Administrația publică locală trebuie să ofere 

cetățenilor posibilitatea de a deveni parte integrantă în procesul de luare a deciziilor cu privire la 

comună.  

 

Principiul profesionalismului  

Profesionalismul este exprimat atât prin managementul schimbării, cât şi prin utlizarea unor tehnici 

esenţiale pentru un management public eficient.  

Pentru ca cetățenii să aibă încredere în administrația publică locală, ar trebui dezvoltate în toate 

compartimentele instituției, la toate nivelurile, competenţe de bază cum ar fi: managementul financiar, 

managementul resurselor umane, managementul informaţiei şi al comunicaţiilor, dezvoltarea abilităţilor 

de conducere, dezvoltarea profesională şi furnizarea de servicii.  

 

Principiul transparenţei  

Transparența constituie o condiție esențială pentru dezvoltarea durabilă și întreținerea unor relaţii 

strânse cu comunitatea. Proiectele publice trebuie să fie transparente, respectându-se dreptul cetăţenilor 

de a participa la întâlniri şi de a avea acces la înregistrări publice.  

 

4. Valori 

Respect pentru lege 

În tot ceea ce întreprinde pentru atingerea obiectivelor sale, administrația publică locală se 

întemeiază pe lege. Respectul față de lege trebuie să stea la baza oricărei societăți, reprezentând 

garanția unei dezvoltări durabile a acesteia. 

 

Respect pentru diversitatea culturală  

Diversitatea culturală reprezintă fundamentul păcii, armoniei şi al sustenabilităţii culturii societăţii. 

Promovarea diversității culturale constituie responsabilitatea tuturor societăţilor.  
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Respect pentru şanse egale  

Administrația publică locală trebuie să ofere posibilitatea tuturor indivizilor de a trăi şi de a munci 

într-un mediu lipsit de discriminări. 

 

Respect pentru diversitatea etnică  

Autoritățile publice locale caută să înlăture discriminarea rasială, socio-economică şi barierele 

instituţionale, asigurându-se astfel că toţi cetăţenii, indiferent de etnie, au oportunităţi şi şanse egale 

de a participa la viaţa comunităţii.  

 

Respect pentru justiţia socială  

Autoritățile publice locale cred în ideea de justiţie socială care să ofere perspective mai bune pentru 

toate categoriile vulnerabile ale comunităţii. Este imperios necesar să se promoveze perspective 

egale de educaţie, sănătate şi autonomie pentru toţi cetăţenii. 

 

Respect pentru demnitatea umană  

Autoritățile publice locale garantează dezvoltarea independentă şi la potenţial maxim a fiecărui 

individ şi respectarea deplină a personalităţii fiecăruia. Cetăţenii comunei vor fi trataţi cu demnitate 

în ceea ce priveşte stilul lor de viaţă, cultura, credinţele şi valorile personale.  

 

Respect pentru confidenţialitate  

Autoritățile publice locale trebuie să se asigure că dreptul la intimitate şi la viaţa de familie este 

respectat, că este cunoscut modul în care datele cu caracter personal ar trebui folosite şi stocate, şi 

că cetăţenii pot fi siguri de confidenţialitatea informaţiilor lor, dezvăluirea acestora putând fi 

realizată doar cu aprobarea lor.  

 

Respect pentru mediul înconjurător  

Autoritățile publice locale trebuie să asigure protecția și conservarea mediului înconjurător, resursă 

valoroasă pentru generațiile viitoare. 

 

 

5. Obiectiv general 

Dezvoltarea economică și socială durabilă a comunei Corbasca, care să determine creșterea calității 

vieții locuitorilor săi. 
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6. Obiective specifice, priorități și măsuri 

 

Obiectiv specific 1  

Consolidarea și modernizarea infrastructurii locale de transport și tehnico-edilitare  

 

Justificare 

Infrastructura de transport a comunei prezintă anumite vulnerabilități cum ar fi:  

 accesibilitate limitată în anumite zone; 

 infrastructură rutieră insuficient modernizată; 

 drumuri ce deservesc obiective economice, drumuri de exploatație agricolă și forestieră, care 

necesită reabilitare și modernizare; 

 lipsa trotuarelor; 

 lipsa parcărilor auto în zonele de interes; 

 existența de poduri și podețe pentru care este necesară reabilitarea; 

 șanțuri pentru scurgerea apelor pluviale care trebuie amenajate. 

Din punct de vedere tehnico-edilitar: 

 este necesară extinderea rețelei de 

alimentare cu apă; 

 nu există încă sistem de canalizare 

menajeră; 

 nu există implementat sistem de 

distribuție gaze naturale în comună; 

 se impune extinderea rețelei de curent 

electric și a iluminatului public 

modern; 

 sunt oportune amenajarea peisagistică a comunei și extinderea și reabilitarea spațiilor verzi; 

 se recomandă utilizarea pe scară largă a surselor regenerabile de energie. 

Având în vedere că o infrastructură rutieră extinsă, reabilitată și modernizată, precum și dotările 

tehnico-edilitare la standarde înalte determină progresul economic și social al unei comunități, se 

stabilește ca obiectiv strategic „Consolidarea și modernizarea infrastructurii locale de transport și 

tehnico-edilitare”. 

La sfârșitul perioadei 2021-2027, comuna Corbasca va beneficia de o rețea de drumuri de acces și 

străzi modernizate, de trotuare amenajate pentru pietoni, de poduri, podețe și punți pietonale 
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reabilitate și modernizate, de spații verzi extinse. Comuna Corbasca va fi un loc în care cetățenii vor 

beneficia de alimentare cu apă şi canalizare, racordare la rețeaua de gaz, iluminat public modern, 

inclusiv din energii regenerabile, ca bază a apropierii condiţiilor de viaţă de standardele europene. 

 

Prioritatea 1.1. 

Îmbunătățirea mobilității locuitorilor și mărfurilor prin dezvoltarea și modernizarea rețelei de 

infrastructură rutieră. 

Măsuri: 

1.1.1. Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri în vederea îmbunătăţirii conexiunii rutiere în 

cadrul comunei și între localităţile din judeţ 

 

Prioritatea 1.2. 

Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare 

Măsuri: 

1.2.1. Introducerea, extinderea, reabilitarea și modernizarea rețelei de apă și canalizare 

1.2.2. Introducerea, modernizarea și extinderea rețelei de gaze naturale 

1.2.3. Sprijinirea extinderii și modernizării rețelei de curent electric 

1.2.4. Sprijinirea extinderii și modernizării rețelei de iluminat public 

1.2.5. Sprijinirea introducerii și utilizării surselor alternative de producere a energiei, respectiv de 

eficientizare a utilizării energiei în clădirile publice 

1.2.6. Amenajarea centrului civic al comunei 

 

Prioritatea 1.3. 

Îmbunătățirea accesului la TIC, a calității și utilizării acestor rețele de către populație, operatori 

economici și instituții. 

Măsuri: 

1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de TIC 

 

Obiectiv specific 2. Dezvoltarea economiei locale şi creşterea competitivităţii acesteia  

Justificare 

Dezvoltarea mediului de afaceri local prin sprijinirea întreprinzătorilor privați existenți și atragerea 

de noi investitori va avea efecte benefice pentru întreaga comunitate locală: 

 venituri mai mari la bugetul local; 

 valorificarea potențialului natural, economic-social, cultural etc. al comunității locale; 
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 crearea de noi locuri de muncă; 

 specializarea forței de muncă; 

 reducerea/eliminarea șomajului; 

 incluziune socială; 

 promovarea comunei pe plan național și internațional. 

Se impune de asemenea sprijinirea producătorilor locali pentru creșterea competitivității și 

consolidarea poziției acestora pe piața națională și internațională. 

Aceasta implică inclusiv dezvoltarea infrastructurii rutiere de transport de mărfuri și persoane, 

precum și dotări tehnico-edilitare la standarde moderne. 

 

Prioritatea 2.1 

Creşterea competitivității producătorilor locali 

Măsuri: 

2.1.1. Valorificarea inteligentă a potențialului agro-zootehnic, pomicol și silvicol al comunității 

2.1.2. Susținerea industriilor creative 

 

Prioritatea 2.2. 

Dezvoltarea capitalului uman 

Măsuri:  

2.2.1. Susținerea programelor adecvate de formare a resursei umane 

potrivit dinamicii pieței de muncă 

2.2.2. Stimularea performanțelor în învățământul preuniversitar 

2.2.3. Calificarea/recalificarea în domeniile cu potențial competitiv, 

în vederea configurării condițiilor pentru specializare inteligentă 

2.2.4. Dezvoltarea antreprenoriatului 

 

 

Obiectiv specific 3. Servicii de educație moderne și performante 

Justificare 

Nu se poate vorbi de dezvoltarea durabilă a unei comunități fără asigurarea de servicii de educație 

moderne și performante.  

Constituie priorități pentru administrația publică locală în perioada următoare: 

 dotarea cu mobilier și echipamente IT performante pentru creșterea calității actului educațional; 

 amenajarea de terenuri/săli de sport; 
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 amenajarea de locuri de joacă pentru copii și adolescenți. 

Administrația publică locală, în colaborare cu conducerea unităților de învățământ de pe raza 

comunei urmăresc în acest fel creșterea performanțelor școlare, dar și reducerea absenteismului și a 

abandonului școlar, în special pentru copiii ce provin din medii sociale defavorizate. 

 

Prioritatea 3.1. 

Asigurarea accesului tuturor cetățenilor la servicii de educație 

Măsuri 

3.1.1. Asigurarea educației de bază 

pentru toți cetățenii, prin sprijinirea 

învățământului primar și gimnazial și 

prevenirea abandonului școlar 

3.1.2. Facilitarea accesului copiilor și 

cadrelor didactice la grădinițe și școli 

în zonele greu accesibile sau cu 

transport public deficitar 

3.1.3. Încurajarea iniţiativelor ce 

vizează învăţarea pe tot parcursul vieţii 

 

Prioritatea 3.2. 

Susținerea performanței școlare și a specializării inteligente 

Măsuri 

3.2.1. Susţinerea elevilor cu potenţial intelectual crescut, precum şi a elevilor ce provin din familii 

defavorizate 

 

 

Obiectiv specific 4. Servicii de sănătate și sociale de calitate 

Justificare 

Creșterea calității vieții cetățenilor comunei este întemeiată și pe servicii de sănătate și de protecție 

socială furnizate la cele mai înalte standard în domeniu. 

Pe teritoriul comunei Corbasca există cabinet de medicină umană, cabinet stomatologic și farmacie, 

pentru care administrația publică locală intenționează implementarea unor proiecte de reabilitare, 

modernizare, amenajare și dotare cu echipament medical performant, dar și cu tehnică modernă de 

calcul. 
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Aceasta va determina creșterea calității actului 

medical și reducerea timpilor de intervenție în 

caz de urgențe medicale. Cetățenii comunei nu 

vor mai fi nevoiți să se deplaseze în localitățile 

învecinate pentru a apela la servicii medicale. 

Pentru că o societate sănătoasă se formează încă 

din copilărie, prin programele derulate în cadrul 

unităților de învățământ, se va pune accent pe 

educația sanitară și pe popularizarea normelor de igienă și de sănătate publică, inclusiv în 

comunitatea de rromi a comunei. 

 

Prioritatea 4.1 

Îmbunătățirea infrastructurii unităţilor medicale şi a celor de protecţie socială 

Măsuri: 

4.1.1. Reabilitarea, modernizarea și extinderea/construirea clădirilor și spațiilor unităților medicale 

şi de protecţie socială 

 

Prioritatea 4.2. 

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale şi facilitarea accesului la servicii medicale de calitate 

Măsuri: 

4.2.1. Încurajarea acţiunilor ce vizează prevenirea îmbolnăvirii 

4.2.2. Creșterea egalității de șanse privind accesul la servicii în domeniul sănătății 

 

Prioritatea 4.3. 

Dezvoltarea serviciilor sociale locale 

Măsuri: 

4.3.1. Consolidarea managementului sistemului de asistență socială la nivelul administrației publice 

locale 

4.3.2. Susţinerea programelor de incluziune socială, combaterea sărăciei și a oricăror forme de 

discriminare, prin măsuri de integrare pe piața muncii și acces la locuințe, servicii sociale, sănătate, 

educație și cultură a persoanelor/comunităților vulnerabile  

4.3.3. Îmbunătățirea sistemului de servicii sociale pentru persoane vârstnice, copii, persoane cu 

dizabilități, victime ale violenței domestice 
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Obiectiv specific 5. Dezvoltarea  durabilă a turismului și conservarea patrimoniului cultural  

Justificare 

Administrația publică locală și-a propus dezvoltarea turistică a comunei prin crearea unor spații de 

petrecere a timpului liber și relaxare, atât pentru locuitorii comunei, cât și pentru vizitatori și turiști. 

De menționat existența pe teritoriul administrativ al comunei a Mănăstirii Pogleț, un punct 

important de atracție turistică. 

La sfârșitul perioadei 2021-2027, comuna Corbasca va avea o ofertă turistică diversificată, bazată 

pe o infrastructură turistică și culturală modernă, care va cuprinde zone de agrement amenajate 

conform celor mai înalte standarde în domeniu, venind în întâmpinarea cerințelor și preferințelor 

localnicilor și vizitatorilor comunei. Comuna va putea oferi servicii de calitate turiştilor de toate 

vârstele - români, dar şi străini, interesaţi de turism cultural, monahal şi de agrement, servicii care 

respectă, conservă şi valorifică resursele locale (tradiţiile zonei, monumentele, siturile arheologice, 

rezervaţiile şi resursele naturale), servicii dezvoltate prin colaborare între toţi agenţii interesaţi, 

autorităţi publice, dar şi operatori economici. 

 

Prioritatea 5.1. 

Dezvoltarea și valorificarea patrimoniului cultural identitar 

Măsuri: 

5.1.1. Elaborarea unei strategii de marketing pentru 

promovarea patrimoniului cultural și a unei agende de 

evenimente culturale, în strânsă corelare cu patrimoniul 

cultural 

5.1.2. Sprijinirea reabilitării și extinderii infrastructurii 

culturale: muzee, așezăminte culturale, monumente istorice și 

case memoriale etc. 

 

Prioritatea 5.2. 

Promovarea și valorificarea patrimoniului natural 

 

Măsuri: 

5.2.1. Facilitarea punerii în valoare a potenţialului natural al zonei 

5.2.2. Crearea și dezvoltarea zonelor turistice, sportive și de agrement 
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Obiectiv specific 6. Protejarea şi conservarea mediului natural 

Justificare 

Un mediu natural sănătos generează: 

 o calitate a vieții crescută pentru locuitorii comunei; 

 posibilități multiple de recreere și petrecere a timpului 

liber; 

 atractivitate turistică a zonei; 

 noi investiții; 

 evitarea efectelor negative ale dezastrelor naturale. 

Preocuparea administrației publice locale pentru protecția și 

conservarea mediului natural este cu atât mai justificată cu cât o parte din teritoriul comunei este 

arie protejată NATURA 2000. 

Apartenența la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor 

Bacău facilitează furnizarea la nivelul comunei a unui serviciu adecvat de gestiune a deșeurilor, 

care va îmbunătăți standardul de viață al tuturor cetățenilor, asigurând totodată protejarea mediului 

înconjurător. 

 

Prioritatea 6.1 

Îmbunătățirea calității aerului (reducerea gazelor cu efect de seră), apei și solului 

Măsuri: 

6.1.1 Extinderea zonelor verzi ale localității 

6.1.2. Descurajarea poluării solului 

6.1.3. Sprijinirea măsurilor ce vizează asigurarea unei rezerve de apă pentru perioadele secetoase 

 

Prioritatea 6.2 

Implementarea managementului integrat al deșeurilor 

Măsuri:  

6.2.1. Încurajarea colectării selective a deșeurilor 

6.2.2. Facilitarea ecologizării zonelor poluate 

 

Prioritatea 6.3 

Protecția și conservarea habitatelor naturale și a ariilor naturale protejate 

Măsuri:  

6.3.1. Sprijinirea măsurilor de prevenire a dezastrelor naturale 
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6.3.2. Sprijinirea campaniilor de informare și conștientizare privind importanța dezvoltării durabile, 

a protecției și conservării habitatelor naturale și ariilor protejate 

 

Obiectiv specific 7. Dezvoltarea capacităţii administrative  

Justificare:  

O administrație publică modernă trebuie să câștige încrederea cetăţenilor şi a altor tipuri de 

beneficiari, oferindu-le servicii prompte şi asigurând constanță în calitatea prestării serviciilor.  

