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CAPITOLUL 1 – STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

 

1.1. Contextul internaţional al Dezvoltării Durabile 

 

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă1  a rezultat în  urma  unui  proces  internațional  

îndelungat  de  analiză,  care  recunoaște  că  problemele globale se pot rezolva doar prin soluții la 

nivel  global.  Modificarea  percepției  și  conștientizarea evoluției fără precedent a societății, 

creșterea natalității la scară globală, a accelerării  economiilor  țărilor  în  curs  de  dezvoltare  și  

a  disparităților  sociale  au  pus  în  evidență  limitele  creșterii  planetare.  Creșterea  prețurilor  la  

anumite  resurse  a  evidențiat  faptul  că  Pământul  își  poate  epuiza  resursele  fizice  re-generabile  

și  neregenerabile,  conducând  la  un  dezechilibru catastrofal. 

Bazele  progresului  în  domeniul  protecției  mediului, corelat cu dezvoltarea, au fost 

introduse pentru prima dată pe agenda internațională la Conferința  de  la  Stockholm  (1972).  

Rezultatul a fost crearea Programului ONU pentru mediu prin adoptarea unei Declarații privind  

protecția mediului în scopul de „a apăra și îmbunătăți mediul uman pentru generațiile prezente și 

viitoare”. La această conferință s-a conferit legitimitate conceptului de dezvoltare durabilă cu cei 

trei piloni: economic, social și de mediu. 

Cei   trei   piloni   prin   care   Agenda   2030   pentru   Dezvoltare   Durabilă   se   structurează,   

au   fost definiți în Raportul Comisiei Brundtland (1987): 

 ECHITATEA   SOCIALĂ   –   prin   care   națiunile  în  curs  de  dezvoltare  trebuie  să  

aibă  posibilitatea  de  a-și  satisface  nevoile  de  bază  în  ceea  ce  privește  ocuparea  

forței de muncă, alimentația, asigurarea energiei, apei și canalizării; 

                                                           
1 https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-

2030.pdf  
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 CREȘTEREA  ECONOMICĂ  –  la  nivelul  națiunilor  în  curs  de  dezvoltare  pentru  a  

se  apropia de calitatea vieții din țările dezvoltate; 

 MEDIUL – cu nevoia de a conserva și îmbunătăți  baza  de  resurse  disponibile  prin  

schimbarea  treptată  a  modului  în  care  trebuie  să  se dezvolte și să fie folosite 

tehnologiile. 

Agenda   2030   pentru   Dezvoltare   Durabilă   -   Transformarea  lumii  noastre,adoptată  la  25  

septembrie  2015  de  șefii  de  stat  și  guverne  din  193  de  țări,  în  cadrul  Adunării  Generale  

a  ONU,este  o  versiune,   fundamental  modificată,  a  cadrului  conceptual  al  dezvoltării  durabile, 

structurate pe un pachet de 17 obiective de dezvoltare durabilă, susținute prin 169 de ținte 

subiacente. Agenda  2030  solicită  acțiuni  din  partea  tuturor  țărilor,  sărace,  bogate  și  cu  

venituri  medii.  Recunoaște  că  încetarea  sărăciei  trebuie  să  fie  însoțită  de  un  plan  care  să  

contribuie  la  creștere  economică  și  abordează  o  serie  de  nevoi sociale, inclusiv educație, 

sănătate, protecție  socială  și  locuri  de  muncă,  abordând  în  același  timp  problemele  combaterii  

schimbărilor  climatice  și  protecția  mediului.  Aceasta  acoperă,   de   asemenea,   aspecte   precum   

inegalitatea,  infrastructura,  energia,  consumul,  biodiversitatea,   oceanele   și   industrializarea.   

Agenda  promovează  implicarea  tuturor  părților  interesate,  prin  democratizarea  procesului  

decizional  pe  tema  dezvoltării  durabile.  Se subliniază responsabilitatea și rolul generațiilor 

tinere pentru crearea dezvoltării durabile. 
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Fig.1: Obiectivele de dezvoltare durabilă  

Sursa - https://www.adrbi.ro/media/1449/ddd_strategia-nationala-dezvoltare-durabila-

converted.pdf 

1.2. Contextul european al Dezvoltării Durabile 

 

În cadrul UE, începând cu anul 2006, conceptul de  dezvoltare  durabilă  a  fost  integrat  în  

Strategia  pentru  o  Europă  Extinsă,  într-o  viziune  strategică unitară și coerentă, având ca 

obiectiv  general îmbunătățirea  continuă  a  calității  vieții  pentru  generațiile  prezente  și  viitoare,  

pentru crearea unor comunități durabile, capabile să gestioneze și să folosească resursele în mod 

eficient și să valorifice potențialul de inovare ecologică și socială al economiei, în vederea 

asigurării prosperității, protecției mediului și coeziunii sociale. 

https://www.adrbi.ro/media/1449/ddd_strategia-nationala-dezvoltare-durabila-converted.pdf
https://www.adrbi.ro/media/1449/ddd_strategia-nationala-dezvoltare-durabila-converted.pdf
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În  2010,  ca  o  continuare  a  dezvoltării  durabile  a UE, a fost adoptată Strategia Europa 

2020 de   promovare   a   creșterii   inteligente   (bazată   pe:   educație,   cercetare,   inovare),   

durabile  (bazată  pe  reducerea  emisiilor  de  carbon,  eficiență  energetică,  resurse  regenerabile)  

și  incluzive (crearea de noi locuri de muncă, reducerea sărăciei etc.). Alături de statele membre și  

respectând  principiul  subsidiarității  UE  s-a  angajat să devină lider în punerea în aplicare a 

Agendei  2030  și,  implicit,  a  celor  17  Obiective  de Dezvoltare Durabilă. 

Comisia Europeană a prezentat în 22 noiembrie 2016 Comunicarea „Pașii următori  pentru  

un  viitor  european  durabil”.  Documentul  prezintă  răspunsul  Uniunii  Europene  la  Agenda 

2030 și confirmă integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în cadrul politicii europene și în 

prioritățile actuale ale Comisiei  Europene,  evaluarea  situației  și  identificarea celor mai relevante 

preocupări privind durabilitatea. Prin această comunicare, Uniunea Europeană s-a angajat  în  

favoarea  unei dezvoltări durabile prin care „să asigure o viață demnă pentru toți respectând 

limitele planetei, care să reunească și   eficiența   economică,   societăți   pașnice,   incluziunea 

socială și responsabilitatea față de mediu”. 

Răspunsul UE la Agenda 2030 este de a integra cele  17  ODD  în  politicile  publice  ale  

Uniunii,  în  scopul sprijinirii efortului global de construire a unui viitor durabil în colaborare cu 

partenerii săi.  Cele  17  ODD  sunt  deja  urmărite  de  multe  dintre politicile Uniunii Europene, 

iar România, ca  membră  a  acestei  comunități,  își  propune  prin  această  strategie  abordarea  

integrată  a  obiectivelor  din  Agenda  2030  pentru  Dezvoltare Durabilă. 

1.3. Perspectiva României privind Dezvoltarea Durabilă 

 

Pornind  de  la  ideea  că  beneficiile  dezvoltării  economice trebuie să fie mai mari decât 

costurile,  inclusiv  cele  legate  de  conservarea  și  îmbunătățirea  mediului,  prima  strategie  de  

Dezvoltare  Durabilă  a  României  din  1999  a  avut  ca  obiectiv  îmbunătățirea  progresivă  și  

menținerea  bunăstării  populației  în  corelare  cu  cerințele  folosirii  raționale  a  resurselor  

naturale   și   ale   conservării   ecosistemelor.   Aderarea   la   Uniunea   Europeană   în   2007   a   
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ajustat prioritățile naționale, prin Strategia Națională   pentru   Dezvoltare   Durabilă.   Ori-zonturi   

2013-2020-2030   (SNDD),   aprobată   de Guvernul României la 12 noiembrie 2008, vizând 

reducerea decalajului socio-economic față de cel al statelor membre ale Uniunii Europene. Pentru 

ca dezvoltarea durabilă să reușească în România și, prin urmare Agenda 2030, împreună cu 

angajamentele Uniunii Europene, această strategie este construită în jurul cetățeanului și nevoilor 

generațiilor viitoare.Strategia  pleacă  de  la  premisa  că,  dezvoltarea durabilă prezintă un cadru 

de gândire care, odată  însușit  de  către  cetățean,  va  ajuta  la  crearea  unei  societăți  mai  

echitabile,  definită  prin  echilibru  și  solidaritate  și  care  să  poată  face  față  schimbărilor  aduse  

de  probleme  actuale  globale,  regionale  și  naționale,  inclusiv  scăderea  demografică.  Grija  

statului  față  de  cetățean  și  respectul  cetățeanului  față  de  instituții, față de aproapele său, de 

valorile morale și diversitatea culturală și etnică vor duce la o societate durabilă. 

1.4. Documente cu caracter strategic realizate la niveluri ierarhice superioare 

 

1.4.1. Politica de coeziune și dezvoltare regională pentru perioada de programare 2021-20272 

 

Politica de coeziune constituie principala sursă de finanțare a dezvoltării regionale și 

reprezintă baza alocărilor geografice și tematice la nivelul regiunilor și statelor membre. În actuala 

perioadă de programare, politica regională a mers în paralel cu Strategia Europa 2020, ale cărei 

priorități interconectate sunt:   

 

√ creșterea inteligentă prin consolidarea cunoașterii și inovării;  

√ creșterea sustenabilă (realizarea economiei bazate pe o utilizare eficientă, sustenabilă și 

competitivă a resurselor existente);  

√ creșterea pe baza susținerii incluziunii sociale (dezvoltarea competențelor);  

√ ocuparea deplină a forței de muncă și combaterea sărăciei. 

                                                           
2 ACADEMIA ROMÂNĂ - INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE, Politica de coeziune și 

dezvoltare regională în noua perioadă de programare 2021-2027, Daniela Antonescu 
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Bugetul  destinat  finanțării  politicii de  dezvoltare  regională  a  cunoscut  în  timp  fluctuații.  

Astfel,  comparativ  cu perioada 2007-2013, bugetul actual al politicii de coeziune a crescut cu 

1,53%, de la 346,5 miliarde euro la 351,8 miliarde euro. 

La începutul anului 2018, au început discuțiile cu privire la o viitoare politică 

regională,pornind de la premisa că UE trebuie să joace un rol important la nivel global și că ar fi 

necesar să se implice în asigurarea unei stabilități într-o societate în continuă mișcare și 

transformare. Premisele fac referire atât la aspectele tradiționale, cât și la elementele de noutate 

care, împreună, pot conduce la o mai bună înțelegere a modului în care se alocă și se utilizează 

fondurile comunitare.  

Aceste premise sunt următoarele:  

1. identificarea  unor  priorități  strategice  de  investiții,  susținute  de  procese  inovative,  

tehnologii  digitale și modernizarea industriei, de o tranziție rapidă spre o economie cu emisii 

reduse de carbon și de lupta împotriva schimbărilor climatic etc; 

2. o mai bună adaptare la nevoile regionale: regiunile din sudul și estul Europei vor fi beneficiarii 

cei mai importanți ai politicii de coeziune, alături de alte categorii de regiuni grupate pe aceleași 

tipare ca și în perioada actuală de programare. 

Fondul de coeziune (FC) –VNB/cap de locuitor < 90% din media UE-27 >13% 

Finanțare prin FEDR în regiunile mai puțin dezvoltate 62% 

Finanțare prin FEDR în regiunile de tranziție 14% 

Finanțare prin FEDR în regiunile dezvoltate 11% 

Total 100% 

Cota din FEDR și FC pentru regiunile mai puțin dezvoltate 75% 

                                                      Sursa: Comisia Europeană 
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3. stabilirea  unor  norme  mai  clare,  mai  puține,  mai  concise și a unui  cadru  mai  flexibil  de  

accesare  a  fondurilor comunitare. Se va continua procesul de reducere a complexității normelor 

și a birocrației  inițiat în actuala perioadă de programare, de asemenea, crearea unui cadru unic de 

reglementare pentru toate fondurile comunitare. 