În acest scop, administrația publică locală: 

 își va recruta personalul pe criterii profesionale și transparente; 

 va pune accent pe dezvoltarea carierei, resursa umană urmând să fie motivată, formată și 

profesionalizată în mod constant în funcție de nevoile și tendințele societății; 

 se va preocupa de crearea de condiții optime de muncă, prin reabilitarea, modernizarea și 

extinderea sediului administrativ al primăriei, precum și prin dotarea cu tehnologie de 

ultimă generație și achiziția de softuri performante; 

 se va focusa pe implementarea de e-servicii, care să faciliteze contactul cu cetățenii și 

reducerea timpilor de soluționare a cererilor acestora.  

În conceperea şi furnizarea serviciilor, ca şi în luarea altor tipuri de decizii, administraţia publică se 

va sprijini pe participarea cetăţenilor, implicarea experţilor şi a actorilor cheie din societate, prin 

mecanisme stabile de consultare. 

 

Prioritatea 7.1. 

Dezvoltarea capacităţii administrației publice locale 

Măsuri:  

7.1.1. Dezvoltarea capacității administrative la nivelul localității prin introducerea de instrumente și 

proceduri moderne de management 

7.1.2. Dotarea cu tehnologie IT modernă și performantă, care să permită implementarea unor soluții 

software integrate de gestionare ușoară, rapidă și modernă a activității curente a administrației 

publice 

7.1.3. Simplificarea procedurilor birocratice și administrative pentru cetățeni și mediul de afaceri, 

prin încurajarea furnizării şi utilizării e-guvernării 

7.1.4. Dezvoltarea competențelor și cunoștințelor personalului din administrația publică locală 

(inclusiv decidenții politici) 

7.1.5. Creșterea gradului de transparență la nivelul administrației publice locale 

7.1.6. Sediu administrativ și infrastructură 
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7. Surse de finanțare 

Finanțarea proiectelor care pot contribui la dezvoltarea economică a localității poate avea drept 

sursă bugetul propriu, fondurile nerambursabile guvernamentale şi/sau europene sau fondurile 

rambursabile (din categoria creditelor).  

La aceste surse de finanțare se adaugă posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip public-privat, 

care s-au dovedit a fi soluția potrivită pentru rezolvarea anumitor probleme comunitare în multe 

dintre statele europene dezvoltate.  

Fiecare dintre aceste posibile modalități de susținere a proiectelor locale prezintă avantaje şi 

dezavantaje. Alegerea unei surse de finanțare optime necesită o bună cunoaștere a legislației 

naționale în vigoare, a programelor de finanțare disponibile și, mai ales, a nevoilor/problemelor cu 

care se confruntă comunitatea locală.  

 

7.1. Bugetul local 

Actul normativ prin care este reglementată constituirea bugetului la nivel local este Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. Astfel, conform art. 129 alin. (4), consiliul local aprobă, la propunerea primarului, 

bugetul unităţii administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi 

contul de încheiere a exerciţiului bugetar. 

Potrivit legii, Consiliul local poate aproba finanțarea unor investiții de interes local din bugetul 

propriu și poate dispune alocarea sumelor necesare pentru cofinanțarea proiectelor provenite din 

alte fonduri. Atribuțiile consiliului local presupun și aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru lucrările de investiții de interes local, a strategiei de dezvoltare economică, socială și de 

mediu pentru localitate, precum și asigurarea unui mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării 

afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi 

investiţii care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională şi locală. 

Totodată, Consiliul local asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi 

conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al 

Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate 

cetăţenilor. 

O pondere importantă în veniturile proprii ale bugetelor locale o reprezintă cotele defalcate din 

impozitul pe venit.  
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7.2.Bugetul județean 

O altă sursă de finanțare la nivel local este reprezentată de bugetul județean, din care pot fi 

repartizate fonduri pentru echilibrarea bugetelor locale, conform art. 33 alin. (3) din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.  

 

7.3.Programele guvernamentale  

Transferurile consolidabile de la bugetul de stat către bugetele locale se acordă pentru investiții 

finanțate din împrumuturi externe, la a căror realizare contribuie şi Guvernul, potrivit legii, şi se 

aprobă anual, în poziție globală, prin legea bugetului de stat. Din bugetul de stat, prin bugetele unor 

ordonatori principali de credite ai acestuia (ministerele şi agențiile), precum şi din alte bugete, se 

pot acorda transferuri către bugetele locale pentru finanțarea unor programe de dezvoltare sau 

sociale de interes național, județean ori local.  

Spre exemplu:  

 Ministerul Muncii și Justiției Sociale oferă finanțări pentru acordarea de facilități 

persoanelor cu handicap, acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, programe pentru 

ocuparea temporară a forței de muncă etc.;  

 Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației finanțează programe de 

reabilitare a rețelei rutiere, acțiuni privind reducerea riscului seismic al construcțiilor 

existente cu destinație de locuință, reabilitarea termică a clădirilor de locuit etc.;  

 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor oferă finanțări pentru programe multianuale 

prioritare de mediu şi gospodărire a apelor;  

 Ministerul Sănătății finanțează investițiile pentru modernizarea unităților medicale;  

 Ministerul Culturii acordă fonduri pentru finalizarea lucrărilor de construcție a 

așezămintelor culturale. 

Programul național de dezvoltare locală, coordonat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării 

şi Administraţiei, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanţă 

naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, 

tehnico-edilitară şi socio-educativă. 

Subprograme şi beneficiari eligibili:  

 Subprogramul „Modernizarea satului românesc”: beneficiarii eligibili sunt unitățile 

administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale ale 

comunelor;  
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 Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”: beneficiarii eligibili sunt 

unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale ale 

municipiilor şi oraşelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora;  

 Subprogramul „Infrastructură la nivel județean”: beneficiarii eligibili sunt unitățile 

administrativ teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale județene.  

Finanțarea programului se asigură din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate 

anual cu această destinație în bugetul Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, 

din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale ale unităților administrativ-

teritoriale beneficiare și din alte surse legal constituite.  

Programul prioritar național pentru proiectarea şi construirea de sedii pentru aşezăminte 

culturale, în localitățile unde nu există asemenea instituții, în mediul rural şi mic urban, prin 

Compania Națională de Investiții C.N.I. - S.A.  

Acest program este instituit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind 

înființarea, organizarea şi desfăşurarea activității aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare.  

Programul reprezintă o inițiativă a Guvernului României, dedicată creşterii calității vieții culturale 

în mediul rural şi mic urban, prin extinderea şi susținerea infrastructurii culturale şi prin 

diversificarea ofertei culturale.  

 

7.4.Programele europene de finanțare nerambursabilă  

Fondurile structurale şi de investiții europene (ESI)  

Fondurile ESI sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acționează pentru realizarea 

obiectivelor Politicii de Coeziune prin implementarea Programelor Operaționale, pentru eliminarea 

disparităților economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale.  

Instrumentele structurale ale Uniunii Europene au rolul de a stimula creşterea economică a statelor 

membre ale Uniunii şi de a conduce la reducerea disparităților dintre regiuni. Ele nu acționează însă 

singure, necesitând asigurarea unei contribuții din partea statelor membre implicate. Ele sunt co-

finanțate, în principal, din resursele publice ale statului membru, însă în multe domenii este 

necesară şi contribuția financiară privată, aceasta fiind încurajată în cele mai multe cazuri.  

Fondul Social European (FSE) este principalul instrument prin care Europa susține crearea de 

locuri de muncă, ajută oamenii să obțină locuri de muncă mai bune și asigură oportunități 

profesionale mai echitabile pentru toți cetățenii UE. Fondul funcționează prin investiții în capitalul 

uman al Europei – angajații, tinerii și toți cei aflați în căutarea unui loc de muncă. Astfel, finanțarea 
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FSE îmbunătățește perspectivele de angajare pentru milioane de europeni, în special pentru cei 

cărora le este dificil să își găsească de lucru.  

FSE finanțează următoarele priorități:  

• adaptabilitatea angajaților, prin formarea de competențe noi, și a întreprinderilor, prin adoptarea 

unor metode noi de lucru;  

• sporirea accesului la locuri de muncă: ajutând tinerii în tranziția de la școală pe piața muncii sau 

asigurându-le formare profesională celor aflați în căutarea unui loc de muncă, pentru a le îmbunătăți 

perspectivele de angajare;  

• formarea vocațională și învățarea pe tot parcursul vieții în vederea dobândirii de noi competențe;  

• sprijinirea persoanelor din grupurile defavorizate pentru obținerea unui loc de muncă. 

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI – Youth Employment 

Initiative) va amplifica sprijinul oferit de FSE pentru implementarea Garanției pentru tineret, prin 

care se urmărește ca toți tinerii de până la 25 de ani să primească o ofertă de calitate pentru 

angajare, continuarea studiilor, o ucenicie sau un stagiu în decurs de patru luni de la terminarea 

studiilor sau de la pierderea locului de muncă. În paralel, FSE oferă o finanțare importantă pentru 

reforma structurală necesară pe termen lung și pentru investițiile în viitorul tinerilor și în economie. 

Scopul inițiativei este de a se asigura că, în regiunile în care aceste probleme sunt deosebit de acute, 

nivelul de sprijin oferit fiecărui tânăr este suficient pentru a produce o schimbare reală.  

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) urmăreşte consolidarea coeziunii economice 

şi sociale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea dezechilibrelor existente între regiunile 

acesteia.  

FEDR îşi concentrează investițiile asupra mai multor domenii prioritare cheie. Această abordare 

este cunoscută sub denumirea de „concentrare tematică”:  

• Inovare şi cercetare;  

• Agenda digitală;  

• Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri);  

• Economie cu emisii reduse de carbon.  

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) reprezintă o sursă de finanțare 

din partea UE, utilizată de statele membre pentru a realiza o gamă largă de obiective ale politicii de 

dezvoltare rurale, cum ar fi: îmbunătățirea competitivității întreprinderilor agricole, forestiere și 

agroalimentare; susținerea protecției mediului natural; susținerea economiilor rurale; asigurarea 

calității vieții în zonele rurale.  

Fondurile FEADR disponibile pot fi accesate în baza a două documente-cheie: Programul Național 

de Dezvoltare Rurală (PNDR) şi Planul Național Strategic pentru Dezvoltare Rurală.  
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Fondul de Coeziune (FC) ajută statele membre cu un produs național brut (PNB) pe cap de 

locuitor de mai puțin de 90% din media comunitară să-şi reducă diferențele dintre nivelurile de 

dezvoltare economică şi socială şi să-şi stabilizeze economiile. Acesta susține acțiuni în cadrul 

obiectivului „Convergență” şi se află sub incidența acelorași reguli de programare, de gestionare şi 

de control ca în cazul FSE şi FEDR.  

Fondul de Coeziune finanțează acțiuni care fac parte din următoarele domenii:  

 rețele transeuropene de transport, în special proiectele prioritare de interes european definite 

de Uniunea Europeană;  

 mediu.  

În acest context, Fondul de Coeziune poate interveni, de asemenea, în proiecte din domeniul 

energiei sau al transporturilor, atâta vreme ce acestea prezintă avantaje clare pentru mediu: 

eficacitate energetică, utilizarea de surse de energie regenerabile, dezvoltarea transportului feroviar, 

sprijinirea intermodalității, consolidarea transporturilor publice etc.  

Fondul European pentru promovarea eficacității energetice (EEEF)  

Programul energetic european pentru relansare are ca obiectiv principal atenuarea schimbărilor 

climatice, atragerea de capitaluri private şi publice în finanțarea proiectelor care vizează atenuarea 

schimbărilor climatice şi atingerea durabilității economice a fondului. Principalii finanțatori sunt 

Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții, iar ca solicitanți eligibili sunt autoritățile 

publice regionale sau locale, autoritățile naționale, diversele companii și IMM-uri, precum și 

asociațiile.  

Fondurile nerambursabile prezintă dezavantajul costurilor (financiare şi temporale) aferente 

documentațiilor pentru cererea de finanțare şi raportărilor tehnice şi financiare. În plus, este 

necesară cofinanțarea locală a proiectelor şi finanțarea în totalitate a cheltuielilor neeligibile (printre 

care şi TVA), ceea ce pentru administrația publică poate reprezenta o problemă, mai ales în cazul 

programelor de finanțare care prevăd cote mari ale contribuției locale. Dar marele avantaj al 

surselor de finanțare nerambursabilă prin programe ale Uniunii Europene este că, pentru 

administrațiile publice locale, procentul de cofinanțare este de doar 2% (pentru majoritatea 

programelor), iar valorile investițiilor sunt mari şi chiar foarte mari, raportat la nevoile 

comunităților şi la posibilitatea de cofinanțare.  

 

7.5.Programele de cooperare teritorială 

România poate participa la trei tipuri de programe de cooperare teritorială:  

 Cooperare teritorială transfrontalieră - presupune cooperarea regiunilor din România cu 

regiuni din statele vecine. Programele de cooperare transfrontalieră finanțează proiecte de 
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accesibilitate transport și tehnologia informației, mediu şi prevenirea riscurilor, dezvoltare 

economică şi socială, precum şi acțiuni „people to people”; 

 Cooperare teritorială transnațională - presupune cooperarea cu regiunile dintr-un anumit 

spațiu geografic. Cooperarea transnațională finanțează dezvoltarea de rețele care să ducă la 

dezvoltare teritorială integrată în domenii precum inovația, mediul și accesibilitatea și 

dezvoltarea urbană; 

 Cooperare teritorială interregională - presupune colaborarea cu regiuni din orice stat membru 

al Uniunii Europene, prin intermediul unor proiecte gestionate și administrate în comun de 

partenerii din statele participante. Se promovează cooperarea între autoritățile publice (locale 

sau regionale), precum și între cercetătorii UE, pe probleme de interes comun prin transferul de 

experiență şi bune practici între regiuni şi prin constituirea de rețele între orașele UE.  

Ca regulă generală, rata de cofinanțare pentru programele finanțate din Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR) este 85% din fonduri comunitare şi 15% din fonduri naționale, iar 

pentru programele finanțate din Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) este 

90% din fonduri comunitare şi 10% din fonduri naționale.  

Beneficiarii eligibili: autorități publice centrale, autorități publice locale, organizații de drept public, 

organisme de drept privat, organizații internaționale. Beneficiarii privați pot participa ca parteneri în 

proiecte sau în calitate de subcontractori.  

 

7.6.Granturile SEE / Granturi norvegiene  

Prin Acordul pentru Spațiul Economic European (SEE), trei dintre țările AELS (Asociația 

Europeană a Liberului Schimb) - Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, fac parte din piața internă 

europeană şi contribuie la dezvoltarea socială şi economică prin intermediul granturilor SEE şi 

norvegiene, de care beneficiază 15 state membre din estul, centrul și sudul Uniunii Europene. 

Obiectivele majore ale Mecanismului Financiar SEE şi Mecanismului Financiar Norvegian sunt 

reducerea disparităților sociale și economice în Spațiul Economic European, respectiv întărirea 

relațiilor bilaterale dintre statele donatoare şi cele beneficiare.  

Granturile SEE și cele norvegiene au fost instituite în 2004, după ce Uniunea Europeană a primit 

zece noi state membre. Granturile reprezintă un acord între statele Spațiului Economic European 

(SEE – Norvegia, Islanda, Liechtenstein) și Uniunea Europeană, în baza căruia statele SEE au acces 

pe piața unică europeană.  

Fondul Bilateral Național este un instrument menit să faciliteze contactul și cooperarea între 

entități din România și cele din statele donatoare (Islanda, Principatul Liechtenstein și Norvegia), 
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dimensiunea bilaterală fiind obligatorie în orice inițiativă. Cooperarea bilaterală cu Consiliul 

Europei este, de asemenea, posibilă. 

 

7.7.Parteneriatele de tip public-privat  

Parteneriatele de tip public-privat sunt o soluție general recomandată şi promovată pentru 

rezolvarea problemelor sau eficientizarea serviciilor publice. Apariția Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 39/2018, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează parteneriatul 

public-privat este privită drept o oportunitate reală de a implementa proiectele propuse.  

La nivelul administrațiilor publice există posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip public-privat 

în diverse domenii. În urma adoptării actului normativ care reglementează parteneriatul public-

privat s-ar putea externaliza o serie de servicii şi activități publice, partenerii locali putând fi atât 

mediul de afaceri, cât şi sectorul non-profit.  

 

7.8.Creditarea  

Din punct de vedere procedural, creditarea este o modalitate relativ simplă de obținere a finanțării 

pentru proiectele de investiții.  

Băncile locale sunt instituții financiare care au în portofoliu programe de finanțare/creditare pentru 

proiectele care implică fonduri europene. Se pot acorda astfel credite de investiții atât pentru 

prefinanțarea fondurilor nerambursabile, cât și pentru cofinanțarea cheltuielilor eligibile și 

neeligibile din cadrul unui proiect, urmând o serie de reglementări interne. Costurile aferente 

creditelor sunt mari şi implică şi un anumit grad de risc vis-à-vis de posibilitatea de rambursare a 

datoriilor, mai ales într-o situație de incertitudine cum este cea generată de criza financiară. În plus, 

un grad ridicat de îndatorare poate reprezenta o blocare a posibilităților de investiții pe termen scurt 

şi mediu, cu atât mai mult cu cât o organizație cu datorii mari devine neeligibilă atât pentru 

accesarea altor credite, cât şi pentru atragerea de fonduri nerambursabile.  

Guvernul României stabileşte anual limitele pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate 

de administrațiile locale, pentru încadrarea în nivelul deficitului bugetului general consolidat.  

Pentru proiectele de mare amploare se pot accesa şi programe de finanțare internaționale ce au ca 

surse instituții financiare internaționale: BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucție şi 

Dezvoltare), BEI (Banca Europeană de Investiții), FMI (Fondul Monetar Internațional) şi Banca 

Mondială.  

Banca Europeană de Investiții (BEI) finanțează proiecte care au ca obiectiv promovarea 

politicilor UE și implementarea Agendei Lisabona, a Inițiativei Inovare 2010 de creare și 

promovare a unei economii bazate pe cunoaștere. BEI împrumută până la 50% din valoarea unui 
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proiect și cofinanțează investițiile împreună cu alte bănci (Banca Europeană pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare). În prezent, BEI a devenit cea mai importantă sursă de finanțare internațională a 

proiectelor din noile state membre ale UE, dar şi pentru cele din regiunea Balcanilor.  

Banca Mondială sau Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) s-a dedicat 

exclusiv ajutorării pe termen lung a țărilor întârziate. BIRD oferă împrumuturi și ajutoare 

dezvoltării țărilor cu venituri mijlocii și mici. Banca Mondială se oferă ca un mijloc de finanțare 

independent pentru completarea finanțărilor necesare și nu pentru substituirea finanțărilor naționale. 

De asemenea, între Ministerul afacerilor europene și Banca Mondială s-a semnat în anul 2012 un 

acord pentru servicii de consultanță privind asistența tehnică în vederea creșterii ratei de absorbție a 

fondurilor structurale și de coeziune atât pentru intervalul 2007 – 2013, cât și pentru exercițiul 

bugetar al Uniunii Europene, 2014 – 2020. 

 

 

8.Planul local de acțiune 

Planul local de acțiune constituie o planificare reală pe  termen mediu și lung pentru realizarea 

obiectivelor stabilite în strategia de dezvoltare locală. Toate măsurile se concretizează în planul 

local de acțiune prin programe și proiecte.  

Termenul de realizare a Planului local de acțiune trebuie să corespundă termenului de 7 ani, 

fixat pentru realizarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei. 

Periodic, Planul local de acțiune trebuie revizuit astfel încât obiectivele fixate să țină cont de 

evoluția macroeconomică la nivel național, starea economiei la nivel regional și local, precum și de 

opiniile comunității locale cu privire la implementarea lui. 

 

 



PLANUL LOCAL DE ACȚIUNE 

2021-2027 
 

Obiectiv general 

 

Dezvoltarea economică și socială durabilă a comunei Corbasca, care să determine creșterea calității vieții locuitorilor săi 

 

Obiective specifice: 

 

OS 1 – Consolidarea și modernizarea infrastructurii locale de transport și tehnico-edilitare 

OS 2 – Dezvoltarea economiei locale şi creşterea competitivităţii acesteia 

OS 3 – Servicii de educație moderne și performante 

OS 4 – Servicii de sănătate și sociale de calitate 

OS 5 – Dezvoltarea  durabilă a turismului și conservarea patrimoniului cultural 

OS 6 – Protejarea şi conservarea mediului natural 

OS 7 – Dezvoltarea capacităţii administrative 

 

Domenii: 

 

1. Infrastructură și utilități 

2. Economie și mediu de afaceri 

3. Educație  

4. Sănătate și protecție socială 

5. Turism și cultură 

6. Mediu 

7. Capacitate administrativă 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – Comuna Corbasca 

 

135 

 

 

 

 

INFRASTRUCTURĂ ȘI UTILITĂȚI 

 

 
 

Obiectiv strategic 1: Consolidarea și modernizarea infrastructurii locale de transport și tehnico-edilitare 

 

Prioritate Măsuri Proiecte Indicatori  

de evaluare 

Surse de 

finanțare 

Perioadă 

implementare 

Responsabili Observații 

1.1.Îmbunătățirea 

mobilității 

locuitorilor și 

mărfurilor prin 

dezvoltarea și 

modernizarea 

rețelei de 

infrastructură 

rutieră 

1.1.1. Reabilitarea 

și modernizarea 

rețelei de drumuri 

în vederea 

îmbunătăţirii 

conexiunii rutiere 

între localităţile 

din judeţ 

1. Reabilitare și modernizare 

drumuri comunale  

Lungimea 

drumurilor 

reabilitate și 

modernizate (km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

2.Modernizare străzi 

comunale în comuna Corbasca 

Lungimea 

străzilor 

comunale 

modernizate (km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

3.Infrastructură de drumuri 

comunale: realizare legătură 

între localități 

Lungime drumuri 

realizate (km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

4. Modernizare infrastructură 

rutieră în comuna Corbasca, 

județul Bacău 

Număr și 

lungime drumuri 

modernizate (km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

5.Construire de trotuare în 

comuna Corbasca 

Lungime trotuare 

construite (km) 

Buget local 

Buget de stat 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 
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Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

 

6.Realizare șanțuri și podețe 

betonate în comuna Corbasca 

Lungime șanțuri 

și podețe 

realizate (km) 

Număr 

beneficiari 

deserviți 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

7.Construire poduri peste 

pâraie în comuna Corbasca 

Număr și 

lungime poduri 

construite (km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

8. Reabilitare pod în satul 

Rogoaza, comuna Corbasca 

Lungime pod 

reabilitat (km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

9. Construire și amenajare 

parcare auto în zona centrală a 

comunei 

Suprafață parcare 

amenajată 

Număr locuri 

Număr 

beneficiari 

deserviți 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

10.Extindere rețea stradală în 

satele Băcioi, Vâlcele și 

Scărișoara 

Lungime rețea 

stradală (km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

11.Reabilitare, modernizare, 

realizare de poduri, podețe și 

punți pietonale în comuna 

Număr și 

lungime poduri, 

podețe și punți 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 
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Corbasca pietonale 

realizate sau 

reabilitate (km) 

Alte surse legal 

constituite 

12.Amenajare șanțuri pentru 

scurgerea apelor pluviale în 

comuna Corbasca 

Lungime șanțuri 

amenajate (km) 

Număr 

beneficiari 

deserviți 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

13. Refacere zonă afectată de 

calamități 

Suprafață zonă 

refăcută 

Număr 

beneficiari 

deserviți 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

14.Modernizare drumuri de 

exploatație agricolă în comuna 

Corbasca 

Număr și 

lungime drumuri 

de exploatație 

agricolă 

modernizate (km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

15.Pietruire drumuri agricole, 

vicinale, rute alternative 

Număr și 

lungime drumuri 

pietruite (km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

1.2. 

Îmbunătățirea 

infrastructurii 

tehnico-edilitare 

 

1.2.1. 

Introducerea, 

extinderea, 

reabilitarea și 

modernizarea 

rețelei de apă și 

canalizare 

1. Extindere rețea de apă 

potabilă în comuna Corbasca 

Lungime rețea de 

apă potabilă nou-

înființată (km) 

Capacitate 

instalații 

Număr 

beneficiari 

deserviți de rețea 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

2.Înființare sistem de 

canalizare în comuna 

Lungime rețea de 

canalizare (km) 

Buget local 

Buget de stat 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 
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Corbasca, județul Bacău Număr 

beneficiari 

deserviți 

 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

 

3.Renovarea și dezvoltarea 

satelor, îmbunătățirea 

serviciilor de bază pentru 

economia și populația rurală și 

punerea în valoare a 

moștenirii rurale, 

modernizarea/retehnologizarea 

infrastructurii de irigații și alte 

lucrări de îmbunătățiri 

funciare 

Lungime 

infrastructură de 

irigații (km) 

Suprafață teren 

agricol deservită 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

4.Înlocuirea rețelelor de apă 

cu prioritatea stabilită de 

pierderile din rețea, număr de 

intervenții, probleme în 

alimentare, pierderi în 

contorizare 

Lungimea 

rețelelor înlocuite 

(km) 

Procent reducere 

pierderi 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

1.2.2. Sprijinirea 

extinderii și 

modernizării 

rețelei de gaze 

naturale 

1.Înființare sistem de 

distribuție gaze naturale în 

comuna Corbasca 

Lungime rețea 

distribuție gaze 

naturale (km) 

Număr racordări 

la rețea 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

1.2.3. Sprijinirea 

extinderii și 

modernizării 

rețelei de curent 

electric 

1.Extindere rețea electrică în 

comuna Corbasca 

Lungimea noii 

rețele (km) 

Număr 

beneficiari 

deserviți 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 
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1.2.4. Sprijinirea 

extinderii și 

modernizării 

rețelei de iluminat 

public 

1. Modernizare iluminat 

public 

Lungimea rețelei 

de iluminat 

public 

modernizată (km) 

Număr puncte de 

aprindere 

Număr 

beneficiari 

deserviți 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

1.2.5. Sprijinirea 

introducerii și 

utilizării surselor 

alternative de 

producere a 

energiei, respectiv 

de eficientizare a 

utilizării energiei 

în clădirile publice 

1.Valorificarea superioară a 

biomasei prin colectarea 

centralizată și comercializarea 

profitabilă 

Volum biomasă 

valorificată 

Creștere 

economică 

generată 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

1.2.6. Amenajarea 

centrului civic al 

comunei 

1. Amenajarea centrului civic 

al comunei 

Suprafață 

amenajată 

Număr 

beneficiari 

deserviți 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

1.3. 

Îmbunătățirea 

accesului la TIC, 

a calității și 

utilizării acestor 

rețele de către 

populație, 

operatori 

economici și 

instituții 

1.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii și 

serviciilor de TIC 

1.Racordarea la rețeaua de 

internet în bandă largă a 

localității 

Număr utilizatori 

racordați la rețea 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

Operatori 

telecomunicații 

 

 

2. Dotarea unităților de 

învățământ cu echipamente IT 

performante 

Număr 

echipamente 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

Conducerea 

unităților de 

învățământ 
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3. Dotarea unităților medicale 

și de protecție socială cu 

echipamente IT performante 

Număr unități 

dotate 

Număr 

echipamente 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

Personal 

medical 

 

 

 

 

 

 

ECONOMIE ȘI MEDIU DE AFACERI 

 
 

 

Obiectiv strategic 2: Dezvoltarea economiei locale şi creşterea competitivităţii acesteia 

 

Prioritate Măsuri Proiecte Indicatori de 

evaluare 

Surse de finanțare Perioadă 

implementare 

Responsabili Observații 

2.1. Creşterea 

competitivității 

producătorilor 

locali 

2.1.1. Valorificarea 

inteligentă a 

potențialului agro-

zootehnic, viticol, 

pomicol și silvicol 

al comunității 

1. Susținerea industriei de 

panificație în zonă 

Număr și 

capacitate unități 

de producție nou-

create 

Număr locuri noi 

de muncă 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul 

local 

Primar 

Antreprenori 

locali 

 

 

2. Dezvoltarea punctelor de 

colectare a laptelui de la 

producătorii familiali și 

fermele mici și mijlocii 

Număr și 

capacitate puncte 

de colectare a 

laptelui 

Cantitate de lapte 

colectată și 

valorificată 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul 

local 

Primar 

Producători 

locali 

 

 

3.Înființare piață Suprafață Buget local 2021 - 2027 Consiliul  
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agroalimentară în comuna 

Corbasca 

amenajată 

Număr 

producători/ 

investitori locali 

atrași 

Volum și valoare 

tranzacții 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

local 

Primar 

Producători/ 

investitori 

locali 

 

4.Târg de animale în comuna 

Corbasca 

Suprafață 

amenajată 

Număr 

producători/ 

investitori locali 

atrași 

Volum și valoare 

tranzacții 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul 

local 

Primar 

Producători/ 

investitori 

locali 

 

 

5. Revitalizarea producției 

viticole și dezvoltarea 

livezilor de pomi fructiferi și 

atragerea de investitori privați 

Suprafețe 

cultivate 

Cantitate produse 

viticole/ pomicole 

realizată 

Număr investitori 

privați atrași 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul 

local 

Primar 

Producători/ 

investitori 

locali 

 

 

2.1.2.Susținerea 

industriilor creative 

1. Dezvoltarea meșteșugurilor 

și artizanatului tradițional  

Număr 

meșteșugari și 

artiști populari 

atrași 

Capacitate de 

producție 

Volum și valoare 

tranzacții 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul 

local 

Primar 

Meșteșugari 

și artiști 

populari 

 

 

2.2.Dezvoltarea 

capitalului uman 

2.2.1.Susținerea 

programelor 

adecvate de 

1. Susținerea programelor de 

instruire privind dezvoltarea 

resurselor umane în comuna 

Număr programe 

de instruire 

Număr absolvenți 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

2021 - 2027 Consiliul 

local 

Primar 
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formare a resursei 

umane potrivit 

dinamicii pieței de 

muncă 

Corbasca Număr nou-

angajați în urma 

instruirii 

Alte surse legal 

constituite 

AJOFM 

Formatori 

profesionali 

 

2.2.2.Stimularea 

performanțelor în 

învățământul 

preuniversitar 

1. Condiționarea acordării 

ajutoarelor sociale de un 

anume nivel de performanță 

în școală (pentru reducerea 

abandonului școlar) 

Procent reducere 

număr cazuri de 

abandon școlar 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul 

local 

Primar 

Conducerea 

unităților de 

învățământ 

 

 

2.2.3. Calificarea/ 

recalificarea în 

domeniile cu 

potențial 

competitiv, în 

vederea 

configurării 

condițiilor pentru 

specializare 

inteligentă 

1. Proiect pentru instruirea 

oamenilor în legumicultură și 

susținerea dezvoltării serelor 

Număr 

participanți / 

absolvenți 

program 

Număr proiecte 

demarate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul 

local 

Primar 

AJOFM 

Formatori 

profesionali 

 

 

2.2.4. Dezvoltarea 

antreprenoriatului 

1. Realizarea de proiecte de 

formare profesională pentru 

dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale și promovarea 

afacerilor în mediul rural în 

comuna Corbasca 

Număr proiecte 

de formare 

profesională 

Număr beneficiari 

Număr afaceri 

nou-înființate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul 

local 

Primar 

AJOFM 

Formatori 

profesionali 
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EDUCAȚIE 

 
 

 

Obiectiv strategic 3: Servicii de educație moderne și performante 

 

Prioritate Măsuri Proiecte Indicatori de 

evaluare 

Surse de finanțare Perioadă 

implementare 

Responsabili Observații 

3.1. Asigurarea 

accesului tuturor 

cetățenilor la 

servicii de 

educație 

3.1.1. Asigurarea 

educației de bază 

pentru toți 

cetățenii, prin 

sprijinirea 

învăţământului 

primar şi 

gimnazial şi 

prevenirea 

abandonului 

şcolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Proiect de dotare a școlilor și 

grădinițelor cu echipamente 

didactice și tehnologie 

performantă 

Număr și valoare 

echipamente 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul 

local 

Primar 

Conducerea 

unităților de 

învățământ 

 

 

2. Construire și amenajare 

teren multifuncțional 42x22 cu 

gazon sintetic multifuncțional 

Suprafață 

construită și 

amenajată 

Număr și valoare 

dotări 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul 

local 

Primar 

 

 

3. Amenajare și modernizare 

bibliotecă comunală 

Capacitate 

bibliotecă 

Volum fond de 

carte 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul 

local 

Primar 

 

 

4. Reabilitare imobil cămin 

cultural 

Capacitate săli de 

evenimente 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul 

local 

Primar 
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5. Modernizare școli 

gimnaziale din comună 

Suprafețe 

modernizate 

Număr săli în 

folosință 

Număr și valoare 

dotări 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul 

local 

Primar 

Conducerea 

unităților de 

învățământ 

 

6.Construire grupuri sanitare la 

școlile din comună 

Număr grupuri 

sanitare construite 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul 

local 

Primar 

Conducerea 

unităților de 

învățământ 

 

3.1.2. Facilitarea 

accesului copiilor 

şi cadrelor 

didactice la 

grădiniţe şi şcoli 

în zonele greu 

accesibile sau cu 

transport public 

deficitar 

1. Reabilitare căi de acces 

unități de învățământ 

Lungime căi de 

acces reabilitate 

(km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul 

local 

Primar 

 

 

2.Organizare transport 

microbuze școlare 

Număr și valoare 

microbuze școlare 

achiziționate 

Număr curse 

efectuate/zi 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul 

local 

Primar 

Conducerea 

unităților de 

învățământ  

 

3.2. Susținerea 

performanței 

școlare și a 

specializării 

inteligente 

3.2.1.Susţinerea 

elevilor cu 

potenţial 

intelectual 

crescut, precum şi 

a elevilor ce 

provin din familii 

defavorizate 

1.Susținerea copiilor și a 

tinerilor cu performanțe școlare 

deosebite prin acordarea de 

burse de merit și alte 

stimulente 

Număr și valoare 

burse de merit 

acordate anual 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul 

local 

Primar 

Conducerea 

unităților de 

învățământ 

 

2. Condiționarea acordării 

ajutoarelor sociale de un 

anume nivel de performanță în 

Procent reducere 

număr cazuri de 

abandon școlar 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

2021 - 2027 Consiliul 

local 

Primar 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – Comuna Corbasca 

 

145 

 

școală (pentru reducerea 

abandonului școlar) 

 Alte surse legal 

constituite 

Conducerea 

unităților de 

învățământ 
 

 

 

ĂTATE  
 

SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 
 

 

 

Obiectiv strategic 4: Servicii de sănătate și sociale de calitate 

 

Prioritate Măsuri Proiecte Indicatori de 

evaluare 

Surse de finanțare Perioadă 

implementare 

Responsabili Observații 

4.1. 