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

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

tangibile expresii ale solidarității. Viitoarea politică regională va avea un număr de cinci obiective 

tematice, astfel: 

Obiectivul  1 Europa mai  inteligentă ,prin  inovare,  digitalizare,  transformare  economică și  

susținerea întreprinderilor mici și mijlocii; 

Obiectivul 2 Europa mai verde, cu emisii reduse de carbon, prin punerea în aplicare a 

Acordului de la Paris și prin investiții în tranziția energetică, surse regenerabile 

și combaterea schimbărilor climatice; 

Obiectivul 3 Europa mai conectată, prin transport strategic și rețele digitale; 

Obiectivul  4 Europa mai socială,  care  îndeplinește  obiectivele  Pilonului european  al  

drepturilor  sociale și susține locurile de muncă de calitate, învățământul, 

competențele, incluziunea socială și accesul egal la servicii medicale; 

Obiectivul  5 Europa mai  apropiată  de  cetățeni,  prin sprijinirea  strategiilor  de  dezvoltare  

plasate  sub responsabilitate locală și dezvoltarea urbană durabilă 

 

Pentru obiectivele 1 și 2 Statele Membre vor aloca 65 % – 85 % din resursele FEDR și ale 

Fondului de coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre. În cazul României, 

35% din resursele totale vor fi alocate pentru obiectivul de politică 1 și cel puțin 30% pentru 

obiectivul de politică 2. 

De subliniat este faptul că noul cadru propune o abordare mai personalizată a dezvoltării 

regionale- Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii (mai 
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puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurile se bazează încă, în 

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

nivel scăzut de educație, schimbări climatice și primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta 

mai bine realitatea de pe teren. Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin 

special de la UE. Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel 

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. 

În perioada 29 – 30 mai 2018, Comisia Europeană a publicat propunerea privind pachetul 

legislativ privind Politica de Coeziune (PC) 2021-2027. Acesta cuprinde3: 

• Regulamentul privind prevederile comune (CPR); 

•  Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de 

coeziune (FC); 

• Regulamentul privind cooperarea teritorială;  

• Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră; 

• Regulamentul privind „Fondul social european plus” (FSE+). 

Regulamentul privind prevederile comune conține un set unic de norme pentru 7 fonduri UE 

implementate în gestiune partajată, respectiv: Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de 

coeziune, Fondul social european+, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), 

Fondul pentru azil și migrație (FAMI), Fondul pentru securitate internă (ISF) și Instrumentul 

pentru frontiere externe și vize (IBMF). 

 

                                                           
3 http://regio-adrcentru.ro/obiective-de-politica-ue/ 
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1.4.2.  Context naţional, regional şi local 

 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Florești este elaborată având în vedere noile 

abordări ale Uniunii Europene privind modul de gestionare a instrumentelor structurale în cadrul 

regiunilor de la nivel comunitar. 

Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Florești are în vedere corelarea cu 

strategiile şi politicile existente la nivel naţional după cum urmează: 

STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ A ROMÂNIEI 20304 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030 adoptată de Guvernul României 

prin HG nr. 877/2018 - stabilește cadrul național pentru susținerea Agendei 2030 și implementarea 

setului de 17 ODD. 

Strategia adresează ameliorarea sărăciei, combaterii inegalităților, injustiției sociale și protejării 

planetei până în anul 2030. 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030 cuprinde domenii strategice 

deosebit de importante pentru indeplinirea obiectivelor nationale de dezvoltare si punerea in 

aplicare a planului de actiuni aferent: 

 Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 şi 2020, 2030 – urmăreşte 

modernizarea şi dezvoltarea reţelei de transport de interes european şi naţional, creşterea 

condiţiilor de siguranţă şi a calităţii serviciilor; liberalizarea pieţei interne de transport; 

stimularea dezvoltării economiei şi a competitivităţii; întărirea coeziunii sociale şi 

teritoriale la nivel regional şi naţional; compatibilitatea cu mediul înconjurător. Master 

Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional al României 2007-2026 are ca principal 

                                                           
4 https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/10/SNDD-2030-_-varianta-dup%C4%83-Comitet-interministerial-4-

octombrie-2018.pdf 
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obiectiv transformarea României într-o destinaţie turistică de calitate pe baza 

patrimoniului său natural şi cultural. 

 Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului în România 2018-2027 - Aplicarea 

principiilor actuale de dezvoltare a turismului durabil în ariile naturale protejate și în zonele 

adiacente acestora a condus la apariţia ecoturismului ca formă distinctă de turism, menită 

să respecte integritatea peisajelor naturale, a biodiversităţii ecologice, în concordanţă cu 

cerinţele anumitor segmente de turişti, care doresc să îşi petreacă vacanţa în natură și 

totodată să creeze posbilități de dezvoltare locală a comunităților. Scopul strategiei este de 

a promova ecoturismul, ca formă principală de turism în cadrul ariilor naturale protejate şi 

creşterea rolului pe care ecoturismul îl joacă în dezvoltarea economică a acestor areale şi 

în prosperitatea populaţiei locale 

 Strategia Națională a României pentru dezvoltarea turismului 2019-2030 – urmărește 

transformarea României, până la finele anului 2030, într-o destinație turistică bine 

cunoscută, de înaltă calitate, pe parcursul întregului an, orientată pe unicitatea 

patrimoniului cultural și natural, oferind servicii la standarde internaționale prin creșterea 

cheltuielilor turiștilor actuali, dar și prin atragerea unui număr mai mare de turiști cu un 

buget peste medie.  

 Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 

2020-2030 – vizează valorificarea inteligentă și durabilă a potențialului agroalimentar și 

dezvoltarea spațiului rural, fiind un document suport vizionar, care susține progresul 

agriculturii și dezvoltării rurale în România. Document de politică industrială a României 

– reflectă preocupările referitoare la revitalizarea, consolidarea şi diversificarea bazei 

industriale a României prin creșterea competitivității sale, prin îmbunătăţirea capacităţii de 

inovare la nivelul întreprinderilor, utilizarea eficientă a resurselor naturale disponibile şi o 

specializare inteligentă, care să conducă la realizarea de produse industriale cu valoare 

adăugată mare. În esență, documentul reprezintă un ansamblu structurat de intervenții 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Florești, județul Cluj 

pentru perioada 2022 - 2027 
 

 
 

                         

                 Localitatea cu cea mai tânără și educată populație din România            15 

 

 
 

publice (politici, programe și instrumente) menite să direcționeze sistemului industrial 

către obiective care nu ar putea fi atinse în absența respectivelor intervenții.  

 Strategia energetică a României 2019-2030, cu perspectiva anului 2050 – propune ținte 

concrete, stabilește direcții clare și definește reperele prin care România își va menține 

poziția de producător de energie în regiune și de actor activ și important în gestionarea 

situațiilor de stres la nivel regional. Planului Național Integrat în domeniul Energiei și 

Schimbărilor Climatice 2021-2030 – reflectă setul de preferințe, particularități și priorități 

naționale, luând în considerare dreptul României de a-și stabili mixul energetic.  

 Strategia Națională a locuirii – asigură accesul la condiții de locuire adecvate pentru toate 

categoriile de persoane, până în anul 2030 prin identificarea măsurilor și crearea 

instrumentelor necesare, având ca principii: siguranța stabilității structurale, acces egal și 

nediscriminatoriu la locuințe pentru comunitățile defavorizate sau marginalizate, 

accesibilitate din punct de vedere al prețului, dezvoltare urbană și accesul la servicii de 

utilități publice, valorificarea fondului construit existent.  

 Strategia Naţională de Renovare pe Termen Lung - “Strategia Națională de Renovare pe 

Termen Lung pentru sprijinirea parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, 

atât publice cât și private, într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică 

și decarbonat până în 2050” constituie îndeplinirea condiției favorizante „Un cadru de 

politică strategic pentru sprijinirea renovărilor destinate să îmbunătățească eficiența 

energetică a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale” 

 

 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Florești, județul Cluj 

pentru perioada 2022 - 2027 
 

 
 

                         

                 Localitatea cu cea mai tânără și educată populație din România            16 

 

 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI – ROMÂNIA 

POLICENTRICĂ 20355 

Obiective generale:  

 OG.1 Asigurarea unei integrări funcţionale a teritoriului naţional în spaţiul european prin 

sprijinirea interconectării eficiente a reţelelor energetice, de transporturi și broadband; 

 OG.2 Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a 

serviciilor publice în vederea asigurării unor spaţii urbane şi rurale de calitate, atractive şi 

incluzive; 

 OG.3 Dezvoltarea unei reţele de localităţi competitive şi coezive prin sprijinirea 

specializării teritoriale și formarea zonelor funcționale urbane; 

 OG.4 Protejarea patrimoniului natural și construit şi valorificarea elementelor de identitate 

teritorială; 

 OG.5 Creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a proceselor de dezvoltare 

teritorială. 

PLANUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII ȘI RELANSARE ECONOMICĂ6 

Modelul de dezvoltare economică din ultimii ani, bazat pe stimularea consumului, a neglijat 

programele de investiții publice în proiectele majore de infrastructură de transport, energie, 

sănătate, educație, dezvoltare locală, agricultură, mediu și sport. 

Se impune astfel o regândire a priorităților/obiectivelor din aceste domenii, cu asigurarea finanțării 

necesare în următoarea perioadă, respectiv, implementarea adecvată a unor măsuri pe termen scurt, 

mediu și lung. 

                                                           
5 https://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files/Stiri/00017493/7hctm_Anexe.pdf 
6https://gov.ro/fisiere/programe_fisiere/Planul_Na%C8%9Bional_de_Investi%C8%9Bii_%C8%99i_Relansare_Eco

nomic%C4%83.pdf 
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Infrastructura de transporturi: 

Guvernul României va urmări prioritar realizarea a patru obiective de conectivitate pentru 

infrastructura de transporturi, astfel încât, să se asigure legături rapide între: Marea Neagră-

Muntenia-Transilvania-Europa Centrală; Europa de Sud-Est-Muntenia- Moldova-Europa de 

Nord-Est; Moldova-Transilvania; Muntenia-Oltenia-Banat; 

Necesarul total de finanțare pentru realizarea investițiilor sectoriale pentru toate tipurile de 

infrastructură de transport este de 77,9 miliarde de euro. Această sumă se poate asigura în următorii 

zece ani din următoarele surse: fonduri structurale si de coeziune, Connecting Europe Facility, 

fonduri rambursabile, parteneriat public- privat și prin alocări multianuale de la bugetul de stat. 

Investiții în infrastructura energetică, economie și mediul de afaceri: 

România are resursele necesare asigurării securității sale energetice și printr-un program de 

investiții publice coerent poate deveni furnizor regional de securitate energetică. Prioritatea zero 

la acest moment este valorificarea potențialului energetic prin investiții în infrastructura energetică 

strategică, utilizând eficient resursele financiare prevăzute în programele de investiții ale 

companiilor naționale și fondurile europene. Prioritățile se vor axa pe noi investiții care să asigure 

creșterea ponderii energiei curate în mixul energetic, mărirea procentelor energiilor verzi - eoliene 

și fotovoltaice- în mixul energiei electrice, stocarea la scară mare a energiei electrice etc., cu 

asigurarea respectării cerințelor Pactului Ecologic European. 

Necesarul foarte mare de investiții în infrastructura energetică națională impune o diversificare a 

surselor de finanțare și o utilizare eficientă a noilor oportunități apărute la nivelul Uniunii 

Europene. Așadar, programele de investiții vor fi susținute din bugetele de investiții proprii ale 

companiilor, la care se adaugă fonduri europene nerambursabile, fondul de modernizare, fondurile 

disponibilile în cadrul Pactului Ecologic European, precum și fonduri rambursabile. 
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Infrastructura de sănătate: 

După foarte mulți ani de întârziere în care ar fi trebuit demarată construirea a 8 spitale regionale 

la nivel național și a unui spital metropolitan în Municipiul București, Guvernul a reușit să semneze 

într-un timp record contractele pentru construirea primelor 3 spitale regionale, cu o valoare totală 

de 1,64 miliarde de euro: Spitalul Regional de Urgență Cluj, Spitalul Regional de Urgență Iași, 

Spitalul Regional de Urgență Craiova. 