Îmbunătățirea 

infrastructurii 

unităţilor 

medicale şi a 

celor de 

protecţie socială 

4.1.1. 

Reabilitarea, 

modernizarea și 

extinderea/ 

construirea 

clădirilor și 

spațiilor unităților 

medicale şi de 

protecţie socială 

1. Dotare cu echipamente 

medicale performante a 

dispensarului medical 

Număr și valoare 

dotări 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul 

local 

Primar 

Personal 

medical 

 

4.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii 

serviciilor 

medicale şi 

facilitarea 

accesului la 

servicii 

4.2.1. Încurajarea 

acţiunilor ce 

vizează 

prevenirea 

îmbolnăvirii 

1.Campanii de informare și 

sănătate publică 

Număr campanii 

realizate 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul 

local 

Primar 

DSP 

Dispensar 

medical 

 

 

2. Campanii de analize și Număr campanii Buget local 2021 - 2027 Consiliul  
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medicale de 

calitate 

investigații medicale gratuite realizate 

Număr beneficiari 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

local 

Primar 

DSP 

Dispensar 

medical 

 

3. Educație sanitară în școli Număr programe 

de educație 

sanitară 

Număr elevi 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul 

local 

Primar 

Personal 

didactic 

Personal 

medical 

 

4. Educație sanitară în 

comunitățile de rromi 

Număr programe 

de educație 

sanitară 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul 

local 

Primar 

Personal 

medical 

 

5. Distribuire produse de igienă 

în rândul populației 

defavorizate 

Număr beneficiari 

Cantitate produse 

distribuite 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul 

local 

Primar 

 

 

4.2.2. Creșterea 

egalității de șanse 

privind accesul la 

servicii în 

domeniul sănătății 

1. Înscrierea tuturor membrilor 

comunității la medicul de 

familie 

100% membri 

înscriși la medicul 

de familie 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul 

local 

Primar 

Medic de 

familie 

Asistent 

medical 

comunitar 

 

4.3. Dezvoltarea 

serviciilor 

4.3.1.Consolidare

a managementului 

1. Formarea continuă a 

personalului – asistenți sociali, 

Număr programe 

de formare 

Buget local 

Buget de stat 

2021 - 2027 Consiliul 

local 
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sociale locale sistemului de 

asistență socială 

la nivelul 

administrației 

publice locale 

asistenți personali, asistenți 

medicali comunitari 

Număr beneficiari Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

Primar 

 

2. Anchete sociale realizate în 

teren pentru depistarea 

nevoilor sociale reale ale 

comunității 

Număr anchete 

sociale relizate 

Număr asistați 

social 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul 

local 

Primar 

 

 

3. Elaborare și implementare 

strategie de dezvoltare a 

serviciilor sociale pe termen 

mediu și lung 

Număr proiecte 

sociale 

implementate din 

număr proiecte 

propuse 

Număr asistați 

social 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul 

local 

Primar 

 

 

4.3.2. Susţinerea 

programelor de 

incluziune 

socială, 

combaterea 

sărăciei și a 

oricăror forme de 

discriminare, prin 

măsuri de 

integrare pe piața 

muncii și acces la 

locuințe, servicii 

sociale, sănătate, 

educație și cultură 

a persoanelor/ 

comunităților 

vulnerabile 

1. Asigurarea unei comunități 

sănătoase și echilibrate prin 

scăderea numărului de asistați 

social din comunitate, prin 

creșterea angajării și scăderea 

presiunii asupra bugetului local 

Număr asistați 

social 

Procent reducere 

cheltuieli buget 

local 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul 

local 

Primar 

 

 

2. Construire de locuințe 

sociale în comunitățile 

defavorizate 

Număr și 

suprafețe locuințe 

sociale construite 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul 

local 

Primar 

 

 

3. Organizare de programe de 

calificare și reconversie 

profesională 

Număr programe 

de calificare și 

reconversie 

profesională 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul 

local 

Primar 

AJOFM 

Formatori 

profesionali 

 

4.Organizare de campanii de Număr de Buget local 2021 - 2027 Consiliul  
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conștientizare a populației 

privind abandonul de copii, 

abandonul școlar, metodele 

contraceptive etc. 

campanii realizate 

Număr beneficiari 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

local 

Primar 

DGASPC 

ONG-uri 

 

4.3.3. 

Îmbunătățirea 

sistemului de 

servicii sociale 

pentru persoane 

vârstnice, copii, 

persoane cu 

dizabilități, 

victime ale 

violenței 

domestice 

1. Adăpost și consiliere pentru 

victimele violenței domestice 

Suprafață 

amenajată 

Capacitate 

adăpost 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul 

local 

Primar 

 

 

2. Formare continuă a 

personalului implicat în 

acordarea de servicii sociale 

Număr programe 

de formare 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul 

local 

Primar 

Formatori 

profesionali 

 

 

3. Proiect de voluntariat 

privind asistarea copiilor cu 

părinți plecați în străinătate 

Număr programe 

de asistare 

Număr copii 

asistați 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul 

local 

Primar 

ONG-uri 

 

 

4. Proiect de voluntariat pentru 

îngrijirea vârstnicilor 

Număr programe 

de asistare 

Număr vârstnici 

asistați 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul 

local 

Primar 

ONG-uri 

 

 

5. Proiect pentru integrarea 

rromilor în societate 

Număr rromi 

asistați 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul 

local 

Primar 
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TURISM ȘI CULTURĂ 
 

 

 

Obiectiv strategic 5: Dezvoltarea  durabilă a turismului și conservarea patrimoniului cultural 

 

Prioritate Măsuri Proiecte Indicatori de 

evaluare 

Surse de 

finanțare 

Perioadă 

implementare 

Responsabili Observații 

5.1.Dezvoltarea 

și valorificarea 

patrimoniului 

cultural identitar 

5.1.1. Elaborarea 

unei strategii de 

marketing pentru 

promovarea 

patrimoniului 

cultural și a unei 

agende de 

evenimente 

culturale, în 

strânsă corelare 

cu patrimoniul 

cultural 

1. Integrarea în circuite 

turistice a unor monumente 

istorice, biserici, case 

memoriale etc. 

Număr obiective 

culturale integrate 

în circuite 

Număr vizitatori/ 

turiști 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

ONG-uri 

 

2. Realizare broșură și alte 

materiale publicitare de 

promovare turistică a localității 

Număr vizitatori/ 

turiști raportat la 

valoare investită 

în promovare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

3. Realizare website și aplicație 

mobilă de promovare turistică 

a localității 

Număr vizitatori/ 

turiști raportat la 

valoare investită 

în promovare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

4. Organizare de expoziții de 

produse tradiționale și de 

artizanat 

Număr expoziții 

organizate 

Număr 

producători/artiști 

populari atrași 

Număr vizitatori 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

Producători 

locali 

Artiști și 

meșteri 

populari 

 

5.1.2. Sprijinirea 1. Reabilitare și restaurare Număr și Buget local 2021 - 2027 Consiliul local  
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reabilitării şi 

extinderii 

infrastructurii 

culturale: muzee, 

aşezăminte 

culturale, 

monumente 

istorice şi case 

memoriale etc. 

 

clădiri monument istoric suprafețe clădiri 

monument istoric 

reabilitate și 

restaurate 

Număr vizitatori/ 

turiști 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

Primar 

Oficiul 

Național al 

Monumentelor 

Istorice 

5.2. Promovarea 

și valorificarea 

patrimoniului 

natural 

5.2.1. Facilitarea 

punerii în valoare 

a potenţialului 

natural al zonei 

1. Program de curățare a 

tuturor zonelor naturale (în 

special de deșeuri de plastic) și 

organizarea de programe de 

educare a populației, precum și 

înăsprirea penalităților 

Număr programe 

de curățare 

Număr 

participanți 

Suprafețe 

ecologizate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

ONG-uri 

 

 

5.2.2. Crearea și 

dezvoltarea 

zonelor turistice, 

sportive și de 

agrement 

1. Dezvoltare zonă turistică Suprafață zonă 

dezvoltată 

Număr investitori 

atrași 

Număr turiști 

Număr locuri de 

muncă nou-create 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

Investitori 

privați 

 

 

2. Amenajare trasee turistice Număr trasee 

amenajate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

3. Construire și amenajare 

teren multifuncțional 42x22 cu 

gazon sintetic multifuncțional 

Suprafață teren 

construit și 

amenajat 

Număr și valoare 

dotări 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 
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Număr beneficiari 

4.Construire teren sintetic 

 

Suprafață teren 

construit și 

amenajat 

Număr și valoare 

dotări 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

5. Locuri de joacă pentru copii 

și adolescenți 

Suprafață 

amenajată 

Număr locuri de 

joacă 

Număr beneficiari 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

6. Amenajare spațiu verde 

pentru picnic 

Suprafață 

amenajată 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIU 
 

 

 

Obiectiv strategic 6: Protejarea şi conservarea mediului natural  

 

Prioritate Măsuri Proiecte Indicatori de 

evaluare 

Surse de 

finanțare 

Perioadă 

implementare 

 Observații 

6.1. Îmbunătățirea 

calității aerului 

(reducerea gazelor 

6.1.1. Extinderea 

zonelor verzi ale 

localității 

1. Plantare de perdele 

forestiere pe marginea 

drumurilor 

Lungime/ 

suprafețe plantații 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – Comuna Corbasca 

 

152 

 

cu efect de seră), 

apei și solului 

 

Alte surse legal 

constituite 

2. Împădurirea terenurilor 

degradate, a celor nefolosite, 

defrișate etc. 

Suprafețe 

împădurite 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

3.Reabilitare spații verzi din 

interiorul localității 

Suprafețe spații 

verzi reabilitate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

4. Susținerea prin scutirea de 

taxe și acordarea de facilități 

diverse, atât a persoanelor 

fizice, cât și a celor juridice, 

care doresc să aplice 

„acoperișul verde” pe terasele 

sau clădirile pe care le 

gestionează 

Număr beneficiari 

de scutire 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

6.1.2. 

Descurajarea 

poluării solului 

1. Sancționarea poluării cu 

nitriți și nitrați a solului 

Procent reducere 

poluare cu nitriți 

și nitrați a solului 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

2. Introducerea sau extinderea 

rețelelor de apă și canalizare și 

desființarea foselor septice 

Lungime rețea 

canalizare (km) 

Număr racorduri 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

6.1.3. Sprijinirea 

măsurilor ce 

vizează 

1. Infrastructură de apă și 

irigații pentru activități 

agricole și zootehnice  

Suprafață/ 

lungime 

infrastructură 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 
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asigurarea unei 

rezerve de apă 

pentru perioadele 

secetoase 

irigații 

Număr beneficiari 

deserviți 

Alte surse legal 

constituite 

6.2.Implementarea 

managementului 

integrat al 

deșeurilor 

 

6.2.1.Încurajarea 

colectării 

selective a 

deșeurilor 

1. Campanii de educare a 

cetățenilor privind 

responsabilitatea lor în ceea ce 

privește colectarea selectivă a 

deșeurilor 

Număr campanii 

realizate 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

ADI SIGD 

 

 

2. Instalarea de pubele pentru 

colectarea selectivă a 

deșeurilor 

Număr și valoare 

pubele 

achiziționate 

Număr puncte de 

instalare 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

ADI SIGD 

 

3. Dotarea gospodăriilor cu 

pubele pentru colectarea 

selectivă a deșeurilor 

Număr gospodării 

deservite 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

ADI SIGD 

 

4. Introducerea de taxe 

convenabile pentru cetățenii 

care reduc cantitatea de deșeuri 

Procent reducere 

cantitate deșeuri 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

6.2.2. Facilitarea 

ecologizării 

zonelor poluate 

1. Organizare acțiuni de 

ecologizare a zonelor verzi 

poluate (păduri, parcuri etc.) 

Număr acțiuni de 

ecologizare 

Număr 

participanți 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

ONG-uri 

 

2.Construire platformă 

ecologică pentru gunoiul de 

grajd 

Suprafață 

platformă 

Capacitate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 
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platformă Alte surse legal 

constituite 

6.3. Protecția și 

conservarea 

habitatelor 

naturale și a 

ariilor naturale 

protejate 

 

6.3.1. Sprijinirea 

măsurilor de 

prevenire a 

dezastrelor 

naturale 

1. Regularizare cursuri de apă Lungime cursuri 

de apă 

regularizate (km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

2. Îndiguiri și consolidări 

maluri și versanți 

Lungime îndiguiri 

și consolidări 

(km) 

Suprafață 

protejată 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

3. Infrastructură de prevenire și 

protecție împotriva inundațiilor 

Suprafață/ 

lungime 

infrastructură de 

protecție 

Suprafață 

protejată 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

4.Lucrări de amenajare a 

cursurilor de apă 

Lungime cursuri 

de apă amenajate 

(km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

5.Regularizare albie și apărări 

de mal în intravilanul comunei 

Lungime 

regularizată (km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

6.Regularizare torente pe văile 

comunale în comuna Corbasca 

Suprafață 

regularizată 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 
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6.3.2 Sprijinirea 

campaniilor de 

informare și 

conștientizare 

privind 

importanța 

dezvoltării 

durabile, a 

protecției și 

conservării 

habitatelor 

naturale și ariilor 

protejate 

1. Organizarea de acțiuni 

pentru marcarea evenimentelor 

din calendarul ecologic: 2 

februarie – Ziua internațională 

a zonelor umede, 1 aprilie – 

Ziua internațională a păsărilor, 

22 mai – Ziua biodiversității, 

22 martie – Ziua mondială a 

apei, Luna pădurii, 22 aprilie – 

Ziua internațională a 

Pământului, 5 iunie – Ziua 

mediului, Săptămâna 

europeană a mobilității, 8 

octombrie – Ziua mondială a 

reducerii dezastrelor naturale 

Număr acțiuni 

Număr 

participanți 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

Personal 

didactic 

ONG-uri 

 

 

2. Dezvoltare program de 

educație ecologică în ciclul 

preuniversitar 

Număr programe 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

Personal 

didactic 

 

 

 

 

 

 

CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 
 

 

 

Obiectiv strategic 7: Dezvoltarea capacității administrative  

 

Prioritate Măsuri Proiecte Indicatori de 

evaluare 

Surse de 

finanțare 

Perioadă 

implementare 

Responsabili Observații 

7.1. Dezvoltarea 

capacității 

7.1.1. Dezvoltarea 

capacității 

1. Implementare și dezvoltare 

sistem de control intern 

Grad de 

implementare 

Buget local 

Buget de stat 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 
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administrației 

publice locale 

administrative la 

nivelul localității 

prin introducerea 

de instrumente și 

proceduri 

moderne de 

management 

managerial sistem 

(procentual) 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

 

2. Implementare politici și 

proceduri privind protecția 

datelor cu caracter personal 

Grad de 

implementare 

(procentual) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

3. Implementare sistem integrat 

de management calitate-mediu 

– ISO 9001 și ISO 14001 

Grad de 

implementare 

(procentual) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

4. Implementare strategie 

națională anticorupție 

Grad de 

implementare 

(procentual) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

5. Sistem modern de audit și 

evaluare a performanțelor 

entității publice 

Grad de 

implementare 

sistem 

(procentual) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

7.1.2. Dotarea cu 

tehnologie IT 

modernă și 

performantă, care 

să permită 

implementarea 

unor soluții 

software integrate 

de gestionare 

ușoară, rapidă și 

1. Achiziție și punere în 

funcțiune de echipamente 

performante de tehnică de 

calcul (calculatoare, 

imprimante multifuncționale 

etc.) 

Număr și valoare 

echipamente 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 
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modernă a 

activității curente 

a administrației 

publice 

7.1.3. 

Simplificarea 

procedurilor 

birocratice și 

administrative 

pentru cetățeni și 

mediul de afaceri, 

prin încurajarea 

furnizării şi 

utilizării e-

guvernării 

1. Achiziția și utilizarea de 

softuri performante pentru 

furnizarea de servicii de 

calitate către cetățeni și 

reducerea timpului de 

soluționare a solicitărilor 

acestora 

Număr și valoare 

softuri 

Număr cetățeni 

deserviți 

Termen de 

soluționare cereri 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

2. Utilizarea sistemelor online 

de lucru implementate la nivel 

național 

Număr utilizatori 

Termen de 

soluționare cereri 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

7.1.4. Dezvoltarea 

competențelor și 

cunoștințelor 

personalului din 

administrația 

publică locală 

(inclusiv 

decidenții politici) 

1. Programe de instruire și 

perfecționare profesională 

anuală 

Număr programe 

de instruire 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

2. Organizare de schimburi de 

experiență cu alte autorități și 

instituții publice la nivel 

județean, național și european 

Număr activități 

Număr 

participanți 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

7.1.5. Creșterea 

gradului de 

transparență la 

nivelul 

administrației 

publice locale 

1. Publicare Monitor Oficial 

Local 

Număr 

documente 

publicate 

Număr accesări 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

2. Liber acces la informații de 

interes public 

Număr 

documente 

Buget local 

Buget de stat 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 
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publicate 

Număr solicitări 

soluționate 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

 

3. Transparența decizională, 

conform legislației în vigoare 

Număr 

documente 

publicate 

Număr solicitări 

soluționate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

7.1.6.Sediu 

administrativ și 

infrastructură 

1. Construire sediu nou 

primărie 

Suprafață 

construită și 

amenajată 

Număr săli date în 

folosință 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

2. Racordare sediu primărie la 

rețelele de utilități (apă, 

canalizare, gaze naturale, 

curent electric) 

100% racordare la 

rețelele de utilități 

publice 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

3. Management integrat al 

deșeurilor la sediul primăriei 

Volum deșeuri 

gestionate 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 

 

 

4. Reînnoire parc auto pentru 

servicii adresate comunității 

Reducere 

cheltuieli cu 

serviciile 

furnizate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliul local 

Primar 
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9. Portofoliul de proiecte prioritare 

Fișele de proiect detaliază proiectele prioritare ce stau la baza măsurilor de dezvoltare a 

comunei Corbasca pentru perioada 2021-2027, oferind astfel un sprijin suplimentar autorității 

publice local în planificarea activităților necesare implementării strategiei. 

Fișele au un caracter strict orientativ cu privire la obiectivele, activitățile propuse, rezultatele 

așteptate, bugetele estimative, aspectele concrete și detaliile urmând a fi stabilite de către autoritatea 

publică în urma unor analize aprofundate, a studiilor de fezabilitate, precum și a consultării părților 

vizate de inițiativele respective. 
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PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE 

 

2021-2027 

 

 

 

INFRASTRUCTURĂ ȘI UTILITĂȚI 
 

 

 

1. 

 

Titlul proiectului: Reabilitare și modernizare drumuri comunale 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul economic și 

social al comunei 

 

Obiective:  

Asigurarea accesului la infrastructura de bază 

Îmbunătățirea transportului local de persoane și mărfuri 

Fluidizarea circulației 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de reabilitare și modernizare a drumului 

 

Rezultate așteptate: 

Infrastructură rutieră modernizată 

Îmbunătățirea traficului rutier și a siguranței acestuia 

Atragerea potențialilor investitori 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, vizitatori/turiști, participanți la trafic, 

instituții publice și operatori economici cu sediul în comună, potențiali 

investitori 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 

 

 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – Comuna Corbasca 

 

161 

 

 

 

 

2. 

 

Titlul proiectului: Modernizare străzi comunale în comuna Corbasca 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul economic și 

social al comunei 

 

 

Obiective:  

Asigurarea accesului la infrastructura de bază 

Îmbunătățirea transportului rutier local 

Micșorarea timpilor de deplasare în comună și între localități 

Prevenirea blocării drumurilor datorită unor fenomene meteo extreme 

 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de modernizare a străzilor comunale 

 

 

Rezultate așteptate: 

Infrastructură rutieră modernizată 

Îmbunătățirea traficului rutier și a siguranței acestuia 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungimea străzilor comunale modernizate (km) 

 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, vizitatori/turiști, participanți la trafic, 

instituții publice și operatori economici cu sediul în comună, potențiali 

investitori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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3. 

 

Titlul proiectului: Infrastructură de drumuri comunale: realizare legătură între 

localități 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul economic și 

social al comunei 

 

 

Obiective:  

Asigurarea accesului la infrastructura de bază 

Îmbunătățirea transportului rutier local 

Micșorarea timpilor de deplasare în comună și între localități 

Prevenirea blocării drumurilor datorită unor fenomene meteo extreme 

 

 

Activități: 

Realizare studii de trafic. Întocmire SF, PT 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de realizare a drumurilor comunale de legătură între localități 

 

 

Rezultate așteptate: 

Infrastructură rutieră modernizată 

Îmbunătățirea traficului rutier și a siguranței acestuia 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungimea drumurilor realizate (km) 

 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, vizitatori/turiști, participanți la trafic, 

instituții publice și operatori economici cu sediul în comună, potențiali 

investitori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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4. 

 

Titlul proiectului: Modernizare infrastructură rutieră în comuna Corbasca, județul 

Bacău 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul economic și 

social al comunei 

 

 

Obiective:  

Asigurarea accesului la infrastructura de bază 

Îmbunătățirea transportului local de persoane și mărfuri 

 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de modernizare infrastructură rutieră 

 

 

Rezultate așteptate: 

Infrastructură rutieră modernă 

Fluidizarea circulației și creșterea siguranței în trafic 

Atragerea de noi investitori în comună 

 

 

Indicatori de evaluare: 

Număr și lungime drumuri modernizate (km) 

 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, turiști/vizitatori, participanți la trafic, 

instituții publice și operatori economici cu sediul în comună, potențiali 

investitori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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5. 

 

Titlul proiectului: Extindere rețea stradală în satele Băcioi, Vâlcele și Scărișoara 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

O infrastructură rutieră dezvoltată favorizează progresul economic și 

social al comunei 

 

 

Obiective:  

Asigurarea accesului la infrastructura de bază 

Îmbunătățirea transportului local de persoane și mărfuri 

 

 

Activități: 

Realizare studii de trafic. Întocmire SF, PT 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de amenajare și modernizare străzi noi 

 

 

Rezultate așteptate: 

Infrastructură rutieră modernă 

Fluidizarea circulației și creșterea siguranței în trafic 

Atragerea de noi investitori în comună 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungime rețea stradală - kilometri rețea 

 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, turiști/vizitatori, participanți la trafic, 

instituții publice și operatori economici cu sediul în comună, potențiali 

investitori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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6. 

 

Titlul proiectului: Construire de trotuare în comuna Corbasca 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Accidentele rutiere reprezintă o cauză majoră a deceselor, prin urmare 

se impune luarea măsurilor necesare pentru reducerea sau chiar 

eliminarea unor astfel de evenimente negative pe raza comunei. 

 

 

Obiective:  

Creșterea siguranței în trafic a pietonilor 

Facilitarea accesului pietonal al cetățenilor comunei la unități de 

învățământ, medicale, sociale, magazine sătești, primărie, poliție etc. 

Estetizarea spațiului comunal 

 

 

Activități: 

Documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de amenajare și construire trotuare 

 

 

Rezultate așteptate: 

Infrastructură pietonală modernă 

Reducerea timpilor de deplasare în comună 

Siguranță în trafic 

 

 

Indicatori de evaluare: 

Lungime trotuare construite (km) 

 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, turiști/vizitatori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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7. 

 

Titlul proiectului: Realizare șanțuri și podețe betonate în comuna Corbasca 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare 

Apa în cantități foarte mari poate provoca pagube umane și materiale 

însemnate, prin urmare se impune luarea măsurilor necesare pentru 

prevenirea evenimentelor negative cauzate de inundații și viituri. 

 

 

Obiective:  

Asigurarea stabilității drumurilor și fluidizarea traficului rutier 

Creșterea siguranței în trafic 

Facilitarea accesului locuitorilor în curțile proprii pe timpul ploilor 

Protejarea gospodăriilor de inundații 

Estetizarea spațiului comunal 

 

 

Activități: 

Întocmire SF, PT 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de realizare șanțuri și podețe betonate în comună 

 

 

Rezultate așteptate: 

Șanțuri și podețe betonate pe tot teritoriul comunei 

Eliminare depuneri de apă pe carosabil 

Gospodării protejate de inundații 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr și lungime șanțuri și podețe betonate realizate (km) 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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8. 

 

Titlul proiectului: Construire poduri peste pâraie în comuna Corbasca 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Necesitatea extinderii traficului rutier, care va determina progresul 

economic și social al comunei. 

 

 

Obiective:  

Asigurarea stabilității drumurilor și facilitarea traficului rutier 

Creșterea siguranței în trafic 

 

 

Activități: 

Realizare studii de trafic. Întocmire SF, PT 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de construire poduri 

 

 

Rezultate așteptate: 

Număr mai mare de poduri în comună 

Infrastructură rutieră modernă 

Fluidizarea circulației rutiere 

Atragerea de potențiali investitori 

 

 

Indicatori de evaluare: 

Număr și lungime poduri construite (km) 

 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, participanți la trafic, operatori economici 

cu sediul în comună, potențiali investitori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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9. 

 

Titlul proiectului: Reabilitare pod în satul Rogoaza, comuna Corbasca 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

O infrastructură de transport modern atrage după sine dezvoltarea 

economică și socială a comunei. 

 

 

Obiective:  

Asigurarea stabilității drumurilor și fluidizarea traficului rutier 

Creșterea siguranței în trafic 

 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de reabilitare pod 

 

 

Rezultate așteptate: 

Infrastructură rutieră modernă 

Fluidizarea circulației rutiere 

Atragerea de potențiali investitori 

 

 

Indicatori de evaluare: 

Lungime pod reabilitat (km) 

 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, participanți la trafic, operatori economici 

cu sediul în comună, potențiali investitori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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10. 

 

Titlul proiectului: Construire și amenajare parcare auto în zona centrală a comunei 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul economic și 

social al comunei 

 

 

Obiective:  

Asigurarea necesarului de locuri de parcare în proximitatea obiectivelor 

de interes public din zona centrală a comunei 

 

 

Activități: 

Realizare studii de trafic. Întocmire SF, PT 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de construire și amenajare parcare 

 

 

Rezultate așteptate: 

Parcare amenajată în comună 

Infrastructură rutieră modernă 

Fluidizarea circulației rutiere 

Atragerea de potențiali investitori 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafață parcare amenajată 

Capacitate parcare – număr locuri 

Număr beneficiari deserviți 

 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, participanți la trafic, operatori economici 

cu sediul în comună, potențiali investitori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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11. 

 

Titlul proiectului: Reabilitare, modernizare, realizare de  poduri, podețe și punți 

pietonale în comuna Corbasca 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

O infrastructură de transport modern atrage după sine dezvoltarea 

economică și socială a comunei. 

 

 

Obiective:  

Asigurarea stabilității drumurilor și fluidizarea traficului rutier 

Creșterea siguranței în trafic 

 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de reabilitare, modernizare și realizare de poduri, podețe și punți 

pietonale 

 

 

Rezultate așteptate: 

Infrastructură rutieră modernă 

Fluidizarea circulației rutiere 

Atragerea de potențiali investitori 

 

 

Indicatori de evaluare: 

Număr și lungime poduri, podețe și punți pietonale realizate sau 

reabilitate (km) 

 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, participanți la trafic, operatori economici 

cu sediul în comună, potențiali investitori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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12. 

 

Titlul proiectului: Amenajare șanțuri pentru scurgerea apelor pluviale în comuna 

Corbasca 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare 

Apa în cantități foarte mari poate provoca pagube umane și materiale 

însemnate, prin urmare se impune luarea măsurilor necesare pentru 

prevenirea evenimentelor negative cauzate de inundații și viituri. 

 

 

Obiective:  

Dezvoltarea rețelei de evacuare a apelor pluviale, în vederea dezvoltării 

rurale și protejării mediului înconjurător 

Asigurarea stabilității drumurilor și fluidizarea traficului rutier 

Facilitarea accesului locuitorilor în curțile proprii pe timpul ploilor 

Protejarea gospodăriilor de inundații 

Estetizarea spațiului comunal 

 

 

Activități: 

Întocmire documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de amenajare șanțuri pentru scurgerea apelor pluviale 

 

 

Rezultate așteptate: 

Șanțuri amenajate pe tot teritoriul comunei 

Eliminare depuneri de apă pe carosabil 

Gospodării protejate de inundații 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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13. 

 

Titlul proiectului: Modernizare drumuri de exploatație agricolă 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

O infrastructură rutieră dezvoltată favorizează progresul economic și 

social al comunei 

 

 

Obiective:  

Facilitarea accesului la infrastructura rutieră agricolă a comunei 

Îmbunătățirea transportului rutier agricol 

 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere agricole existente 

 

 

Rezultate așteptate: 

Infrastructură rutieră agricolă modernizată 

Atragerea de potențiali investitori 

Atragerea de forță de muncă specializată 

 

 

Indicatori de evaluare: 

Număr și lungime drumuri de exploatație agricolă modernizate (km) 

 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, operatori economici cu sediul în 

comună, potențiali investitori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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14. 

 

Titlul proiectului: Pietruire drumuri agricole, vicinale, rute alternative 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

O infrastructură rutieră dezvoltată favorizează progresul economic și 

social al comunei 

 

 

Obiective:  

Facilitarea accesului la infrastructura rutieră agricolă a comunei 

Îmbunătățirea transportului rutier agricol 

 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere agricole existente 

 

 

Rezultate așteptate: 

Infrastructură rutieră agricolă modernizată 

Atragerea de potențiali investitori 

Atragerea de forță de muncă specializată 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungimea drumurilor pietruite – kilometri drumuri 

 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, operatori economici cu sediul în 

comună, potențiali investitori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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15. 

 

Titlul proiectului: Extindere rețea de apă potabilă în comuna Corbasca 

 

Descrierea proiectului Justificare: 

Existența rețelei de alimentare cu apă va determina dezvoltarea 

economică a comunei, prin facilitarea producției, precum și creșterea 

calității vieții populației. 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 

standarde europene.  

 

 

Obiective:  

Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile de bază 

Conformarea cu obligațiile privind calitatea apei 

 

 

Activități: 

Proiectare și inginerie, studii de teren 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de extindere și reabilitare a sistemului de alimentare cu apă 

 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea calității apei furnizate 

Număr mai mare de cetățeni și operatori economici racordați la rețea 

Atragerea de potențiali investitori 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungime rețea de apă nou-înființată (km) 

Capacitate instalații 

Număr beneficiari deserviți 

 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice, operatori economici, 

potențiali investitori 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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16. 

 

Titlul proiectului: Înființare sistem de canalizare în comuna Corbasca, județul Bacău 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Existența rețelei de canalizare va determina creșterea nivelului de trai al 

populației și protecția mediului înconjurător. 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 

standarde europene.  

 

 

Obiective:  

Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile de bază 

Protejarea mediului înconjurător 

 

 

Activități: 

Proiectare și inginerie, studii de teren 

Lucrări de extindere și reabilitare a sistemului de alimentare cu apă 

 

 

Rezultate așteptate: 

Rețea de canalizare extinsă la nivelul comunei 

Număr mai mare de cetățeni racordați la rețea 

Protecția mediului înconjurător 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungimea rețelei de canalizare (km) 

Capacitate stație de epurare 

Număr beneficiari deserviți 

 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice, operatori economici, 

potențiali investitori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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17. 