Complementar efortului investițional în infrastructura națională de sănătate, Guvernul va acorda o 

atenție specială susținerii modernizării infrastructurii de servicii medicale la nivel local. Astfel, cu 

ajutorul programelor de investiții derulate la nivelul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării 

și Administrației, finanțate prioritar din fonduri europene nerambursabile, Guvernul a programat, 

pentru perioada 2021- 2027, un buget de aproximativ 17,5 miliarde de lei pentru următoarele 

categorii de investiții la nivelul serviciilor medicale furnizate la nivelul comunităților locale: 

construirea/modernizarea a 1.450 de centre medicale în mediul rural, din totalul de 2.000 de centre 

necesare la nivelul întregii țări; reabilitarea a 25 de spitale județene; reabilitarea a 110 de spitale 

orășenești. 

Infrastructura pentru educație: 

Obiective 

Modernizarea unităților școlare și asigurarea utilităților necesare, în vederea obținerii autorizațiilor 

sanitare de funcționare; 

Construirea de noi școli/spații de învățământ, ca urmare a necesității încadrării în noile norme 

privind numărul de elevi per clasă; 

Asigurarea de dispozitive electronice cu conexiune la Internet pentru elevii din mediile 

defavorizate și pentru cadre didactice; 

Digitalizarea de resurse educaționale și a managementului școlarității pentru facilitarea 

activităților didactice în școală și on-line; 
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Asigurarea echipamentelor / dotărilor necesare cabinetelor / laboratoarelor / atelierelor școlare, în 

special pentru învățământul profesional și tehnic; 

Asigurarea mijloacelor de transport necesare deplasării la școală a elevilor din zone izolate; 

Reabilitarea/construcția de spații universitare moderne care să asigure condiții optime de studiu și 

o calitate a vieții de student la standarde ridicate; 

Dotarea instituțiilor de învățământ superior cu echipamente performante care să contribuie la 

creșterea competitivității universităților românești. 

Crearea unor rețele regionale de infrastructură de cercetare-dezvoltare –inovare care să ofere acces 

la echipamente tuturor cercetătorilor din institutele CDI și din universități; 

Asigurarea de conexiuni de date pentru instituțiile de cercetare din România, pentru universități, 

școli și licee, spitale universitare, biblioteci, muzee și instituții culturale; 

Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene 

şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de 

date europene și internaționale; 

Asigurarea condițiilor necesare continuării și finalizării proiectelor majore de cercetare, cu 

finanțare și participare națională și pan-europeană (Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics 

ELI ș.a.); 

Dezvoltarea unui pachet de programe privindlimitarea efectelor pandemiei de coronavirus. 

Investiții în dezvoltarea locală: 

În condițiile în care autoritățile administrației publice locale din cele mai multe unități 

administrativ-teritoriale nu dispun de resurse bugetare proprii pe care să le aloce proiectelor 

esențiale de investiții, Guvernul își asumă realizarea unui amplu pachet de măsuri investiționale 

care vizează creșterea calității vieții în toate comunitățile locale din România. 
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- Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare 

Programele de asigurare a accesului populației la utilități de bază ar fi trebuit să fie încheiate de 

mulți ani în România. În prezent, sute de localități nu au asemenea rețele, nici măcar parțial. De 

aceea, Guvernul alocă pentru perioada 2021-2027 un buget de cca. 8 miliarde de lei pentru 

extinderea rețelelor de apă și canalizare. Vor fi, astfel, finanțate nu mai puțin de 750 de proiecte, 

dintre care 600 în mediul rural și 150 în mediul urban. Tot în acest domeniu vor fi realizate 

investiții cu privire la 500 de microstații de tratare, fose septice și sisteme alimentare cu apă, cu o 

valoare de 250 milioane de lei, care vor deservi toate categoriile de utilizatori. 

- Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene și locale 

În condițiile în care 70% dintre drumurile județene sau drumurile de interes local se află într-un 

stadiu avansat de degradare, Guvernul își asumă ca în perioada 2021-2027 să reabiliteze și să 

modernizeze cca. 20.000 km de drumuri locale, cu o valoare de aproximativ 20 de miliarde de lei 

și 7.000 de km de drumuri județene, dintr-un total de 20.000 km nemodernizați, pentru care se vor 

aloca 12 de miliarde lei. 

- Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale 

În anul 2018, numai 945 dintre unitățile administrativ- teritoriale din România, reprezentând 

29,7% din total, aveau rețele de distribuție de gaze naturale pentru populație. În mediul rural, doar 

697 comune, reprezentând 24,3% din total, aveau acces la rețele de gaze naturale, comparative cu 

mediul urban unde rata de accesibilitate era de 77,7%, adică în 248 municipii și orașe. Suma 

necesară pentru extinderea și înființarea de noi rețele inteligente de gaze naturale, în scopul 

racordării a 70% dintre locuințe la această utilitate esențială, este de 9,6 miliarde de lei, din care 

cca. 1 miliard de euro va fi asigurat în cadrul financiar multianual 2021 – 2027. 
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- Cadastrare sistematică 

Întârzierile foarte mari înregistrate în programul socio-profesionale de cadastrare sistematică a 

imobilelor din România, împiedică, în primul rând, o simplificare a procedurilor administrative 

aferente. De asemenea, în condițiile în care în perioada 2016-2019 acest domeniu a fost puternic 

subfinanțat, Guvernul va aloca în perioada 2021-2027 un buget de 1,2 miliarde de euro pentru 

realizarea cadastrului sistematic a 15,5 milioane de ha de teren, dintr-o suprafață totală de 21,8 

milioane de ha încă necadastrată. Un buget de 400 milioane de euro va fi alocat pentru cadastrarea 

urbană a celor 319 municipii și orașe. 

- Strategia de renovare, termoficare și reabilitare energetică și de reabilitare a clădirilor 

cu risc seismic 

În scopul creșterii gradului de confort și de siguranță a cetățeanului, urmărind ca prin investiții de 

eficiență energetică să se ajungă la scăderea cheltuielilor legate de încălzire, precum și la reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră, Guvernul programează pentru perioada 2021-2027 investiții de 

aproximativ 9,65 miliarde de lei pentru următoarele tipuri de investiții: Reabilitarea termică a 

45.000 de clădiri, cu o valoare estimată de 8 miliarde de lei; Consolidarea la nivel național a 300 

de imobile cu risc seismic ridicat, cu o valoare estimată de 1 miliard de lei; Susținerea Programului 

Național de Termoficare prin finanțarea investițiilor de modernizare a infrastructurii de 

termoficare în 15 unități administrativ teritoriale, cu o valoare totală de 650 milioane de lei. 

Infrastructura agricolă și de irigații: 

Lipsa investițiilor în infrastructura națională de irigații din ultimii ani a condus la efectele 

dramatice asupra culturilor din acest an. Agricultura are nevoie acum de o abordare strategică, iar 

în absența adoptării unor măsuri urgente se poate ajunge la propagarea rezultatelor negative, care 

vor afecta securitatea alimentară pe termen lung. Planul propune o serie de investiții rapide, pe 
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termen scurt, în proiectele din Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de 

Irigații, și un set de investiții pe termen mediu și lung. 

Investiții de mediu: 

Obiective 

Continuarea proiectelor lansate în anii precedenți și demararea altor programe sectoriale; 

Utilizarea eficientă a resurselor financiare externe nerambursabile în domeniul protecției 

mediului și al reducerii gazelor cu effect de seră; 

Stimularea achiziției de echipamente și vehicule puțin poluante. 

Infrastructura sportivă: 

Investițiile în dezvoltarea infrastructurii sportive însumează 13,5 miliarde de lei pentru perioada 

2021-2027 și vizează atât realizarea de obiective pentru susținerea sportului de performanță, cât și 

revitalizarea sportului de masă, în special pentru copii și tineri. Astfel, în orizontul de timp 2021-

2027 sunt programate următoarele obiective de investiții: 

Sport de performanță: 

construirea a 12 complexuri sportive cu o capacitate cuprinsă între 3.000-30.000 de locuri, cu o 

valoare totală a investițiilor de 3,5 miliarde de lei; 

construirea a 8 bazine olimpice, cu o valoare de 1 miliard de lei; 

construirea a 5 săli polivalente, cu o capacitate cuprinsă între 5.000-16.000 de locuri, cu o valoare 

totală de 1,2 miliarde de lei; 

realizarea a 5 patinoare artificiale pentru competiții, în valoare totală de 300 milioane de lei. 
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Sport de masă: 

construirea a 250 săli de sport școlare, cu o valoare estimată de 3 miliarde de lei; 

construirea a 45 bazine didactice, cu o valoare estimată de 700 milioane de lei; 

construirea a 400 baze sportive, cu o valoare estimată de 1,8 miliarde de lei; 

construirea a 10 centre sportive de performanță pentru sporturi olimpice, care să cuprindă săli de 

antrenament, școală, internat, cantină, școală de antrenori, centru medical, cu o valoare estimată 

de 2 miliarde  de lei. 

ACORDUL DE PARTENERIAT 2021 – 2027 – VERSIUNEA APRILIE 20227 

 Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei 

transformări   economice inovatoare și inteligente; 

România își propune să aloce fonduri europene atât pentru infrastructura de cercetare-dezvoltare, 

cât și pentru măsuri de consolidare a legăturilor dintre mediul academic și industrie. Astfel, sunt 

avute în vedere intervenții la nivelul dezvoltării facilităților pentru cercetare, în domenii relevante, 

conectate cu piața, având un efect de multiplicare asupra activităților de inovare, cu impact 

economic direct.  

Cercetarea pe teme de interes național, în domenii precum inteligență artificială, tehnologii 

avansate, resurse și combustibili alternativi, microbiologie, genetică și tratarea cancerului este 

sustinută prin dezvoltarea unor proiecte strategice.  

Vor fi susținute întreprinderile inovatoare și creative, spin-off-urile și start-up-urile din domeniile 

de specializare inteligentă. Mai mult, este încurajată promovarea inovării prin cercetare aplicată, 

                                                           
7 https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/28677/romania-a-trimis-comisiei-europene-propunerea-actualizata-de-

acord-de-parteneriat-2021-2027 
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dezvoltare experimentală și transfer tehnologic, precum și inițiativele de îmbunătățire a capacității 

de inovare în întreprinderi. O componentă esențială a acestor acțiuni va consta în concentrarea 

eforturilor asupra proceselor inovative și a transferului de tehnologii vizând adaptarea la 

schimbările climatice, reducerea emisiilor și economia circulară.  

Totodată, este necesară dezvoltarea unor mecanisme suport pentru facilitarea participării entităților 

CDI din România la rețele, consorții și proiectele europene / internaționale în domeniile de mare 

viitor. 

România digitală presupune automatizarea proceselor, dar în același timp înseamnă și procese 

sigure, clare, ușoare și precise. Fondurile europene urmăresc finanțarea infrastructurilor critice 

necesare asigurării unor servicii publice esențiale și digitalizării principalelor evenimente de viață. 

Pot fi propuse și implementate proiecte care vizează procesul de luare a deciziilor în administrație 

sau întreprinderi bazat pe sisteme și soluții complexe, inclusiv măsuri de securitate a sistemelor de 

informații și răspuns adecvat la amenințările cibernetice în creștere. 

 Obiectivul de Politică 2 - O  Europă  mai  ecologică, cu   emisii   scăzute   de carbon   

prin   promovarea tranziției  către  o  energie nepoluantă  și justă,   a investițiilor    

verzi    și albastre,     a     economiei circulare,  a  adaptării  la schimbările  climatice  

și  a prevenirii   și   gestionării riscurilor; 

România va contribui la acest obiectiv prin finanțarea nevoilor de dezvoltare din următoarele 

sectoare: adaptarea la schimbările climatice prin creșterea eficienței energetice și dezvoltarea 

sistemelor inteligente de energie, a soluțiilor de stocare și a adecvanței sistemului energetic, 

prevenirea şi gestionarea riscurilor, infrastructura de apă și apă uzată, economia circulară, 

conservarea biodiversităţii, calitatea aerului, decontaminarea siturilor poluate, regenerare urbană, 

mobilitate urbană, termoficare, pescuit și acvacultură. Accelerarea investițiilor în eficiență 

energetică în clădiri, măsurile de consolidare și de utilizare a unor surse de energie alternativă pot 
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fi luate în calcul pentru a reduce emisiile de carbon și pentru a face față mai bine unui climat în 

schimbare.  

România se confruntă cu o provocare majoră pentru renovarea fondului său de construcții și 

atingerea obiectivelor de emisii de carbon.  

Sunt încurajate măsuri de creștere a performanței energetice a clădirilor rezidențiale și publice, 

inclusiv clădiri de patrimoniu, care în final vor permite importante economisiri de energie şi 

reducerea vizibilă a gazelor cu efect de seră. La nivelul energiei, pot fi avut în vedere proiecte de 

modernizare și eficientizare a producției, inclusiv din surse alternative, alături de inițiative în 

domeniul transportului, distribuției și stocării. 

De asemenea, vor fi finanțate echipamente și sisteme inteligente pentru asigurarea calității energiei 

electrice, vor fi implementate soluții digitale pentru izolarea defectelor și realimentarea cu energie 

în mediul rural și urban și vor fi adresate măsuri de creștere a adecvanței rețelei naționale de 

energie electrică. Totodată, pot fi susținute proiecte demonstrative în întreprinderi, precum și 

măsuri de sprijin adiacente, inclusiv creșterea eficienței energetice a proceselor tehnologice. 

Infrastructura de apă și apă uzată reprezintă una dintre cerințele primare pentru asigurarea adecvată 

a calității vieții. În România, gradul de acoperire cu această infrastructură este insuficientă și 

inadecvată în raport cu cerințele de conformare cu directivele de mediu. 

Prioritară va fi reciclarea deșeurilor municipale, respectiv pregătirea pentru reutilizare și reciclarea 

a 65% din masa deșeurilor municipale până în 2035.  

Proiectele promovate vor viza adaptarea sistemelor integrate de management al deșeurilor, precum 

și creșterea capacității actorilor din sector pentru asigurarea unui management durabil al deșeurilor.  

Rețeaua Natura 2000 este instrumentul principal pentru conservarea patrimoniul natural pe 

teritoriul Uniunii Europene. 18% din teritoriul Uniunii Europene este parte a acestei rețele. 

România nu face excepție, peste 20% din teritoriul său fiind declarat sit Natura 2000. Investițiile 
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pentru conservarea biodiversității urmăresc asigurarea unui management eficient al ariilor naturale 

protejate, protecția diversității biologice, inclusiv refacerea ecosistemelor protejate degradate.  

Astfel, vor fi sprijinite elaborarea şi implementarea planurilor de management pentru siturile 

Natura 2000 și ariile naturale protejate, dezvoltarea de măsuri generale de cunoaștere (inclusiv 

studii), monitorizare și conservare a diversității biologice, precum și acțiuni de reconstrucție 

ecologică a ecosistemelor degradate. 

 Obiectivul de Politică 3 - O  Europă  mai  conectată prin dezvoltarea mobilității și a 

conectivității TIC regionale; 

Un transport sustenabil și eficient este important pentru a asigura legătura între regiuni și țări, 

conectând astfel piețe și persoane și contribuind la activitatea economică, la dezvoltare și la 

creștere.  

Pentru a asigura coeziunea și competitivitatea, sunt necesare, de asemenea, conexiuni fluide între 

toate statele membre ale UE. În cadrul acestui acest obiectiv de politica, Romania își propune 

finalizarea unor tronsoane ale rețelei TEN-T principală și anumite părți ale rețelei TEN-T globale, 

transportul fiind un factor important al dezvoltării economiei.  

Astfel, prioritatea pentru România rămâne dezvoltarea infrastructurii de transport in special pe 

rețeaua principală, precum si conexiunea regiunilor la rețeaua TEN-T prin realizarea variantelor 

ocolitoare si a racordurilor lipsa, care va permite o mai bună interconectare a regiunilor dar si a 

României cu alte state membre.  

Pentru România rămân vitale investițiile în toate modurile de transport. Astfel, fondurile UE vor 

continua să se concentreze pe optimizarea conectivității atât pe plan intern, cât și internațional, și 

dezvoltarea unui transport durabil. Sunt necesare investiții prioritare pentru continuarea dezvoltării 

rețelelor TEN-T, inclusiv pentru îmbunătățirea legăturilor la acestea, pentru creșterea mobilității 

naționale, regionale și transfrontaliere.  
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Creșterea numărului de pasageri, optimizarea traficului, siguranța pasagerilor și a mărfurilor și 

calitatea în ansamblu a serviciului oferit sunt aspecte care vor face obiectul viitoarelor intervenții.  

Atât Programul Operațional Transport cât si Programele Operaționale Regionale reprezintă 

instrumentele de finanțare care vin sa servească obiectivului de politica 3 - O Europa mai 

conectata, sa finanțeze intervențiile in infrastructuri de transport care urmăresc reducerea 

decalajelor de dezvoltare, reducerea blocajelor și a timpilor de călătorie, și creșterea 

competitivității regiunilor. 

Sunt avute in vedere acțiuni referitoare la: 

• creşterea accesibilităţii regiunilor și populației prin construcția/ modernizarea rețelei rutiere si 

feroviare, la standarde europene, în special la nivelul rețelei TEN-T; 

• finalizarea tronsoanelor rutiere iniţiate anterior și continuarea investițiilor în dezvoltarea rețelei 

TEN-T centrale și globale pentru asigurarea accesibilității la piețele internaționale; 

• reabilitarea și modernizarea drumurilor naţionale care asigură conectivitatea zonelor cu o 

accesibilitate redusă; 

• realizarea de legături rutiere secundare reabilitate si nou construite către rețeaua rutieră și 

nodurile TEN-T (drumuri județene inclusiv de tip descărcări autostrada; 

• îmbunătăţirea sistemului de management al infrastructurii rutiere şi a condiţiilor de siguranţă; 

• creşterea atractivității transportului naval prin îmbunătăţirea condiţiilor de navigație prin 

investiţii în infrastructura portuară și prin investiții în căi navigabile; 

• creşterea atractivității transportului intermodal pentru atragerea unui volum crescut de mărfuri 

manipulat în terminale intermodale (inclusiv în porturi); 
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 Obiectivul de Politica 4 - O Europă mai socială prin implementarea Pilonului 

european   al   drepturilor sociale; 

În acest context, intervențiile vizate au în vedere patru aspecte majore: 

• asigurarea unei educații de calitate incluzive la toate nivelurile; 

• adaptarea resursei umane la dinamica pieței muncii și la progresul tehnologic; 

• combaterea sărăciei și promovarea incluziunii sociale prin măsuri personalizate; 

• asigurarea unor servicii de sănătate de calitate și accesibile tuturor. 

În ceea ce privește educația, prin intervențiile avute în vedere, România își propune să adreseze 

cele mai stringente probleme cu care sistemul educațional se confruntă: reducerea părăsirii timpurii 

a școlii, un fenomen care a luat amploare în ultimii ani, prin măsuri atât la nivel de sistem 

educațional cât și prin măsuri centrate pe elev și familie; creșterea participării copiilor cu 

dizabilități/ cerințe educaționale speciale prin individualizarea învățării și adaptarea tehnicilor de 

predare la nevoile specifice acestor și accesibilizarea educației; încurajarea participării la educație 

de la cele mai fragede vârste până la învățământul terțiar, în special a copiilor/ tinerilor care provin 

din grupuri vulnerabile, inclusiv prin măsuri care se adresează părinților/ tutorilor; corelarea 

sistemului de educație cu cerințele/ competențele solicitate pe piața muncii.  

În vederea soluționării deficitului de forță de muncă, sunt propuse o serie de măsuri prin care este 

vizată includerea pe piața muncii a unor grupuri cu o participare mai redusă, precum femeile care 

au în îngrijire copii, dar și activarea unor grupuri dezavantajate, precum șomerii, șomerii de lungă 

durată, inactivii, NEETs.  
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În acest sens au fost prevăzute pachete integrate care să răspundă nevoilor complexe cu care aceștia 

se confruntă. Se au în vedere de asemenea, măsuri în sfera anteprenoriatului prin care se 

încurajează deschiderea de noi afaceri, dar și dezvoltarea sectorului economiei sociale. 

Accelerarea remedierii principalelor probleme identificate în domeniul sănătății necesită o 

abordare integrată care să țină cont de: nevoia de a îmbunătăți serviciile de diagnostic și tratament 

necesar bolnavilor existenți concomitent cu nevoia de a investi în programe preventive de sănătate 

publică care să reducă în mod eficace povara bolilor în populație; necesitatea de a evita ca sectorul 

curativ al sistemului de sănătate să intre în competiție pentru resurse cu cel preventiv, precum și 

nevoia de a asigura intervențiile de sănătate de tip FSE (instruire resurse umane, dezvoltare de 

metodologii și proceduri, elaborare criterii de asigurare și control al calității serviciilor medicale) 

integrat și coordonat cu intervenții de tip FEDR (investiții în infrastructura fizică a unităților 

sanitare, aparatură, echipamente si tehnologii). 

 Obiectivul de Politica 5 - O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea 

dezvoltării   durabile   și integrate a zonelor urbane,   rurale   și   de coastă și a 

inițiativelor locale. 

În scopul apropierii finanțărilor de realitățile locale, Romania a decis înființarea de programe 

operaționale regionale, care să permită dezvoltarea integrată a regiunilor, pe baza strategiilor 

regionale. 

In acest sens, recunoscând rolul important al orașelor ca promotori de dezvoltare, va fi sprijinită 

în continuare dezvoltarea urbană, indiferent de dimensiune, pe baza priorităților identificate în 

Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană. Este avută în vedere alocarea de sume dedicate (pe 

baza unor algoritmi clar stabiliți) pentru investiții în municipiile reședință de județ, inclusiv zonele 

funcționale, cu scopul de a consolida capacitatea de planificare și coordonare pentru gestionarea 

investițiilor urbane integrate, pentru a genera creștere economică, inovare și productivitate, precum 
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și pentru a asigura accesul la noi locuri de muncă și servicii publice de bază la nivel local, în linie 

cu potențialul de creștere al acestora și în baza unei abordări personalizate.  

Totodată, sunt avute în vedere investiții în zonele urbane de mici dimensiuni (municipii și orașe), 

inclusiv zonele funcționale, pentru asigurarea unui standard de viață minim acceptabil pentru toți 

cetățenii și creșterea rezilienței și potențialului de dezvoltare a acestora. In plus, sunt avute în 

vedere investiții în regenerarea fizică și securitatea spațiilor publice urbane.  

Dezvoltare urbană va fi finanțată din toate obiectivele de politică, contribuind astfel la îndeplinirea 

cerințelor de concentrare tematică. Romania are un potențial turistic insuficient valorificat, ca sursă 

de dezvoltare locală și națională. De aceea sunt avute în vedere investiții în infrastructura turistică, 

inclusiv in noi tehnologii, dezvoltarea unei rețele de destinații turistice competitive, precum şi 

creşterea calităţii serviciilor.  

Patrimoniul cultural și natural este un element important care contribuie în mod decisiv, atât la 

dezvoltarea turismului, cât și la dezvoltarea locală, dar care necesită ample investiții de conservare 

și restaurare și în aceste condiții intervențiile la nivel regional vor fi prioritizate în sensul 

concentrării către obiectivele cele mai reprezentative (cetăți medievale, mănăstiri și biserici, centre 

etnografice, monumente arheologice, case memoriale, alte măsuri de recunoaștere a valorilor 

naționale etc).  

Intervențiile specifice OP 5 (investiții în patrimoniul cultural, natural și turism), conform 

proiectului de regulament general, acestea pot fi sprijinite doar prin instrumente / strategii ITI, 

DLRC sau alte strategii teritoriale (strategie regionala sau locală) care răspund cerințelor 

Regulamentului general.  
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PLANUL NAȚIONAL STRATEGIC 2023 – 2027 (PNS)8 

România pune în practică PAC post 2023 prin intermediul Planului Național Strategic (PNS) prin 

măsuri de dezvoltare a unui sector agricol rezilient și durabil, cu accent pe asigurarea veniturilor 

echitabile fermierilor, respectarea angajamentelor de mediu prin remunerarea fermierilor care 

contribuie la protejarea mediului peste cerințele nivelului de bază, pe dezvoltarea sectoarelor 

deficitare și o dezvoltare socio-economică coerentă a mediului rural în baza unei strategii a 

intervenției fundamentată pe identificarea nevoilor. 