 

Titlul proiectului: Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Corbasca 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Existența sistemului de distribuție a gazelor naturale în comună va 

determina dezvoltarea economică a comunei, prin facilitarea producției, 

precum și creșterea calității vieții populației. 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 

standarde europene. 

 

Obiective:  

Creșterea gradului de accesibilitate al populației, instituțiilor publice și 

operatorilor economici din comună la serviciile de bază 

Conformarea cu standardele legale privind calitatea serviciilor 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de racordare la sistem de distribuție gaze naturale și SRM 

 

Rezultate așteptate: 

Introducere rețea de gaze naturale 

Gospodării racordate la rețea 

Atragerea de potențiali investitori 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungimea rețelei de distribuție gaze naturale (km) 

Număr racordări la rețea 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice și operatori economici 

cu sediul în comună, potențiali investitori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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18. 

 

Titlul proiectului: Extindere rețea electrică în comuna Corbasca 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Extinderea rețelei de energie electrică în comună va determina 

dezvoltarea economică a comunei, prin facilitarea producției, precum și 

creșterea calității vieții populației. 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 

standarde europene. 

 

 

Obiective:  

Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile de bază 

Dezvoltarea sistemului de alimentare cu energie electrică 

 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de extindere a rețelei electrice 

 

 

Rezultate așteptate: 

Extindere rețea electrică 

Număr mai mare de gospodării/operatori economici racordate/racordați 

la rețea 

Atragerea de potențiali investitori 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungimea rețelei nou realizate (km) 

Număr beneficiari deserviți 

 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice și operatori economici 

cu sediul în comună, potențiali investitori 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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19. 

 

Titlul proiectului: Modernizare iluminat public 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 

standarde europene. 

 

 

Obiective:  

Creșterea gradului de acces la infrastructura de iluminat public 

Reducerea consumurilor specifice 

 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de extindere și modernizare a rețelei de iluminat public 

 

 

Rezultate așteptate: 

Extinderea rețelei de iluminat public  

Număr mai mare de puncte de aprindere 

Consum economic prin utilizarea becurilor LED 

Reducerea cheltuielilor 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungimea rețelei de iluminat public modernizată (km) 

Număr puncte de aprindere 

Număr beneficiari deserviți 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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20. 

 

Titlul proiectului: Amenajarea centrului civic al comunei 
 

Descrierea proiectului Justificare: 

Necesități de amenajare peisagistică a centrului comunei, precum și de 

creare a unui spațiu de relaxare pentru cetățenii comunei 

Dezvoltarea durabilă a zonei, asigurând o infrastructură verde modernă 

și crearea premiselor dezvoltării activităților de petrecere a timpului 

liber 

 

 

Obiective:  

Amenajarea centrului civic al comunei 

Extinderea spațiilor verzi amenajate la nivelul comunei 

Punerea la dispoziția cetățenilor comunei a unui loc de petrecere a 

timpului liber 

 

 

Activități: 

Elaborare documentație tehnică 

Avize/autorizații 

Lucrări de construire/amenajare 

 

 

Rezultate așteptate: 

Centru civic amenajat 

Infrastructură verde modernă 

Spațiu amenajat pentru relaxare și petrecere a timpului liber 

 

 

Indicatori de evaluare: 

Suprafață amenajată 

Număr beneficiari deserviți 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală, operatori de turism, turiști/vizitatori 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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21. 

 

Titlul proiectului: Racordarea la rețeaua de internet în bandă largă a comunei 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Existența accesului la rețeaua de internet determină îmbunătățirea 

nivelului de trai a populației, precum și consolidarea capacității 

operatorilor economici de a furniza servicii la standarde europene.  

 

 

Obiective:  

Facilitarea accesului la servicii de internet în bandă largă 

 

 

Activități: 

Lucrări de racordare la rețeaua de internet 

 

 

Rezultate așteptate: 

Racordare la rețeaua de internet în bandă largă a cât mai multor 

utilizatori publici și privați 

 

 

Indicatori de evaluare: 

Număr total utilizatori racordați la rețea 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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22. 

 

Titlul proiectului: Dotarea unităților de învățământ cu echipamente IT performante 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Educația stă la baza dezvoltării durabile a oricărei comunități 

Se impune facilitarea accesului la actul educațional pentru toți copiii, 

inclusiv pentru cei care provin din categoriile defavorizate ale 

populației  

 

 

Obiective:  

Asigurarea conformității cu standardele în vigoare privind spațiile de 

desfășurare a procesului educațional 

Creșterea calității actului educațional  

 

 

Activități: 

Modernizare săli de clasă și laboratoare 

Dotarea cu echipamente IT performante 

 

 

Rezultate așteptate: 

Acces facil la informație prin tehnologie performantă 

Servicii educaționale de calitate 

Performanțe școlare 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr de unități de învățământ dotate 

Număr echipamente 

Număr elevi beneficiari 

 

 

Beneficiari: școlile și grădinițele din comună; copiii preșcolari și elevii; 

personalul didactic 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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23. 

 

Titlul proiectului: Dotarea unităților medicale și de protecție socială cu echipamente 

IT performante 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Asigurarea sănătății și protecției sociale a cetățenilor comunei 

Facilitarea accesului la actul medical pentru toți cetățenii comunei, 

inclusiv pentru cei care provin din categoriile defavorizate ale 

populației  

 

 

Obiective:  

Îmbunătățirea accesului la serviciile medicale de bază 

Creșterea calității actului medical 

 

 

Activități: 

Dotare cu echipamente IT performante 

 

 

Rezultate așteptate: 

Acces facil la informație prin tehnologie performantă 

Servicii medicale și sociale de calitate 

 

 

Indicatori de evaluare: 

Număr unități de învățământ dotate 

Număr echipamente 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari: unitățile medicale și de protecție socială de pe raza comunei 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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ECONOMIE ȘI MEDIU DE AFACERI 

 

 

 

 

24. 

 

Titlul proiectului: Susținerea industriei de panificație în zonă 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Dezvoltarea durabilă a comunei, prin valorificarea inteligentă a 

potențialului agricol și susținerea antreprenoriatului local 

 

 

Obiective:  

Fabricarea pâinii și a produselor de panificație în comună 

Crearea de noi locuri de muncă 

Specializarea resursei umane 

Sprijinirea antreprenoriatului local 

  

 

Rezultate așteptate: 

Asigurarea necesarului de pâine și produse de panificație la nivelul 

comunei 

Resurse umane specializate 

Noi locuri de muncă 

 

 

Indicatori de evaluare: 

Număr și capacitate de producție unități nou-create 

Număr noi locuri de muncă 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală, potențiali investitori 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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25. 

 

Titlul proiectului: Dezvoltarea punctelor de colectare a laptelui de la producătorii 

familiali și fermele mici și mijlocii 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Pe raza comunei există crescători de animale, care au nevoie de sprijin 

în dezvoltarea activității lor și valorificarea inteligentă a produselor 

obținute 

 

 

Obiective:  

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri în comună 

Sprijinirea crescătorilor de animale și a producției de lapte 

  

 

Activități: 

Amenajarea de puncte de colectare a laptelui de la producătorii familiali 

și fermele mici și mijlocii din comună 

Organizarea transportului laptelui la fabricile din zonă 

 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea cantității de lapte colectat în condiții optime 

Atragerea de investitori interesați de producția de lapte 

 

 

Indicatori de evaluare: 

Număr și capacitate puncte colectare 

Cantitate de lapte colectată și valorificată 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală, producătorii familiali și fermele mici și 

mijlocii din comună, transportatori, fabricile de prelucrare a laptelui, 

potențiali investitori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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26. 

 

Titlul proiectului: Înființare piață agroalimentară în comuna Corbasca 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Pentru stimularea producției și a comerțului cu produse autohtone 

trebuie creată o piață de desfacere dezvoltată. 

Existența spațiilor destinate activităților economice atrage investitorii 

din exterior. 

 

 

Obiective:  

Dezvoltarea economiei locale, prin sprijinirea comerțului cu produse 

autohtone 

Crearea de noi locuri de muncă 

Atragerea de investitori 

 

 

Activități: 

Studii de teren, elaborare documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de construire și amenajare a pieței 

Crearea tuturor condițiilor de igienă prin asigurarea tuturor utilităților 

Darea în funcțiune a pieței 

Promovarea pieței la nivel local, județean și la nivelul județelor 

limitrofe 

 

 

Rezultate așteptate: 

Atragerea de investitori 

Tranzacții comerciale semnificative desfășurate în cadrul pieței 

Noi locuri de muncă 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală, producătorii autohtoni, potențiali 

investitori 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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27. 

 

Titlul proiectului: Înființare târg de animale în comuna Corbasca 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Pentru stimularea comerțului cu animale trebuie creată o piață de 

desfacere dezvoltată. 

Existența spațiilor destinate activităților economice atrage investitorii 

din exterior. 

 

 

Obiective:  

Dezvoltarea economiei locale, prin sprijinirea comerțului cu animale 

Crearea de noi locuri de muncă 

Atragerea de investitori 

 

 

Activități: 

Studii de teren 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de amenajare a târgului de animale 

Crearea tuturor condițiilor de igienă prin asigurarea tuturor utilităților 

Promovarea târgului de animale la nivel local, județean și la nivelul 

județelor limitrofe 

 

 

Rezultate așteptate: 

Atragerea de investitori 

Tranzacții comerciale semnificative desfășurate în cadrul târgului 

Noi locuri de muncă 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală, crescătorii de animale (persoane fizice 

și juridice), potențiali investitori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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28. 

 

Titlul proiectului: Dezvoltarea meșteșugurilor și artizanatului tradițional 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Dezvoltarea economiei locale prin valorificarea meșteșugurilor, artei 

populare și tradiției 

 

 

Obiective:  

Dezvoltarea meșteșugurilor și artizanatului tradițional 

Atragere de investitori 

Crearea de noi locuri de muncă 

Specializarea forței de muncă 

 

 

Activități: 

Organizarea de întâlniri cu meșteșugarii și artiștii populari 

Acordarea de facilități meșteșugarilor și artiștilor populari din 

comunitate pentru dezvoltarea producției și valorificarea acesteia 

Promovarea la nivel local, județean și național a producției artizanale 

 

 

Rezultate așteptate: 

Dezvoltarea producției meșteșugărești și artizanale și valorificarea 

acesteia 

Creșterea atractivității comunei din punct de vedere turistic 

Atragerea de potențiali investitori 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală, meșteșugarii și artiștii populari, 

turiști/vizitatori, potențiali investitori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 

 

 

 

 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – Comuna Corbasca 

 

188 

 

 

 

 

29. 

 

Titlul proiectului: Revitalizarea producției viticole și dezvoltarea livezilor de pomi 

fructiferi și atragerea de investitori privați 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Crearea premiselor de dezvoltare economică a comunei, prin 

valorificarea inteligentă a potențialului agricol, viticol și pomicol 

 

Obiective:  

Creșterea competitivității producătorilor locali 

Atragerea de noi investitori 

Valorificarea inteligentă a potențialului agricol, viticol și pomicol al 

comunei 

Ocuparea forței de muncă la nivelul comunei 

 

Activități: 

Sprijinirea producătorilor agricoli locali, prin acordarea de consiliere și 

facilități pentru dezvoltarea activităților de producție 

Dezvoltarea infrastructurii locale (de transport, irigații, locuri de 

desfacere  și depozitare a produselor) 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea producției viticole și pomicole și valorificarea acesteia în 

industria alimentară 

Atragerea de investitori în sectorul agricol și al industriei alimentare 

Prevenirea șomajului 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafețe cultivate (ha) 

Producție medie la hectar (kg/ha) 

Număr investitori atrași 

 

Beneficiari: producători agricoli (persoane fizice și juridice), potențiali 

investitori 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

Investitori privați 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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30. 

 

Titlul proiectului: Susținerea programelor de instruire privind dezvoltarea resurselor 

umane în comuna Corbasca 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Necesitatea specializării forței de muncă în acord cu nevoile actuale ale 

comunității 

 

 

Obiective:  

Dezvoltarea și specializarea resurselor umane în comună 

Promovarea ocupării și incluziunii sociale 

Prevenirea șomajului 

 

 

Activități: 

Organizarea de întâlniri cu reprezentanții AJOFM, cu formatorii etc. 

Susținerea organizării programelor de instruire la nivelul comunei 

 

 

Rezultate așteptate: 

Forță de muncă specializată 

Reducerea șomajului 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr și diversitate programe de instruire 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, în special tinerii 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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31. 

 

Titlul proiectului: Proiect pentru instruirea oamenilor în legumicultură și susținerea 

dezvoltării serelor 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Necesitatea specializării forței de muncă în acord cu nevoile actuale ale 

comunității 

 

 

Obiective:  

Dezvoltarea și specializarea resurselor umane în comună 

Promovarea ocupării și incluziunii sociale 

Prevenirea șomajului 

 

 

Activități: 

Organizarea de întâlniri cu reprezentanții AJOFM, cu formatorii etc. 

Susținerea organizării programelor de instruire la nivelul comunei 

 

 

Rezultate așteptate: 

Forță de muncă specializată 

Reducerea șomajului 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr de programe de calificare 

Număr de participanți/absolvenți 

Număr proiecte demarate 

 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, în special tinerii 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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32. Titlul proiectului: Realizarea de proiecte de formare profesională pentru dezvoltarea 

competențelor antreprenoriale și promovarea afacerilor în mediul rural în comuna 

Corbasca 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Promovarea culturii antreprenoriale poate fi o pârghie importantă pentru 

creșterea inovării și dezvoltării în afaceri 

 

 

Obiective:  

Creșterea competitivității economice, care va determina creșterea 

calității produselor, lucrărilor și serviciilor furnizate 

Formarea profesională continuă a populației 

Promovarea ocupării și incluziunii sociale 

Prevenirea șomajului 

 

 

Activități: 

Organizarea de întâlniri cu reprezentanții AJOFM 

Susținerea de cursuri de formare profesională pentru dezvoltarea 

competențelor antreprenoriale și promovarea afacerilor în mediul rural 

 

 

Rezultate așteptate: 

Noi proiecte antreprenoriale la nivelul comunei 

Resurse umane specializate 

Reducerea șomajului, prin crearea de noi locuri de muncă 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr de proiecte de formare profesională 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală, antreprenori locali 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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EDUCAȚIE 

 

 

 

33. 

 

Titlul proiectului: Modernizare școli gimnaziale din comuna Corbasca 
 

Descrierea proiectului Justificare:  

Clădirile în care funcționează unitățile de învățământ necesită reabilitare 

și modernizare, precum și dotarea materială la standarde europene a 

spațiilor interioare destinate procesului educațional 

 

 

Obiective:  

Crearea climatului optim pentru desfășurarea programelor educaționale 

(siguranță, igienă, bază materială corespunzătoare) 

Prevenirea abandonului școlar 

Reducerea analfabetismului 

 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de reabilitare și modernizare 

Dotare materială a spațiilor interioare 

 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea calității actului educațional 

Stabilizarea personalului didactic 

Performanțele școlare ale elevilor 

 

 

Beneficiari: școlile gimnaziale din comună, comunitatea locală 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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34. 

 

Titlul proiectului: Dotarea școlilor și grădinițelor cu echipamente didactice și 

tehnologie performantă 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Educația stă la baza dezvoltării durabile a oricărei comunități 

Se impune facilitarea accesului la actul educațional pentru toți copiii, 

inclusiv pentru cei care provin din categoriile defavorizate ale 

populației  

 

 

Obiective:  

Asigurarea conformității cu standardele în vigoare privind spațiile de 

desfășurare a procesului educațional 

Creșterea calității actului educațional  

 

 

Activități: 

Modernizare săli de clasă și laboratoare 

Dotarea cu echipamente didactice și tehnologie performantă 

 

 

Rezultate așteptate: 

Acces facil la informație prin tehnologie performantă 

Servicii educaționale de calitate 

Performanțe școlare 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr de unități de învățământ dotate 

Număr și valoare echipamente 

Număr elevi beneficiari 

 

 

Beneficiari: școlile și grădinițele din comună; copiii preșcolari și elevii; 

personalul didactic 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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35. 

 

Titlul proiectului: Construire și amenajare teren multifuncțional 42x22 cu gazon 

sintetic multifuncțional 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Sportul contribuie la dezvoltarea fizică armonioasă, menținerea stării de 

sănătate la cote optime, precum și la întărirea spiritului de echipă și a 

celui de competiție. Aceasta face necesară implementarea unor măsuri 

care să contribuie la atragerea copiilor și tinerilor către activități 

sportive. 

 

 

Obiective:  

Amenajarea unui teren de sport conform standardelor în domeniu 

Atragerea copiilor și tinerilor către activități sportive 

 

 

Activități: 

Elaborare documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de amenajare teren 

 

 

Rezultate așteptate: 

Teren amenajat conform standardelor la dispoziția cetățenilor comunei 

Practicarea de sporturi 

Performanțe sportive 

 

 

Indicatori de evaluare: 

Suprafață amenajată 

Număr și valoare dotări 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari: cetățenii comunei 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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36. 

 

Titlul proiectului: Amenajare și modernizare bibliotecă comunală 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Necesitatea creșterii gradului de educație și cultură în mediul rural 

 

 

Obiective:  

Amenajarea și modernizarea bibliotecii comunale 

Completarea și diversificarea ofertei de carte 

Crearea posibilității de acces digital la colecțiile de carte în sistem 

online 

 

 

Activități: 

Elaborare documentație 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de amenajare și modernizare a clădirii și spațiilor interioare 

Dotare  materială 

Dezvoltarea fondului de carte 

 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea numărului de cititori 

 

 

Indicatori de evaluare: 

Capacitate bibliotecă 

Volum fond de carte 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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37. 

 

Titlul proiectului: Reabilitare imobil cămin cultural 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Necesitatea creșterii gradului de educație și cultură în mediul rural 

 

 

Obiective:  

Creșterea nivelului cultural și social al cetățenilor comunei 

Crearea de condiții adecvate pentru organizarea de evenimente cultural-

artistice 

Stimularea înființării de ansambluri folclorice, muzică și dans 

Creșterea gradului de socializare a cetățenilor comunei 

 

 

Activități: 

Elaborare documentație 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de amenajare și modernizare a clădirii și spațiilor interioare 

Dotare  materială 

 

 

Rezultate așteptate: 

Evenimente cultural-artistice organizate 

Înființare de formații de muzică și dans 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafață imobil reabilitată 

Capacitate sală 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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38. 

 

Titlul proiectului: Reabilitare căi de acces la unități de învățământ 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul economic și 

social al comunei 

 

 

Obiective:  

Facilitarea accesului copiilor și personalului didactic la unitățile de 

învățământ 

Îmbunătățirea transportului local de persoane 

Creșterea siguranței în trafic 

 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de reabilitare și modernizare căi de acces la unitățile de 

învățământ 

 

 

Rezultate așteptate: 

Infrastructură rutieră modernă 

Fluidizarea circulației și creșterea siguranței în trafic 

Stabilizarea personalului didactic în comună 

 

 

Indicatori de evaluare: 

Lungime căi de acces reabilitate (km) 

 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, copii, personal didactic 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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39. 

 

Titlul proiectului: Susținerea copiilor și a tinerilor cu performanțe școlare deosebite 

prin acordarea de burse de merit și alte stimulente 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Asigurarea conformității cu prevederile legale în vigoare privind 

acordarea burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat 

Susținerea și încurajarea performanței școlare 

 

 

Obiective:  

Sprijinirea și recompensarea copiilor cu performanțe școlare deosebite 

prin burse de merit și alte stimulente 

 

 

Activități: 

Aprobarea prin HCL a acordării și cuantumului burselor de merit și a 

altor stimulente pentru elevii cu performanțe școlare deosebite 

 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea performanței școlare 

Creșterea calității actului educațional 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr elevi cu performanțe școlare deosebite 

Număr și valoare burse de merit acordate într-o perioadă determinată de 

timp (un an) 

 

 

Beneficiari: elevii cu performanțe școlare  

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 

 

 

 

40. 

 

Titlul proiectului: Dotare cu echipamente medicale performante a dispensarului 

medical 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Asigurarea sănătății și protecției sociale a cetățenilor comunei 

Facilitarea accesului la actul medical pentru toți cetățenii comunei, 

inclusiv pentru cei care provin din categoriile defavorizate ale 

populației  

 

 

Obiective:  

Îmbunătățirea accesului la serviciile medicale de bază 

Creșterea calității actului medical 

 

 

Activități: 

Dotare cu echipamente medicale performante 

 

 

Rezultate așteptate: 

Acces facil la informație prin tehnologie performantă 

Servicii medicale și sociale de calitate 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr și valoare echipamente 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari: unitățile medicale și de protecție socială de pe raza comunei 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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41. 

 

Titlul proiectului: Educație sanitară în școli 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Promovarea sănătății și a educației pentru sănătate 

Promovarea prevenției, cea mai importantă atitudine în obținerea unei 

populații sănătoase pe termen lung 

 

Obiective:  

Învățarea și respectarea regulilor de igienă personală și a mediului 

Învățarea măsurilor de prevenire a bolilor 

Reducerea frecvenței bolilor infecțioase transmisibile prin igienă 

deficitară 

Punerea bazelor unui stil de viață sănătos 

Învățarea acordării primului ajutor 

 

Activități: 

Activități școlare de educație sanitară 

Invitarea de specialiști pentru susținerea programelor de educație 

sanitară 

Elaborarea și difuzarea de materiale informative privind educația 

sanitară 

Distribuirea de pachete cu materiale de igienă (săpun, pastă de dinți, 

periuță de dinți) 

 

Rezultate așteptate: 

Respectarea regulilor de igienă de către copii 

Prevenirea răspândirii bolilor 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr programe de educație sanitară 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: copiii de vârstă preșcolară și elevii școlii din localitate 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

Personalul medical 

Personalul didactic 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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42. 

 

Titlul proiectului: Educație sanitară în comunitatea de romi 
 

Descrierea proiectului Justificare: 

Promovarea sănătății și a educației pentru sănătate 

Promovarea prevenției, cea mai importantă atitudine în obținerea unei 

populații sănătoase pe termen lung 

 

Obiective:  

Învățarea și respectarea regulilor de igienă personală și a mediului 

Învățarea măsurilor de prevenire a bolilor 

Reducerea frecvenței bolilor infecțioase transmisibile prin igienă 

deficitară 

Scăderea incidenței sarcinilor și implicit a întreruperilor de sarcină la 

minore 

Punerea bazelor unui stil de viață sănătos 

Învățarea acordării primului ajutor 

 

Activități: 

Activități de educație sanitară în comunitatea de romi 

Invitarea de specialiști pentru susținerea programelor de educație 

sanitară 

Elaborarea și difuzarea de materiale informative privind educația 

sanitară 

Distribuirea de pachete cu materiale de igienă (săpun, pastă de dinți, 

periuță de dinți) 

 

Rezultate așteptate: 

Respectarea regulilor de igienă 

Prevenirea răspândirii bolilor 

Prevenirea sarcinilor nedorite 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr programe de educație sanitară 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: comunitatea de romi 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

Personalul medical 

Personalul compartimentului de asistență socială 

Diverse ONG-uri 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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43. 

 

Titlul proiectului: Formarea continuă a personalului – asistenți sociali, asistenți 

personali, asistenți medicali comunitari 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Consolidarea capacității administrative 

Formarea profesională periodică constituie o obligație legală 

Specializarea continuă a resursei umane în acord cu nevoile societății 

actuale 

 

 

Obiective:  

Îmbunătățirea nivelului de formare profesională pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului 

 

 

Activități: 

Realizarea analizei nevoilor de formare profesională 

Elaborarea planului anual de formare profesională 

Achiziția de servicii de instruire și perfecționare profesională 

Participarea la forme de pregătire profesională conform nevoilor 

identificate 

 

 

Rezultate așteptate: 

Dezvoltarea de noi competențe 

Creșterea calității serviciilor furnizate 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr de programe de formare 

Număr de beneficiari 

 

 

Beneficiari: funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de 

specialitate al primarului comunei 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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44. 

 

Titlul proiectului: Construire locuințe sociale în comunitățile defavorizate 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare 

Necesitatea unui sistem de protecție socială care să corespundă 

cerințelor UE 

 

 

Obiective:  

Construirea de locuințe sociale 

Asigurarea unor condiții decente de locuit pentru categoriile sociale 

defavorizate 

Creșterea calității vieții 

 

 

Activități: 

Elaborare documente și trimitere spre finanțare la MLPDA 

Execuție lucrări de construcții-montaj 

Monitorizare program 

Acordarea locuințelor cu chirie subvenționată persoanelor din 

categoriile defavorizate 

 

 

Rezultate așteptate: 

Un trai decent pentru categoriile de persoane defavorizate 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr și suprafață locuințe sociale construite 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari: categoriile defavorizate ale populației comunei 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 

 

 

 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – Comuna Corbasca 

 

204 

 

 

45. 

 

Titlul proiectului: Organizare de programe de calificare și reconversie profesională 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Necesitatea specializării forței de muncă în acord cu nevoile actuale ale 

comunității 

 

 

Obiective:  

Dezvoltarea și specializarea resurselor umane în comună 

Promovarea ocupării și incluziunii sociale 

Prevenirea șomajului 

 

 

Activități: 

Organizarea de întâlniri cu reprezentanții AJOFM, cu formatorii etc. 

Susținerea organizării programelor de reconversie pentru calificare în 

diverse meserii practicate pe plan local 

 

 

Rezultate așteptate: 

Forță de muncă specializată 

Creșterea gradului de ocupare și incluziune socială 

Reducerea șomajului 

 

 

Indicatori de evaluare: 

Număr programe de calificare și reconversie profesională 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală  

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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46. 

 

Titlul proiectului: Adăpost și consiliere pentru victimele violenței domestice 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare 

Necesitatea unui sistem de protecție socială care să corespundă 

cerințelor UE 

 

 

Obiective:  

Amenajarea unui adăpost pentru victimele violenței domestice 

Asigurarea de servicii de consiliere pentru victimele violenței domestice 

Creșterea calității vieții 

 

 

Activități: 

Elaborare documentație 

Obținere avize/autorizații 

Amenajare adăpost 

Acordare servicii de consiliere 

 

 

Rezultate așteptate: 

Adăpost amenajat pentru victimele violenței domestice 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Capacitate adăpost 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari: victimele violenței domestice 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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47. 

 

Titlul proiectului: Proiect pentru integrarea romilor în societate 
 

Descrierea proiectului Justificare: 

Punerea în acord cu cerințele UE pentru o creștere inteligentă, durabilă 

și favorabilă incluziunii 

Garantarea dreptului la servicii de asistență socială pentru categoriile 

vulnerabile de pe raza comunei 

 

Obiective:  

Îmbunătățirea accesului romilor la educație, asistență medicală și la 

locuri de muncă 

Reducerea decalajelor dintre romi și restul populației 

Ridicarea nivelului de trai în comunitatea de romi 

 

Activități: 

Identificarea nevoilor sociale ale comunității de romi 

Achiziția de programe de alfabetizare și de formare profesională 

(calificări/recalificări) 

Organizarea programelor de formare profesională 

Monitorizarea programelor de formare 

Sprijin în găsirea de locuri de muncă 

Înscrierea la medicul de familie a persoanelor din comunitatea de romi 

Investigații medicale și analize gratuite 

Distribuirea de produse de igienă în rândul persoanelor defavorizate 

Acordare acces la locuințe sociale 

 

Rezultate așteptate: 

Acces liber și egal la educație și servicii medicale 

Locuri de muncă ocupate de către persoanele de etnie romă 

Acces la locuințe sociale 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr programe de integrare 

Număr persoane integrate 

 

Beneficiari: persoanele vulnerabile de pe raza comunei 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 

 

SĂNĂTATE ȘI PROTE 
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CȚIE SOCIALĂE ȘI ĂTATE ȘI P 

 

TURISM ȘI CULTURĂ 

 

ROTECȚIE SOCIAL 

Ă 

 

48. 

 

Titlul proiectului: Integrarea în circuite turistice a unor monumente istorice, biserici, 

case memoriale 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă 

Conștientizarea importanței și valorii obiectivelor culturale, religioase și 

a monumentelor istorice de pe raza comunei 

 

 

Obiective:  

Dezvoltarea turistică a comunei prin organizarea de circuite turistice 

Promovarea obiectivelor culturale, religioase și a monumentelor istorice 

 

 

Activități: 

Identificarea obiectivelor culturale, religioase și a monumentelor 

istorice din comună și integrarea acestora în circuite turistice 

Modernizarea infrastructurii rutiere ce deservește obiectivele turistice 

Promovarea obiectivelor culturale, religioase și a monumentelor istorice 

Sprijinirea organizării de circuite turistice în zonă 

 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea numărului de turiști/vizitatori 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală, operatori de turism, turiști/vizitatori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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49. 

 

Titlul proiectului: Realizare broșură și alte materiale publicitare de promovare 

turistică a localității 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă 

 

 

Obiective:  

Promovarea prin mijloace moderne a destinației turistice 

Atragerea de vizitatori/turiști în zonă 

Atragerea de noi investitori în turism 

 

 

Activități: 

Elaborare documentație 

Achiziții servicii de realizare broșură și alte materiale publicitare de 

promovare turistică 

 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea numărului de turiști/vizitatori 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Valoare investită în promovare 

Număr vizitatori/turiști 

Plus valoare adusă 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală, operatori de turism, turiști/vizitatori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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50. 

 

Titlul proiectului: Realizare website și aplicație mobilă de promovare turistică a 

localității 
 

Descrierea proiectului Justificare: 

Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă 

 

 

Obiective:  

Promovarea prin mijloace moderne a destinației turistice 

Atragerea de vizitatori/turiști în zonă 

Atragerea de noi investitori în turism 

 

 

Activități: 

Elaborare documentație 

Achiziții servicii de realizare website și aplicație mobilă de promovare 

turistică 

Realizare website și aplicație mobilă de promovare turistică 

Instruire personal în vederea actualizării informației pentru promovarea 

turistică a comunei 

Popularizare website și aplicație mobilă 

Monitorizare trafic website și aplicație mobilă 

 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea numărului de utilizatori 

Creșterea numărului de turiști/vizitatori 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Valoare investită în promovare 

Număr utilizatori website și aplicație mobilă 

Număr vizitatori/turiști 

Plus valoare adusă 

 

Beneficiari: comunitatea locală, operatori de turism, turiști/vizitatori 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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51. 

 

Titlul proiectului: Reabilitare și restaurare clădiri monument istoric 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă 

Conservarea patrimoniului cultural identitar 

 

 

Obiective:  

Reabilitarea și restaurarea clădirilor monument istoric și includerea lor 

în circuitul turistic 

 

 

Activități: 

Elaborare documentație tehnică 

Avize/autorizații 

Lucrări de reabilitare și restaurare 

 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea numărului de turiști/vizitatori 

 

 

Indicatori de evaluare: 

Număr și suprafețe clădiri reabilitate și restaurate și incluse în circuite 

turistice 

Număr vizitatori/turiști 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală, operatori de turism, turiști/vizitatori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

Oficiul Național al Monumentelor Istorice 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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52. 

 

Titlul proiectului: Program de curățare a tuturor zonelor naturale (în special de 

deșeuri de plastic) și organizarea de programe de educare a populației, precum și 

înăsprirea penalităților 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Necesitatea protejării și conservării naturii, a diversității biologice 

 

 

Obiective:  

Conservarea și reabilitarea sistemelor ecologice existente 

 

 

Activități: 

Acțiuni ecologice de curățare a zonelor poluate 

Organizarea de campanii de conștientizare a necesității protejării 

mediului înconjurător 

 

 

Rezultate așteptate: 

Mediu natural curat și sănătos 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr de programe de curățare organizate 

Număr participanți 

Suprafețe ecologizate 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală, turiști/vizitatori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

ONG-uri 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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53. 

 

Titlul proiectului: Dezvoltare zonă turistică 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă 

 

Obiective:  

Atragerea de investitori în zonă 

Diversificarea ofertei turistice 

Asigurarea condițiilor de recreere pentru locuitori și vizitatori/turiști 

Creșterea atractivității zonei și a numărului de vizitatori 

Crearea de noi locuri de muncă 

Dezvoltarea infrastructurii care să deservească zona turistică 

 

Activități: 

Elaborare documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Achiziție lucrări de amenajare 

Execuție lucrări de construcție, amenajare 

Promovare zonă turistică 

Monitorizare activitate desfășurată în zona turistică 

 

Rezultate așteptate: 

Dezvoltare economică a zonei 

Creșterea numărului de vizitatori/turiști 

Crearea de noi locuri de muncă 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafața zonei turistice amenajate 

Numărul de investitori atrași 

Numărul de turiști/vizitatori 

Numărul de locuri de muncă nou-create 

 

Beneficiari: locuitorii comunei, turiști, vizitatori, operatori economici 

care activează în turism 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

Investitori privați 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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54. 