PNS al României se va concentra pe atingerea următoarelor obiective: 

I. Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să asigure securitatea 

alimentară, creșterea viabilității fermelor prin stabilizarea veniturilor fermierilor și eliminarea 

discrepanțelor și disparităților între categorii de ferme 

Sprijinul acordat sectorului agricol se concentrează pe abordarea şi atenuarea dezavantajelor 

structurale, în vederea consolidării şi restructurării, care să permită atingerea unui nivel optim de 

viabilitate al fermelor. Totodată, prin sprijinul acordat prin Pilonul I, se urmărește o revitalizare a 

sectorului de creșterea animalelor și prin stimularea utilizatorilor de suprafețe agricole să practice 

o agricultură durabilă în exploatarea suprafețelor prin pășunat. 

Fermierii vor avea acces la resurse financiare și un nivel echitabil al plăților directe asigurat și prin 

sprijinul redistributiv complementar pentru venit, dar și prin plățile cuplate de producție. Pentru a 

compensa decalajul valorii subvenției față de media europeană se vor acorda în continuare de 

Ajutoare Naționale Tranzitorii. 

Intervențiile se vor concentra atât pe sprijinirea sectorului vegetal cât şi zootehnic, pentru 

acoperirea deficitelor în anumite sectoare, fiind acordată o importanță deosebită sectorului de 

                                                           
8 https://portal.afir.info/Uploads/PNS/PNS_2023-2027_V-1.0_sfc2021-2023RO06AFSP001.pdf 
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plante proteice. Sprijinul complementar pentru venit va fi de 15% din valoarea plăților directe.     

De asemenea, un nivel al plăților suficient pentru ecoscheme (29% FEGA), angajamente de mediu 

și climă și agricultură ecologică și bunăstarea animalelor (36% FEADR) asigură o plată 

suplimentară fermierilor, care să compenseze depășirea cerințelor minime obligatorii. Fermierii 

sunt stimulați să adopte practici agricole benefice pentru climă și mediu, respectiv: îmbunătățirea 

calității şi protejarea solului prin rotația şi diversificarea culturilor, inclusiv culturi leguminoase şi 

reducerea lucrărilor, gestionarea durabilă a nutrienților, contribuția la protejarea biodiversității, 

menținerea şi adoptarea unor practice agricole extensive care să asigure protecția antierozională a 

solului, managementul eficient al resurselor naturale, protecția resurselor de apă împotriva poluării 

şi creșterea biodiversității, precum şi obținerea de produse agro-alimentare cu valoare adăugată, 

inclusiv din perspectiva asigurării sănătății consumatorului. Un alt aspect la fel de important este 

creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor pentru a face față impactului negativ al factorilor 

climatici care va fi asigurată prin abordarea integrată a unor instrumente de gestionare a riscurilor 

finanțate din ambii piloni ai PAC. 

II. Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității sectorului agro-alimentar prin 

intensificarea cooperării, încurajarea investițiilor colective, modernizarea, restructurarea 

fermelor, prin investiții pentru îmbunătățirea productivității concomitent cu dezvoltarea, 

modernizarea industriei alimentare 

PNS urmărește stimularea cooperării și a consolidării formelor asociative în vederea orientării lor 

către performanță, obținerea unor produse mai competitive, aspect care va îmbunătăți poziția 

fermierilor în lanțul valoric, echilibrarea balanței comerciale și integrarea pe verticală a acestora 

în lanțul valoric (procesare, distribuție, comercializare). 

Totodată, se vizează restructurarea și modernizarea fermelor în scopul creșterii productivității. 

PNS adresează nevoia de investiții la nivel de fermă, în special în anumite sectoare care au început 

să se dezvolte în urma infuziilor de capital din FEADR, cum ar fi legumicultură, pomicultură, 
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zootehnie, concomitent cu creșterea investițiilor în agricultura de precizie, digitalizare instrumente 

esențiale pentru sustenabilitate și competitivitate.  

În vederea adaptării la efectele schimbărilor climatice și eficientizării utilizării resursei de apă, se 

urmărește înființarea, dar și extinderea și/sau modernizarea infrastructurii eficiente de irigații 

necesare pentru a reduce dependența producțiilor agricole de condițiile meteo.  

Din perspectiva competitivității, industria alimentară din România are încă decalaje semnificative 

în ceea ce privește valoarea adăugată a produselor alimentare în raport cu capacitatea de producție 

a produselor agricole autohtone, aspect observat prin exportul de materii prime și importul de 

alimente procesate.  

Astfel, PNS vizează investiții în unități de procesare, dezvoltate în principal de către forme 

asociative, cu un nivel investițional suficient pentru a realiza capacități de prelucrare a materiei 

prime care să conducă la o ofertă sporită de produse cu valoare adăugată, la echilibrarea balanței 

comerciale și eliminarea deficitelor existente în anumite sectoare.  

La nivel sectorial, se va urmări creșterea competitivității și sustenabilității sectoarelor legume-

fructe, apicol, viticultură atât prin investițiile din FEADR cât şi prin intervențiile sectoriale din 

FEGA. 

III. Dezvoltarea socio-economică a spațiului rural prin atragerea și susținerea tinerilor și 

facilitarea dezvoltării afacerilor precum promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii, a 

incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale  

Agricultura României se confruntă cu un grad ridicat de îmbătrânire în rândul fermierilor și prin 

PNS propune o abordare integrată de sprijinire a reîntineririi generațiilor, ce vizează acordarea de 

plăți directe pentru tinerii fermieri, dar și intervenții dedicate instalării tinerilor şi dezvoltării 

fermelor acestora.  
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PNS vizează crearea și dezvoltarea afacerilor neagricole la scară mică, ca sursă importantă de 

locuri de muncă și obținere de venituri, conducând la sporirea gradului de atractivitate al zonelor 

rurale, reducerea disparităților dintre urban și rural, precum și a fenomenului de migrație către 

urban manifestat în mod special în rândul tinerilor.  

Diversificarea economică prevede o creștere a ocupării forței de muncă şi a veniturilor 

gospodăriilor agricole, contribuind la un mai bun echilibru teritorial socio-economic și la o 

dezvoltare durabilă în zonele rurale. Îmbunătățirea infrastructurii de bază la scară mică inclusiv 

infrastructura agricolă conduce la îmbunătățire a calității vieții în zonele rurale.  

Ȋn plus, accentul pus in PNS pe consolidarea LEADER este important din perspectiva dezvoltării 

echilibrate a teritoriilor care să răspundă nevoilor identificate la nivelul comunităților locale. GAL-

urile, prin natura structurii lor și a rolului pe care îl joacă în teritoriu vor facilita atragerea de 

finanțări din mai multe surse/fonduri/programe pentru o dezvoltare locală eficientă și integrată. 

În cadrul PNS obiectivele de mediu sunt esențiale în implementarea PAC, acestea se vor axa pe 

contribuția la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, promovarea dezvoltării durabile și a 

gestionării eficiente a resurselor naturale precum şi pe contribuția la protejarea biodiversității, 

îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor.  

Din perspectiva transpunerii obiectivelor Green Deal și Farm to Fork, în obiectivele specifice ale 

PNS, se va oferi un cadru adecvat pentru dezvoltarea unor modele de producție bazate pe creșterea 

valorii adăugate pe întreg lanțul alimentar şi a modului în care provocările legate de climă și mediu 

se pot transforma în oportunități. 

Cu toate acestea, creșterea nivelului de ambiție propusă de Green Deal va fi urmărită prin păstrarea 

unui echilibru în planificarea PNS în raport cu impactul de mediu al activităților agricole.  

Astfel, țintele propuse vor fi asiguratorii din perspectiva obiectivelor de mediu stabilite, fără însă 

a pune în pericol asigurarea hranei și siguranța alimentară.  
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Prin continuarea aplicării standardelor superioare de bunăstare a animalelor, exploataţiile 

beneficiare de sprijin contribuie la garantarea îmbunătăţirii condiţiilor de creştere şi a sănătăţii 

animalelor, reducerea impactului de mediu și creşterea siguranţei alimentare, îmbunătăţirea 

calităţii produselor, dar şi la menținerea și crearea de locuri de muncă.  

Ca element de noutate, PNS va aplica AKIS, un concept nou pentru România care, alături de 

serviciile de formare profesională și consiliere, face parte din categoria intervențiilor orizontale 

necesare pentru dezvoltarea agriculturii în viitor având în vedere provocările care ne așteaptă 

(schimbări climatice, digitalizare, agricultură de precizie etc.) 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL (POR) – REGIUNEA NORD-VEST 2021 - 20279 

Viziunea strategică a programului operational pentru Regiunea Nord-Vest, Programul Operațional 

Regional (2021-2027) își propune să răspundă în termeni de oportunitate și sustenabilitate la 

necesitățile de dezvoltare corespunzătoare etapei programatice în care ne aflăm. Astfel, domeniile 

de intervenție pentru Regiunea Nord-Vest au în vedere următoarele tipuri de necesități ce trebuie 

finanțate:  

• Existenta unor disparități intra-regionale semnificative; 

• Activitatea economică este concentrată în jurul centrelor urbane principale;  

• Subfinanțarea activităților de cercetare-dezvoltare-inovare în raport cu necesitățile și 

potențialul pe care le are acest domeniu;  

• Grad de digitalizare redus la nivelul administrației publice locale;  

                                                           
9 https://www.nord-vest.ro/regio-2021-2027/ 
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• Infrastructura rutieră care necesită investiții semnificative în vederea conectării 

corespunzătoare a UAT-urilor din regiune, precum și pentru îmbunătățirea conexiunilor intra-

regionale;  

• Investiții în conservarea și protejarea siturilor pentru a putea fi incluse în circuite turistice sau 

pentru a deveni conforme cu legislația în materie de mediu; 

• Forța de muncă migrează în funcție de oportunitățile economice, înregistrându-se astfel un 

deficit de resurse umane active;  

• Ponderea populației totale aflate în risc de sărăcie și excluziune socială este în scădere și sub 

media națională, însă este nevoie de finanțări dedicate acestui sector pentru a putea înregistra 

o creștere permanentă a veniturilor și a nivelului de trai;  

• Profilul urban al regiunii arată predominanța orașelor mici, aproape jumătate dintre orașe 

neîndeplinind criteriul privind populația minima;  

• Expansiunea urbană se caracterizează prin lipsa unei planificări urbanistice foarte bine pusă 

la punct, aspect care generează disfunctionalități în ceea ce privește dezvoltarea coordonată 

unitară;  

• Accesul la servicii publice de calitate, în special la cele de educație, este limitat de 

infrastructura insuficient dezvoltată; 

• Transportul public nu acoperă toate necesitățile de deplasare ale persoanelor către locurile de 

muncă sau către unitățile de învățământ și unitățile sanitare;  

• Existența unei discrepanțe semnificative între posibilitățile de mobilitate în interiorul marilor 

zone urbane și posibilitățile similare din urbanul mic și rural; 

 • Infrastructura pentru biciclete este încă subdezvoltata în raport cu cerințele;  
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• Nivelul de poluare în zonele urbane este ridicat iar infrastructura de măsurare în timp real a 

emisiilor de carbon lipsește; 

• Necesitatea unor investiții semnificative în zona de eficiență energetică a clădirilor din mediul 

urban;  

• Necesitatea unor investiții majore pentru continuarea extinderii rețelelor de apă/canal în 

vederea furnizării corespunzătoare a acestui serviciu public;  

• Dezvoltarea și implementarea conceptului de ”smart-city”, precum și extinderea acestuia la 

nivelul întregii regiuni. 

Obiective specifice:  

• Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate;  

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

guvernelor;  

• Impulsionarea creșterii și competitivității IMMurilor;  

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

• Promovarea managementului durabil al apei;  

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

urban și reducerea poluării;  

• Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile;  
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• 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; 

• Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare 

și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii;  

• Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a 

patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane;  

• Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a 

patrimoniului cultural, turismului și securității înafara zonelor urbane. 

 Axa Prioritară 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice 

– 284,251 mil euro. 