 

Titlul proiectului: Amenajare trasee turistice 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă 

 

 

Obiective:  

Diversificarea ofertei turistice 

Asigurarea condițiilor de recreere pentru locuitori 

Creșterea atractivității zonei și a numărului de vizitatori 

 

 

Activități: 

Conceperea unor trasee turistice sau dezvoltarea celor existente, pentru 

diferite volume de timp și care să conecteze diferite obiective de interes 

Dezvoltarea unor trasee cicloturistice și amenajarea acestora, incluzând 

locuri de popas și indicatoare 

Realizarea și montarea de indicatoare și panouri de informare, puncte de 

observare etc. 

 

 

Rezultate așteptate: 

Diversificarea ofertei turistice 

Creșterea numărului de turiști/vizitatori 

 

 

Indicatori de evaluare: 

Număr trasee amenajate 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală, operatorii de turism, turiști/vizitatori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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55. 

 

Titlul proiectului: Construire teren sintetic în comuna Corbasca 
 

Descrierea proiectului Justificare: 

Sportul contribuie la dezvoltarea fizică armonioasă, menținerea stării de 

sănătate la cote optime, precum și la întărirea spiritului de echipă și a 

celui de competiție. Aceasta face necesară implementarea unor măsuri 

care să contribuie la atragerea copiilor și tinerilor către activități 

sportive. 

 

 

Obiective:  

Construirea terenului sintetic pentru activități sportive conform 

standardelor în domeniu 

Atragerea copiilor și tinerilor către activități sportive 

Obținerea de performanțe în cadrul competițiilor sportive 

  

 

Activități: 

Elaborare documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de construire teren sintetic 

 

 

Rezultate așteptate: 

Teren amenajat conform standardelor în domeniu 

Practicarea de sporturi 

Performanțe sportive 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafață teren construit 

Capacitate 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 

 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – Comuna Corbasca 

 

215 

 

 

 

56. 

 

Titlul proiectului: Locuri de joacă pentru copii și adolescenți 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Necesitatea amenajării pe raza comunei de noi locuri de relaxare și 

petrecere a timpului liber pentru copii și adolescenți 

 

 

Obiective:  

Dezvoltarea de spații de agrement pentru copii și adolescenți 

 

 

Activități: 

Identificarea terenurilor pentru amenajarea locurilor de joacă 

Lucrări de construcție și amenajare 

Darea în folosință 

 

 

Rezultate așteptate: 

Locuri de joacă amenajate conform standardelor de calitate 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr locuri de joacă 

Suprafață amenajată 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari: copii și adolescenți, localnici și vizitatori/turiști 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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MEDIU 
 

 

 

 

57. 

 

Titlul proiectului: Plantarea de perdele forestiere pe marginea drumurilor  

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Necesitatea protejării și conservării unui mediu natural sănătos 

 

 

Obiective:  

Protejarea mediului înconjurător 

Prevenirea/reducerea poluării 

 

 

Activități: 

Lucrări de plantare a perdelelor forestiere 

 

 

Rezultate așteptate: 

Reducerea gradului de poluare 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungime perdele forestiere create (km) 

Suprafețe plantate 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 

 

 

 

 

 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – Comuna Corbasca 

 

217 

 

 

58. 

 

Titlul proiectului: Împădurirea terenurilor degradate, a celor nefolosite, defrișate 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Necesitatea reconstrucției ecologice a terenurilor degradate, prin 

valorificarea terenurilor neproductive sau agricole afectate de fenomene 

de degradare în diferite stadii sau care și-au pierdut total sau parțial 

capacitatea de producție pentru folosințe agricole 

 

 

Obiective:  

Valorificarea terenurilor degradate, a celor nefolosite, defrișate 

Creșterea suprafețelor de pădure pe teritoriul comunei 

Combaterea poluării și a efectelor acesteia asupra mediului înconjurător 

și sănătății oamenilor 

Îmbunătățirea condițiilor de mediu și a diversității biologice 

 

 

Activități: 

Pregătirea terenului și a solului în vederea împăduririi 

Executarea de lucrări de îmbunătățiri funciare 

Executarea plantației 

 

 

Rezultate așteptate: 

Suprafață de teren împădurit 

Creșterea producției de energie regenerabilă 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafețe împădurite 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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59. 

 

Titlul proiectului: Reabilitare spații verzi în interiorul localității 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Necesitatea protejării și conservării zonelor verzi din comună 

Îmbunătățirea aspectului estetic al comunei 

 

 

Obiective:  

Creșterea calității mediului natural 

Consolidarea amenajărilor peisagistice 

Crearea de noi locuri de recreere pentru cetățenii comunei 

 

 

Activități: 

Lucrări de reabilitare a spațiilor verzi din localitate 

 

 

Rezultate așteptate: 

Spații verzi, parcuri 

Îmbunătățirea imaginii comunei 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafețe verzi amenajate 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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60. 

 

Titlul proiectului: Infrastructură de apă și irigații pentru activități agricole și 

zootehnice 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Existența unei infrastructuri moderne de apă și irigații va determina 

dezvoltarea agriculturii, prin facilitarea producției și va ajuta la 

combaterea efectelor negative ale secetei. 

 

 

Obiective:  

Creșterea rentabilității activităților agricole 

Prevenirea producerii pagubelor cauzate de secetă  

 

 

Activități: 

Proiectare și inginerie, studii de teren 

Avize/autorizații 

Lucrări de realizare a infrastructurii de apă și irigații pentru activități 

agricole și zootehnice 

 

 

Rezultate așteptate: 

Infrastructură de apă și irigații modernă 

Suprafață mare de teren agricol deservită 

Creșterea productivității fermelor agricole și zootehnice 

Atragerea de potențiali investitori 

 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, operatori economici cu sediul în 

comună, potențiali investitori 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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61. 

 

Titlul proiectului: Instalarea de pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor 
 

 

 

Descrierea proiectului 

 

 

Justificare: 

Colectarea selectivă a deșeurilor aduce beneficii economice comunității 

locale 

 

 

Obiective:  

Protejarea mediului înconjurător la nivelul comunei 

Alinierea la standarde europene cu privire la calitatea și protecția 

mediului 

 

 

Activități: 

Achiziționarea de pubele și instalarea acestora pe raza comunei 

 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea cantității de gunoi colectat selectiv 

Eficientizarea reciclării 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr și valoare pubele achiziționate 

Număr puncte de instalare 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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62. 

 

Titlul proiectului: Dotarea gospodăriilor cu pubele pentru colectarea selectivă a 

deșeurilor 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Colectarea selectivă a deșeurilor aduce beneficii economice comunității 

locale 

 

 

Obiective:  

Protejarea mediului înconjurător la nivelul comunei 

Alinierea la standarde europene cu privire la calitatea și protecția 

mediului 

 

 

Activități: 

Achiziționarea de pubele ecologice și distribuirea acestora către 

populație 

 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea cantității de gunoi colectat selectiv 

Eficientizarea reciclării 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr și valoare pubele achiziționate 

Număr gospodării deservite 

 

 

Beneficiari: cetățenii comunei 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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63. 

 

Titlul proiectului: Regularizare cursuri de apă 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare:  

Protecția și conservarea mediului înconjurător 

Siguranța și protecția cetățenilor contra inundațiilor 

 

 

Obiective:  

Prevenirea și reducerea consecințelor distructive ale inundațiilor 

Reducerea eroziunii malurilor 

Protecția gospodăriilor și a terenurilor agricole 

 

 

Activități: 

Lucrări de regularizare a cursurilor de apă 

 

 

Rezultate așteptate: 

Menținerea albiei actuale a cursurilor de apă 

Reducerea efectelor negative generate de inundații și viituri 

 

 

Indicatori de evaluare: 

Lungime cursuri de apă regularizate (km) 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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64. 

 

Titlul proiectului: Îndiguiri și consolidări maluri și versanți 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare:  

Protecția și conservarea mediului înconjurător 

Siguranța și protecția cetățenilor contra inundațiilor 

 

 

Obiective:  

Prevenirea și reducerea consecințelor distructive ale inundațiilor 

Reducerea eroziunii malurilor 

Protecția gospodăriilor și a terenurilor agricole 

 

 

Activități: 

Lucrări de îndiguiri și consolidări de maluri și versanți 

 

 

Rezultate așteptate: 

Reducerea efectelor negative generate de inundații și viituri 

 

 

Indicatori de evaluare: 

Lungime diguri și consolidări 

Suprafețe/gospodării protejate 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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65. 

 

Titlul proiectului: Infrastructură de prevenire și protecție împotriva inundațiilor 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare:  

Protecția și conservarea mediului înconjurător 

Siguranța și protecția cetățenilor contra inundațiilor 

 

 

Obiective:  

Prevenirea și reducerea consecințelor distructive ale inundațiilor 

Protecția gospodăriilor și a terenurilor agricole 

Consolidarea infrastructurii de prevenire și protecție împotriva 

inundațiilor 

 

 

Activități: 

Lucrări de consolidare infrastructură de prevenire și protecție împotriva 

inundațiilor 

 

 

Rezultate așteptate: 

Reducerea efectelor negative generate de inundații și viituri 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafață/lungime infrastructură de protecție 

Suprafață de teren protejată 

Număr gospodării protejate 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 
 

 

 

 

66. 

 

Titlul proiectului: Achiziție și punere în funcțiune de echipamente performante de 

tehnică de calcul 
 

Descrierea proiectului Justificare: 

Consolidarea capacității administrației publice locale 

Furnizarea de servicii publice de calitate pentru toți cetățenii comunei 

 

 

Obiective:  

Creșterea calității serviciilor publice furnizate 

Îmbunătățirea accesului la serviciile publice 

 

 

Activități: 

Achiziție echipamente 

Dotare cu echipamente performante de tehnică de calcul 

Instruire personal privind utilizarea noilor echipamente 

 

 

Rezultate așteptate: 

Acces facil la servicii publice prin tehnologie performantă 

Servicii publice de calitate 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr și valoare echipamente 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari: administrația publică locală, cetățenii comunei, instituții 

publice și operatori economici de pe raza comunei 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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67. 

 

Titlul proiectului: Achiziția și utilizarea de softuri performante pentru furnizarea de 

servicii de calitate către cetățeni și reducerea timpului de soluționare a solicitărilor 

acestora 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Consolidarea capacității administrației publice locale 

Furnizarea de servicii publice de calitate pentru toți cetățenii comunei 

 

 

Obiective:  

Creșterea calității serviciilor publice furnizate 

Reducerea timpului de soluționare a cererilor 

Îmbunătățirea accesului la serviciile publice 

 

 

Activități: 

Achiziția de softuri performante 

Instruirea personalului în scopul utilizării eficiente a acestora 

 

 

Rezultate așteptate: 

Acces facil la servicii publice prin tehnologie performantă 

Servicii publice de calitate 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr și valoare softuri achiziționate 

Număr cetățeni deserviți 

Termen de soluționare cereri 

 

 

Beneficiari: administrația publică locală, cetățenii comunei, instituții 

publice și operatori economici de pe raza comunei 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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68. 

 

Titlul proiectului: Programe de instruire și perfecționare profesională 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Consolidarea capacității administrative 

Formarea profesională periodică constituie o obligație legală 

Specializarea continuă a resursei umane în acord cu nevoile societății 

actuale 

 

 

Obiective:  

Îmbunătățirea nivelului de formare profesională pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului 

 

 

Activități: 

Realizarea analizei nevoilor de formare profesională 

Elaborarea planului anual de formare profesională 

Achiziția de servicii de instruire și perfecționare profesională 

Participarea la forme de pregătire profesională conform nevoilor 

identificate 

 

 

Rezultate așteptate: 

Dezvoltarea de noi competențe 

Creșterea calității serviciilor furnizate 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr programe de formare 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari: funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de 

specialitate al primarului comunei 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – Comuna Corbasca 

 

228 

 

 

 

69. 

 

Titlul proiectului: Construire sediu nou primărie 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Necesitatea construirii unui sediu nou al primăriei, cu spații moderne de 

lucru, pentru a corespunde nevoilor de servire a interesului public în 

condiții optime 

 

 

Obiective:  

Consolidarea capacității administrației publice locale de a furniza 

servicii de calitate pentru cetățenii comunei 

Crearea de condiții de lucru rapide și moderne pentru personalul 

instituției 

Reducerea timpului de soluționare a cererilor 

 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de construcție și amenajare a noului sediu 

Dotarea materială a spațiilor de lucru 

 

 

Rezultate așteptate: 

Condiții mai bune de lucru 

Timp redus de soluționare a cererilor 

Creșterea calității serviciilor furnizate 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafață construită și amenajată 

Număr săli date în folosință 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari: Primăria Comunei, personalul primăriei, comunitatea locală 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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70. 

 

Titlul proiectului: Reînnoire parc auto pentru servicii adresate comunității 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Consolidarea capacității administrației publice locale 

Necesitatea executării de lucrări de gospodărire comunală 

 

 

Obiective:  

Dotarea serviciului administrativ și de gospodărire comunală al 

primăriei cu utilaje și echipamente de lucru performante 

Realizarea lucrărilor de amenajare și gospodărire comunală 

 

 

Activități: 

Derularea procedurilor de achiziție publică 

Instruirea personalului care va deservi utilajele 

Darea în folosință 

 

 

Rezultate așteptate: 

Reducerea cheltuielilor cu execuția lucrărilor 

Reducerea timpilor de execuție a lucrărilor 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Reducere cheltuieli cu serviciile furnizate 

 

 

Beneficiari: Primăria comunei, comunitatea locală 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu 

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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PARTEA A V-A 

 

IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA  

STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

 

 Implementarea strategiei de dezvoltare locală şi implicit a planului de acţiune se face cu 

participarea tuturor actorilor de pe plan local: administrația publică locală, comunitatea locală, firme 

private, reprezentanții societății civile. 

 O bună implementare a strategiei de dezvoltare asigură în primul rând o creștere autentică a 

comunității la nivelul tuturor domeniilor de intervenție și priorităților strategice. Din acest punct de 

vedere implementarea unui sistem potrivit de indicatori de monitorizare și elaborarea periodică și cu 

pragmatism a rapoartelor strategice de monitorizare joacă un rol esențial în procesul de 

management.  

 Monitorizarea procesului de implementare a strategiei de dezvoltare locală se va realiza prin 

intermediul unor rapoarte periodice privind progresele înregistrate, atât în ceea ce privește 

implementarea strategiei de dezvoltare și gradul de realizare a rezultatelor planificate, cât și 

impactul generat.  

 Procesul de monitorizare a strategiei va avea ca principal instrument de lucru sistemul de 

indicatori elaborat în cadrul procesului de planificare la nivel local. 

 Managementul operativ al comunei va prezenta Consiliului local: 

 1. rapoarte anuale de progres, care se vor elabora începând cu al doilea an de 

implementare și vor avea ca scop monitorizarea eficientă a aplicării strategiei de dezvoltare. 

Rapoartele vor reflecta stadiul implementării strategiei, pe fiecare domeniu strategic și vor evidenția 

evoluția principalilor indicatori de output și de rezultat; 

 2. rapoarte strategice. Având în vedere faptul că implementarea strategiei de dezvoltare 

locală se va întinde pe o perioadă de 7 ani, este necesară o evaluare intermediară a strategiei, pe 

baza unor rapoarte strategice. Pentru evaluarea impactului aplicării strategiei de dezvoltare se va 

urmări evoluția principalilor indicatori socioeconomici la nivel local. 

 În linii mari, raportul strategic va cuprinde: 

• situația și evoluția socioeconomică a comunei Corbasca; 
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• realizările obținute, cuantificate pe baza indicatorilor și gradul de atingere a obiectivelor 

stabilite; 

• problemele întâmpinate în procesul de implementare a strategiei de dezvoltare; 

• exemplele de bună practică identificate; 

• propuneri privind revizuirea și ajustarea periodică a strategiei de dezvoltare în raport cu 

evoluțiile economico-sociale semnificative înregistrate la nivel local în perioada 2021-

2027. 

 Rapoartele strategice vor fi realizate din 3 în 3 ani, în anii 2022 și 2025, fiind prezentate în 

cadrul ședințelor Consiliului local al comunei Corbasca. 

 În funcţie de rezultatele evaluării şi monitorizării şi în acord cu modificările legislative, 

strategia de dezvoltare a comunei Corbasca va putea fi revizuită ori de câte ori va deveni necesar. 

 
 

 