           Obiective specifice: 

- Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor 

avansate; 

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

guvernelor; 

- Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor; 

- Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și 

antreprenoriat 

 Axa prioritară 2 : O regiune cu orașe smart – 138,284 mil euro 

     Obiective specifice: 

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

guvernelor; 
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 Axa Prioritară 3 : O regiune cu orașe prietenoase cu mediul – 555,695 mil euro 

Obiective specifice: 

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

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

în mediul urban și reducerea poluării 

- Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile 

 Axa Prioritară 4 : O regiune accesibilă – 204,979 mil euro 

Obiective specifice: 

- Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser 

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 

 Axa Prioritară 5 : O regiune educată – 102,093 mil euro 

Obiective specifice: 

- Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, 

formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii 

 Axa Prioritară 6 : O regiune atractivă – 98,951 mil euro 

Obiective specifice: 

- Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a 

patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane; 

- Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a 

patrimoniului cultural, turismului și securității înafara  zonelor urbane; 

 Asistență tehnică. 

Obiective specifice: 

- Creșterea capacității beneficiarilor 

- Asigurarea funcționării sistemului de management 
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL CREȘTERE INTELIGENTĂ, DIGITALIZARE ȘI 

INSTRUMENTE FINANCIARE 2021 – 2027 (POCIDIF)10 

Viziunea strategică a programului operațional: Crearea în România a unui ecosistem care 

potențează competitivitatea societății în contextul schimbărilor tehnologice, plecând de la nevoile 

de dezvoltare identificate prin Strategia Națională și cele 8 Strategii Regionale de Specializare 

Inteligentă și concentrarea eforturilor pentru atingerea potențialului tehnologiilor digitale pentru a 

crea noi oportunități de dezvoltare atât pentru sistemul public, cât și pentru mediul de afaceri. 

Obiectivul general al programului operational: Reducerea disparităților între România și alte state 

membre, dar și între regiunile din România. 

Obiective specifice:  

OS(i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate 

OS (ii) Îmbunătățirea conectivității digitale  

OS (iii) Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și 

antreprenoriat  

Priorități de investiții care se vor finanța în cadrul programului operational  

1. Integrarea ecosistemului național CDI în Spațiul de Cercetare European şi internaţional 

2. Crearea si promovarea unui sistem atractiv de inovare în economie pentru toate tipurile 

de inovare  

3. Dezvoltarea capacităţii CDI a institutelor de învăţământ superior 

4. Dezvoltarea capacităţii CDI a INCD-urilor/ICAR-urilor  

                                                           
10 https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/07/817ff190091f6ccfb46fbfd49fd8f220.pdf 
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5. Dezvoltarea capacităţii CDI a întreprinderilor mari  

6. Dezvoltarea de mari infrastructuri CDI, inclusiv transfer tehnologic  

7. Digitalizarea în educație  

8. Digitalizarea în cultură  

9. Digitalizarea în administrația publică centrala  

10. Stimularea accesului la finanțare al IMM-urilor prin utilizarea Instrumentelor 

Financiare 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL DEZVOLTARE DURABILĂ 2021 – 2027 (PODD)11 

Viziunea strategică a programului operațional: Strategia PODD este în concordanță cu obiectivul 

Uniunii Europene de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, cu Semestrul 

European, Recomandările Specifice de Țară relevante, Programul Național de Reformă, 

Rapoartele de Țară din 2019 și 2020 și Anexa D a Raportului din 2020. Totodată, PODD se 

bazează pe obiective care vizează asigurarea coeziunii sociale, economice și teritoriale prin 

sprijinirea unei economii cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră și prin asigurarea utilizării 

eficiente a resurselor naturale. Prin PODD se urmărește maximizarea valorii adăugate a sprijinului 

financiar alocat României din bugetul european prin finanțarea nevoilor de dezvoltare naționale 

din următoarele sectoare: adaptarea la schimbările climatice prin creșterea eficienței energetice și 

dezvoltarea sistemelor inteligente de energie, a soluțiilor de stocare și a adecvanței sistemului 

energetic; infrastructura de apă și apă uzată; economia circulară; conservarea biodiversităţii; 

calitatea aerului; decontaminarea siturilor poluate și managementul riscurilor. 

                                                           
11 https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/07/95c37097aeb9a00bcb5c2d5ddde31f38.pdf 
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Obiectivul general al programului operational: Obiectivul general al PODD 2021-2027 este în 

concordanță cu obiectivul Uniunii Europene de conservare, protecție și îmbunătățire a calității 

mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE și cu obiectivul 

2 al politicii de coeziune, ”O Europă mai verde”, și urmărește în principal îmbunătăţirea 

standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu, precum și îndeplinirea obligațiilor 

rezultate din directivele europene. Concomitent, PODD urmărește realizarea obiectivelor naționale 

de dezvoltare în domeniul eficienței energetice, protecției mediului și managementului riscurilor 

și reducerea decalajului existent între Statele Membre ale Uniunii Europene şi România cu privire 

la infrastructura în aceste domenii, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. 

Obiective specifice: 

O.S. Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Alegerea 

acestui obiectiv specific este rezultatul necesității pe de o parte de a respecta țintele asumate de 

România și de a contribui la dezvoltarea coerentă și continuă a sectorului energetic național, iar pe 

de altă parte pentru a contribui susținut atât la realizarea politicilor și măsurilor aferente celor cinci 

dimensiuni ale Uniunii Energetice, cât și la realizarea obiectivelor europene comune din pachetul 

“Energie curată pentru toți europenii”. 

O.S. Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în afara TEN-E. Prin 

selectarea acestui obiectiv specific România dorește să contribuie la modernizarea pieței naționale 

de energie ca parte integrantă a pieței de energie europeană. Implementarea infrastructurii 

inteligente reprezintă un pas intermediar esențial pentru asigurarea flexibilității sistemului 

energetic, care oferă beneficii tangibile atât pentru operatorii cât și pentru utilizatorii finali,.  

O.S. Promovarea managementului durabil al apei. România nu şi-a îndeplinit angajamentele 

asumate prin Tratatul de Aderare la UE privind calitatea apei destinată consumului uman şi privind 

colectarea şi epurarea apelor uzate în aglomerările cu peste 2000 le, în ciuda eforturilor depuse şi 

sprijinului financiar important din perioadele anterioare (POSM 2007-2013 şi POIM 2014-2020). 
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Nevoia de investiţii pentru conectarea populaţiei la sisteme de alimentare cu apă conforme şi 

pentru asigurarea de sisteme de colectare şi epurare a apelor uzate din aglomerările rămase este 

încă foarte mare. Acestea din urmă sunt necesare atât pentru respectarea conformării cu cerinţele 

Directivei 91/271/CEE, cât şi cu cele ale Directivei 2000/60/CE cu privire la atingerea sau 

menţinerea stării bune a corpurilor de apă.  

O.S. Promovarea tranziţiei către o economie circulară 

România a adoptat prin HG 942/20.12.2017 Planul Național de Gestionare a Deșeurilor și urmează 

să adopte planurile județene și al municipiului București de gestionare a deșeurilor care identifică 

măsurile necesare pentru conformarea cu legislația națională și europeană, inclusiv obiectivelor 

Pachetului pentru economia circulară. Astfel, sunt necesare în continuare investiții în domeniul 

deșeurilor, vizând în primul rând prevenirea sau reducerea cantităților de deșeuri generate, 

reutilizarea și valorificarea deșeurilor prin reciclare sau alte operaţiuni, precum și sistarea 

activității și reabilitarea depozitelor neconforme.  

O.S. Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în 

mediul urban și reducerea poluării  

România nu şi-a îndeplinit ţintele cu privire la asigurarea managementului adecvat al ariilor 

naturale protejate, precum şi privind refacerea ecosistemelor degradate, în acord cu obiectivele 

Strategiei UE pentru biodiversitate. 

Totodată, conform concluziilor Raportului de ţară din 2019, au fost identificate nevoi de investiții 

prioritare pentru a consolida biodiversitatea şi, în special, pentru a sprijini măsurile de gestionare 

și conservare în zonele protejate, în conformitate cu legislația de mediu a UE. Calitatea aerului 

rămâne în continuare o problemă, România neîndeplinindu-şi angajamentele de reducere a 

emisiilor atmosferice, iar instrumentele actuale pentru monitorizarea calităţii aerului sunt 

insuficiente, atât din punct de vedere al acoperirii teritoriale cu staţii de monitorizare, cât şi din 
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punct de vedere al parametrilor monitorizaţi. Nevoia de dezvoltare actuală implică existenţa unui 

sistem de evaluare şi monitorizare a calităţii aerului care să răspundă pe deplin cerinţelor 

directivelor europene. Astfel, prin PODD se impune continuarea dotării sistemului naţional de 

evaluare şi monitorizare a calităţii aerului în vederea dezvoltării şi îmbunătăţirii Evaluării 

Naţionale a Calităţii Aerului, în acord cu prevederile Directivei 2008/50/EC şi Directivei 

INSPIRE. În România există în continuare decalaje importante în atingerea obiectivelor UE în 

ceea ce privește remedierea siturilor contaminate, precum și refacerea zonelor afectate din punct 

de vedere ecologic, în special în zonele foarte sensibile.  

Investițiile PODD vor promova, în principal, măsuri de investigare preliminară și detaliată, 

evaluarea riscului asupra mediului și, ulterior, remedierea siturilor contaminate, inclusiv refacerea 

ecosistemelor naturale și asigurarea calității factorilor de mediu, în vederea protejării sănătăţii 

umane  

O.S Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenii riscurilor și a rezilienței în 

urma dezastrelor  

Corelat cu recomandările Raportului de ţară privind evaluarea din 2019 a punerii în aplicare a 

politicilor de mediu, pentru perioada următoare de programare sunt necesare în continuare 

investiţii pentru adaptarea la schimbările climatice, prevenirea riscurilor și creşterea rezilienței în 

faţa dezastrelor, ce vizează măsuri privind: reducerea impactului inundațiilor și celorlalte 

fenomene naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice; reducerea 

impactului manifestării altor tipuri de riscuri (secetă şi furtuni); dezvoltarea infrastructurii de 

monitorizare şi avertizare a fenomenelor hidro-meteorologice severe; dezvoltarea sistemului de 

gestionare a riscurilor, inclusiv creșterea rezilienței la nivel național și adaptarea continuă la 

realitatea operațională, ținând seama de nevoia comunității de a se adapta și recupera după un 

dezastru prin menținerea și reabilitarea structurilor și funcțiilor sale esențiale; limitarea efectelor 

negative ale eroziunii costiere. 
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Priorități de investiții care se vor finanța în cadrul programului operational  

Prioritatea 1 - Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente de energie și a 

soluțiilor de stocare.  

Prioritatea 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară. 

Prioritatea 3 - Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului şi 

remediere a siturilor contaminate.  

Prioritatea 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice şi managementul riscurilor. 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL TRANSPORT 2021 – 2027 (POT)12 

Viziunea strategică a programului operațional:  

Viziunea pentru anul 2030 este de a extinde infrastructura de transport pe teritoriul României în 

vederea îmbunătățirii conectivității între regiunile țării dar și cu restul țărilor din Uniunea 

Europeană. Principala provocare pe care POT 2021-2027 va trebui să o rezolve o reprezintă 

recuperarea decalajului de dezvoltare a infrastructurii de transport a României, adaptată inclusiv 

utilizării duale și asigurând în același timp atingerea obiectivelor europene de reducere a emisiilor 

de carbon și transferul spre o mobilitate durabilă și sigură. 

Obiectivul general al programului operațional  

Dezvoltarea infrastructurii de transport pe teritoriul României în vederea îmbunătățirii 

conectivității între regiunile țării dar și cu restul țărilor din Uniunea Europeană. Scopul POT este 

de a sprijini dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor de mobilitate a persoanelor și mărfurilor.  

 

                                                           
12 https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/07/7809a76648585e195992ef0239798351.pdf 
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Obiective specifice  

O.S Dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice, inteligentă, 

sigură și intermodală  

O.S 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 

Priorități de investiții care se vor finanța în cadrul programului operational  

Prioritatea/AXA 1 - Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport rutier 

Prioritatea/AXA 2 - Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru 

accesibilitate teritorială  

Prioritatea/AXA 3 - Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport pe 

calea ferată  

Prioritatea/AXA 4 - Îmbunătățirea mobilității naționale, durabile și reziliente față de schimbări 

climatice prin creșterea capacității de transport pe calea ferată  

Prioritatea/AXA 5 - Îmbunătățirea conectivității prin creșterea gardului de utilizare a transportului 

cu metroul în regiunea Bucuresti- Ilfov 

Prioritatea/AXA 6 - Îmbunătățirea conectivității si mobilității urbane, durabilă și rezilientă în fața 

schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată 

Prioritatea/AXA 7 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal 

Prioritatea/AXA 8 - Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor 

Prioritatea/AXA 9 - Creșterea gradului de siguranță și securitate pe rețeaua rutieră de transport 

Prioritatea/AXA 10 – Asistență tehnică 
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE 2021 – 2027 (POEO)13 

Viziunea strategică a programului operațional:  

Din perspectiva capitalului uman, viziunea națională la orizontul anului 2027 este de a crea „O 

Românie mai socială cu acces egal la ocupare durabilă, de calitate, la un sistem de educaţie relevant 

pentru piața muncii, stimulativ pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, o societate bazată pe 

solidaritate și condiții de viață mai bune pentru toţi cetățenii”.  

Viziunea de dezvoltare a resurselor umane prin intermediul POEO este construită pe 2 obiective 

majore: 

(i)„Consolidarea funcționării eficiente a pieței muncii și facilitarea accesului și a participării 

incluzive și egale la ocupare de calitate și durabilă pentru resursa de forță de muncă” și 

(ii)„Optimizarea sistemelor de educație și formare pentru a răspunde cerințelor pieței muncii, 

concomitent cu promovarea accesului egal la educație și stimularea învățării pe tot parcursul 

vieții”. Astfel, Programul Operațional Educație și Ocupare urmărește să valorifice potențialul 

uman, în condiții de echitate, prin creșterea relevanței sistemelor de educație și formare pentru 

piața muncii, în contextul utilizării și dezvoltării competențelor digitale și antreprenoriale și 

promovării unui mediu stimulativ pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Totodată, în domeniul 

Ocupării, obiectivul este ca piața muncii din România să devină sustenabilă, rezilientă, pro-activă 

și bazată pe inovare socială. 

Obiectivul general al programului operational  

În contextul obiectivului de politică 4 - „O Europă mai socială” obiectivul general al POEO este 

de a contribui la crearea unei Românii mai sociale cu acces egal la ocupare durabilă, de calitate, la 

                                                           
13 https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/poeo-2021-2027-draft-1-31-iulie/ 
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un sistem de educaţie relevant pentru piața muncii și stimulativ pentru învăţarea pe tot parcursul 

vieţii.  

Obiective specifice  

Educație  

• îmbunătățirea accesibilității, calității și caracterului abordabil, din punctul de vedere al costurilor, 

ale educației și îngrijirii copiilor preșcolari, inclusiv ale infrastructurii aferente; 

• prevenirea abandonului școlar timpuriu, prin introducerea unei abordări centrate pe elev, pentru 

copiii expuși acestui risc, a unor programe „A doua șansă”, flexibile, dar și a unor servicii relevante 

de consiliere și orientare profesională, concomitent cu îmbunătățirea competențelor cadrelor 

didactice, astfel încât să poată să acorde atenția necesară copiilor din grupurile 

vulnerabile/dezavantajate;  

• ameliorarea calității educației și formării profesionale, astfel încât să se adapteze evoluțiilor 

înregistrate pe piața forței de muncă, inclusiv formările necesare și furnizarea de echipamente 

specifice;  

• sprijinirea dezvoltării unor metode și tehnici de predare inovatoare și eficace. 

Ocupare  

• integrarea tinerilor pe piața muncii;  

• asigurarea accesului la ocupare pentru categoriile vulnerabile, inclusiv creșterea ocupării 

femeilor;  

• dezvoltarea culturii antreprenoriale, sprijinirea antreprenoriatului și a economiei sociale;  



Strategia de dezvoltare locală a comunei Florești, județul Cluj 

pentru perioada 2022 - 2027 
 

 
 

                         

                 Localitatea cu cea mai tânără și educată populație din România            49 

 

 
 

• dezvoltarea mecanismelor de anticipare a competențelor și de monitorizare a politicilor active de 

ocupare;  

• dezvoltarea dialogului social și implicarea partenerilor sociali în implementarea politicilor de 

ocupare, inclusiv prin creșterea capacității acestora;  

• asigurarea unui mediu de lucru sigur și sănătos și promovarea îmbătrânirii active;  

• creșterea participării la învățarea pe parcursul întregii vieți pentru asigurarea tranzițiilor pe piața 

muncii și a mobilității profesionale a angajaților. 

Priorități de investiții care se vor finanța în cadrul programului operațional 

1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii; 

2. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor 

dezavantajate la educație și formare profesională; 

3. Creșterea calității ofertei de educație și formare profesională pentru asigurarea echității 

sistemului și o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului 

tehnologic; 

4. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învăţământului profesional și etnic; 

5. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți; 

6. Antreprenoriat și economie social; 

7. Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței muncii; 

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

facilitarea tranzițiilor și a mobilității pe piața muncii; 
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9. Asistență tehnică pentru facilitarea și eficientizarea managementului Programului. 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INCLUZIUNE ȘI DEMNITATE SOCIALĂ 2021 – 2027 

(POIDS)14 

Viziunea strategică a programului operațional: 

România continuă să se numere printre țările cu ponderi mari ale populației aflate în situație de 

risc, departe de media UE28. Ultimele date EUROSTAT disponibile cu privire la incidența riscului 

de sărăcie la nivelul populației din statele membre UE scot în evidență gravitatea acestei problemei 

în rândul populației din România. Astfel, România înregistrează, conform datelor pentru 2018, una 

din cele mai mari rate ale riscului de sărăcie sau excluziune socială între țările UE, de 32,5% din 

totalul populației. În acest context, conform Raportului de țară România 2020, unul din trei români 

se află la risc de sărăcie sau excluziune socială, grupurile vulnerabile, inclusiv minoritatea romă, 

fiind cele mai expuse la acest fenomen. În același timp, se observă că accesul la servicii primare 

de sănătate, sociale, educație este limitat pentru persoanele din mediul rural față de urban, 

disparitatile existând și la nivel regional, între regiunile dezvoltate și cel mai puțin dezvoltate. În 

aceste condiții, persoanele din mediul rural sunt expuse în mai mare măsură la excluziune socială, 

în principal copiii și tinerii, precum și persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilități, familiile 

monoparentale și cele cu mulți copii. Totodată, în mediul urban, se mențin discrepanțele referitoare 

la grupurile vulnerabile, astfel că, deși indicatorul ratei riscului de sărăcie este mai mic față de 

rural, categoriile vulnerabile cele mai expuse sunt aceleași ca în mediul urban. Furnizarea 

serviciilor sociale publice este în responsabilitatea exclusivă a autorităților locale (la nivel de județ, 

oraș și comună). 

Strategiile naționale în domeniul social, aprobate și implementate de către autoritățile centrale, 

precum și evoluția macroeconomică au contribuit la scăderea ratei riscului de sărăcie și al 

excluziunii sociale precum și al indicatorului privind gradul de deprivare materială, însă diferența 

                                                           
14 https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/06/b9861bb43e5a206d1a662e82063eb81b.pdf 
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între Romania și media UE28 este încă ridicată. Programul Operațional pentru Combaterea 

Sărăciei (POIDS) vine cu un ansamblu de măsuri integrate prin care sprijină la nivel național 

aplicarea strategiilor naționale și locale pentru a contribui în mod direct la susținerea procesului 

de reducere al fenomenului sărăciei și la susținerea grupurilor vulnerabile în vederea depășirii 

situației de excludere socială. Arhitectura intervențiilor a fost realizată astfel încât să fie asigurată 

implementarea acțiunilor în mod integrat, coerent și eficient și să răspundă nevoilor grupurilor 

vulnerabile țintite, fară a dispersa efortul financiar. 

La nivel de program, axele prioritare sprijină grupuri vulnerabile distincte, dar cuprind masuri care 

sunt integrate și interconectate, astfel încât să se asigure o alocare financiară eficientă a 

intervențiilor. Totodată, masurile prevăzute în POIDS urmăresc să răspundă nevoilor grupurilor 

vulnerabile din mediul rural, în principal, dar și din mediul urban, atât în ceea ce privește asigurarea 

accesului la servicii cât și prin implementarea unor măsuri care să sprijine în mod direct membrii 

grupurilor vulnerabile (vouchere, sprijin material, alimente, etc). Analiza datelor statistice a 

reliefat grupurile specifice aflate în situație de vulnerabilitate ridicată: copiii și tinerii, locuitorii 

din mediul rural, inclusiv romi, persoanele cu dizabilități, persoanele cu un nivel scăzut de 

școlaritate, familiile monoparentale care au copil/copii în întreținere, familiile cu mai mulți copii 

și persoanele vârstnice. 

Obiectivul general al programului operațional 

Scopul POIDS este de a sprijini incluziunea socială a persoanelor aparținând grupurilor 

vulnerabile, mai ales ale celor în risc ridicat, inclusiv prin reducerea decalajului rural-urban în ceea 

ce privește sărăcia și excluziunea socială și creșterea accesului la servicii de calitate pentru 

populația vulnerabilă, urmărind obiectivele generale: 

1. Creșterea accesului la servicii sociale pentru populația vulnerabilă, cu precădere din mediul rural 

prin înființarea și dezvoltarea de servicii sociale la nivel local; 
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2. Creșterea calității serviiciilor sociale destinate persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile 

prin asigurarea cu personal de specialitate bine pregătit la nivel local și infrastructura adecvată; 

3. Reducerea gradului de excluziune socială pentru grupurile vulnerabile prin oferirea de suport și 

servicii accesibile pentru depășirea situațiilor de dificultate în care se află; 

4. Creșterea capacității sistemului național de asistență socială de a raspunde la nevoile populației 

vulnerabile prin dezvoltarea capacității furnizorilor de servicii sociale publici și privați la nivel 

local; 

5. Creșterea capacității autorităților locale de a identifica și evalua nevoile sociale ale comunității 

într-un mod participativ și de a elabora planuri de acțiune adecvate. 

Obiective specifice 

• FSE (i) îmbunătăţirea accesului la piaţa muncii pentru toate persoanele în căutarea unui loc de 

muncă, în special pentru tineri, șomerii de lungă durată și persoanele inactive, promovarea 

desfășurării de activităţi independente și a economiei sociale; 

• FSE (iii) promovarea participării femeilor la piaţa muncii, a unui echilibru mai bun între viaţa 

profesională și cea privată, inclusiv accesul la servicii de îngrijire a copiilor si a persoanelor 

dependente; 

• FSE (iii bis) Promovarea adaptării lucrătorilor, a întreprinderilor și a antreprenorilor la schimbare, 

precum și îmbătrânirea activă și sănătoasă și un mediu de lucru sănătos și bine adaptat care 

abordează riscurilor de sănătate; 

• FSE (v) promovarea accesului egal la educaţie și formare de calitate și favorabile incluziunii, 

precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educaţia și 

îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu educaţia și formarea generală și profesională și până 
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la învăţământul terţiar, precum și educaţia și învăţarea în rândul adulţilor, inclusiv prin facilitarea 

mobilităţii în scop educaţional pentru toţi; 

• FSE (vii)favorizarea incluziunii active pentru a promova egalitatea de șanse și participarea activă 

și a îmbunătăţi capacitatea de inserţie profesională; 

• FSE (viii) promovarea integrării socio-economice a resortisanţilor ţărilor terţe și a comunităţilor 

marginalizate, cum ar fi romii; 

• FSE (ix)creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu preţuri 

accesibile; modernizarea sistemelor de protecţie socială, inclusiv promovarea accesului la protecţie 

socială; îmbunătăţirea accesibilităţii, a eficacităţii și a rezilienţei sistemelor de sănătate și a 

serviciilor de îngrijire pe termen lung; 

• FSE (x) promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune 

socială, inclusiv a persoanelor celor mai defavorizate și a copiilor; 

• FEDR (iii) îmbunătăţirea integrării socioeconomice a comunităţilor marginalizate, a migranţilor 

și a grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuinţe și servicii 

sociale; 

• FEDR e (i) promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a 

patrimoniului cultural și a securităţii în zonele urbane. 

Priorități de investiții care se vor finanța în cadrul programului operational  

1. Prioritatea/AXA 1 - Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității;  

2. Prioritatea /AXA 2 – Protejarea dreptului la demnitate socială;  
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3. Prioritatea /AXA 3 - Sprijinirea comunităților rurale fară acces sau cu acces redus la servicii 

sociale;  

4. Prioritatea /AXA 4 - Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune 

socială și ceilalți copii;  

5. Prioritatea /AXA 5 - Servicii de suport pentru persoane vârstnice;  

6. Prioritatea /AXA 6 - Sprijin pentru persoanele cu dizabilități;  

7. Prioritatea /AXA 7 - Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri vulnerabile;  

8. Prioritatea /AXA 8 - Ajutorarea persoanelor defavorizate. 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL SĂNĂTATE 2021 – 2027 (POS)15 

Viziunea strategică a programului operațional:  

O națiune cu oameni sănătoși și productivi prin acces la servicii preventive, de urgență, curative și 

reabilitare de calitate.  

Obiectivul general al programului operațional 

• Îmbunătățirea accesibilității, eficacității, eficienței și rezilienței sistemului de sănătate.  

Obiective specifice 

• Îmbunătățirea eficacității serviciilor medicale de urgență; 

                                                           
15 https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/07/1903f54cd46d54aa3200a4508c948db0.pdf 
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• Creșterea accesului la servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în 

regim ambulatoriu; 

• Îmbunătățirea accesibilității și eficacității serviciilorde reabilitare/recuperare, serviciilor de 

îngrijire paliativă, serviciilor de îngrijire pe termen lung; 

• Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii; 

• Îmbunătățirea eficacității șieficienței serviciilormedicaleprin investiții în cercetare și în 

digitalizarea sistemului medical; 

• Creșterea gradului de utilizare a metodelor moderne și inovative de investigație, intervenție și 

tratament. 

Priorități de investiții care se vor finanța în cadrul programului operational 

Prioritare sunt investițiile în: 

1. Infrastructura spitalelor regionale Cluj, Iași și Craiova – etapa a II-a, precum și în infrastructura 

spitalelor cu impact teritorial major; 

2. Serviciile de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în regim ambulatorii: 

infrastructura cabinetelor medicilor de familie, infrastructura pentru servicii de asistență medicală 

școlară și comunitară, inclusiv servicii de asistență stomatologică, unitățile sanitare care furnizează 

asistență medicală ambulatorie, centre de screening; 

3. Serviciile de reabilitare, paliație și îngrijiri pe termen lung, incluzând și investițiile în măsuri 

sistemice și pentru dezvoltarea competențelor personalului, precum și servicii medicale destinate 

persoanelor vulnerabile; 
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4. Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii, prin 

dezvoltarea: sistemului de transport, preluare precum și a unităților dedicate îngrijirii pacienților 

critici, inclusiv copii, neurologie pediatrică-boli rare, sistemului național de transfuzii, rețelei de 

laboratoare regionale, spitalelor orășenești, rețelei de genetică medicala; 

5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical; 

6. Digitalizarea sistemului medical; 

7. Promovarea metodelor moderne de investigare, intervenție, tratament – dezvoltarea de centre 

de excență în terapii celulare inovative în hematologie și transplant medular, boli digestive și 

transplant hepatic, urologie și transplant renal. 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ 2021 – 2027 (POAT)16 

Viziunea strategică a programului operațional  

Din perspectiva Programului Operațional Asistență Tehnică, viziunea națională la orizontul anului 

2027 este de a creşte capacitatea administrativă în instituțiile implicate în managementul 

programelor finanțate din fonduri europene şi la nivelul beneficiarilor. Planul pentru consolidarea 

capacităţii administrative este un instrument nou de lucru şi reprezintă o strategie operațională cu 

obiective şi termene clare, ce are ca obiectiv general îmbunătățirea proceselor administrative în 

vederea facilitării implementării PO, precum şi pentru încurajarea utilizării lecţiilor învăţate. 

Asistenţa tehnică furnizată prin POAT va fi utilizată în complementaritate cu măsurile specifice 

pentru creşterea capacităţii administrative a beneficiarilor, care se vor regăsi în programele 

operaţionale. 

 

                                                           
16 https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027 
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Obiectivul general al programului operațional 

Obiectivul Programului Operațional Asistență Tehnică este de a asigura utilizarea şi administrarea 

eficientă şi eficace a fondurilor UE, sprijinind programarea, monitorizarea, controlul, auditul, 

evaluarea, comunicarea cu privire la priorităţile UE.  

Obiective specifice – Nu este cazul  

Priorități de investiții care se vor finanța în cadrul programului operational  

1. Prioritatea 1 Asigurarea funcționării sistemului de coordonare şi control al fondurilor FEDR, 

FC, FSE+ şi gestionarea PO (finanțată din FSE+);  

2. Prioritatea 2 Asigurarea transparenţei fondurilor FEDR, FC, FSE+ (finanțată din FEDR);  

3. Prioritatea 3 Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare a fondurilor FEDR, FC, 

FSE+ (finanțată din FEDR). 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL TRANZIȚIE JUSTĂ 2021 – 2027 (POTJ)17 

Viziunea strategică a programului operațional  

Viziunea strategică a POTJ se bazează pe obiective care vizează sprijinirea diversificării 

economice a celor mai afectate teritorii, împreună cu masuri de recalificare și incluziune activă a 

lucrătorilor și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, sprijinind totodată transformarea 

proceselor industriale necesară pentru o tranziție spre o economie neutră concomitent cu 

menținerea sau creșterea numărului locurilor de muncă din aceste sectoare. Prin acțiunile care vor 

fi selectate POTJ vrea să se asigure că trecerea către o economie neutră din punct de vedere 

climatic are loc în mod echitabil, respectându-se principiul că”nimeni nu este lăsat în urmă”. 

                                                           
17 https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/07/731f6d3014d0ae169bf874929b040562.pdf 
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Obiectivul general al programului operațional  

Obiectivul general al programului este reprezentat de necesitatea de sprijinire a teritoriilor celor 

mai afectate de tranziția către neutralitatea climatică și evitarea adâncirii disparităților regionale. 

Obiective specifice 

POTJ sprijină exclusiv activitățile care sunt direct legate de obiectivul său specific acela de a 

permite regiunilor și cetățenilor să abordeze impactul social, economic și de mediu al tranziției 

către o economie neutră din punct de vedere climatic. Acțiunile care vor face obiectul finanțării 

POTJ, așa cum se prevede în Pactul ecologic european și în Planul de Investiții pentru o Europă 

Durabilă, vin în completarea celorlalte acțiuni din următorul cadru financiar multianual pentru 

perioada 2021- 2027, însă din perspectiva unică de a contribui la abordarea consecințelor sociale 

șieconomice ale tranziției către neutralitatea climatică a Uniunii prin utilizarea la un loc a 

finanțărilor oferite în domeniul climei și al obiectivelor sociale la nivel regional. 

Priorități de investiții care se vor finanța în cadrul programului operațional  

1. Prioritatea 1 O tranziție justă prin dezvoltarea spiritului antreprenorial, a IMM-urilor, a cercetării 

și inovării și a digitalizării;  

2. Prioritatea 2 O tranziție justă prin investiții în tehnologii și infrastructuri pentru energie curată 

cu emisii reduse;  

3. Prioritatea 3 O tranziție justă prin reducerea poluării și consolidarea economiei circulare;  

4. Prioritatea 4 O tranziție justă bazată pe creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă; 
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PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 2021 – 2027 (PNRR)18 

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este documentul strategic al României care 

stabilește domeniile și prioritățile de investiții precum și reformele elaborate pentru fiecare 

domeniu de investiții, în concordanță cu Recomandările Specifice de Țară (RST), precum și cu 

Regulamentele Comisiei Europene, a căror finanțare este asigurată din Facilitatea de Redresare și 

Reziliență (FRR) care are drept obiectiv general ameliorarea stării economice a României, 

consolidarea capacității de reziliență în perioade de criză pandemică și asigurarea unei creșteri 

economice pe termen lung. Obiectivul general al PNRR este de a stabili prioritățile naționale de 

investiții și direcțiile principale de reformă ale României în acord cu RST și Regulamentele 

Specifice ale Comisiei Europene pentru a asigura ameliorarea stării economice a României și a 

consolida capacitatea de reziliență la nivel național în perioade de criză pandemică. 

Din obiectivul general al PNRR decurg o serie de obiective specifice care privesc: 

• Reformele orizontale elaborate la nivelul sectoarelor de activitate ale economiei naționale, 

administrației publice și societății civile în ansamblul său, au drept scop consolidarea statului de 

drept, sustenabilitatea finanțelor publice, stabilitatea financiară, politicile sociale și piața muncii, 

consolidarea capacității de implementare a proiectelor și absorbția fondurilor externe 

nerambursabile, precum și digitalizarea și transparentizarea procedurilor de atribuire a contractelor 

de achiziție publică; 

• Reformele sectoriale elaborate pentru fiecare domeniu de investiții propus spre finanțare în cadrul 

Planului de Redresare și Reziliență (PNRR), care au în vedere fie sustenabilitatea finanțării 

proiectelor de investiții pe termen lung, fie modernizarea serviciilor publice și îmbunătățirea 

calității vieții populației, fie elaborarea unor pachete de măsuri care să permită creșterea capacității 

de implementare a proiectelor de investiții; 

                                                           
18 https://mfe.gov.ro/pnrr/ 
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• Investițiile în infrastructură urmăresc dezvoltarea infrastructurii specifice în domenii considerate 

strategice pentru România precum transporturi, schimbări climatice, energie și energie 

regenerabilă, mediu, eficiență energetică, modernizarea serviciilor publice locale, sănătate și 

educație pentru a moderniza serviciile publice prestate în interesul populației, fie pentru a 

îmbunătăți calitatea serviciilor publice prestate sau standardele de locuit ale populației dar și pentru 

a îmbunătăți conectivitatea localităților urbane la rețelele de transport transeuropene sau pentru a 

crește capacitatea de reziliență a localităților urbane; PNRR stabilește prioritățile de investiții 

pentru fondurile alocate prin FRR, cu scopul de a ameliora starea economică, a crește reziliența în 

situații de criză și a asigura o creștere economică pe termen lung. Planul Național de Redresare și 

Reziliență; 

• Investițiile în digitalizare și tranziție verde au drept scop alinierea la obiectivele stabilite de 

Uniunea Europeană și cuprinse în European Green Deal, precum și dezvoltarea marilor servicii 

publice din domeniul educației și sănătății în mediul on-line, dar și creșterea capacității de 

reziliență a României în perioade de criză pandemică. De asemenea, sunt prevăzute investiții în 

infrastructură care conțin elemente de inteligență artificială precum: sistemele informatice de 

gestiune pentru infrastructura de transport, sistemele de gestiune ale infrastructurii specifice pentru 

schimbări climatice, rețele inteligente destinate transportului sau distribuției de combustibil de 

tranziție etc.; 

• Investițiile în competitivitatea mediului de afaceri și accesul la cercetare și inovare sunt destinate 

consolidării competitivității economice pe piața europeană a IMM-urilor, creșterea valorii 

adăugate, îmbunătățirii calității produselor și serviciilor obținute, retehnologizării, robotizării și 

automatizării proceselor industriale, digitalizării activității IMM-urilor, dar și dezvoltării 

activităților de cercetare, inovare și specializare inteligentă de către Institutele Naționale de 

Cercetare Dezvoltare și IMM-uri, care au drept scop final introducerea pe piață de produse și 

servicii competitive în acord cu cerințele de calitate și preț ale consumatorilor; 
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• Investițiile în creșterea capacității de reziliență a României sunt destinate creșterii capacității de 

reziliență a României prin două modalități: creșterea capacității de reziliență în perioade de criză 

pandemică, în special prin realizarea unor depozite regionale de echipamente medicale și 

medicamente destinate sistemului de sănătate publică, precum și creșterii capacității de reziliență 

în perioade de crize alimentare prin realizarea de depozite destinate stocării de cereale, alimente și 

altor asemenea bunuri de consum destinate crizelor alimentare, precum și a unor puncte smartacces 

pentru depozitele de alimente și medicamente pentru situații de urgență. 

Concret, în tabelul următor sunt sintetizate obiectivele specifice, reformele și prioritățile de 

investiții aferente celor 6 piloni de dezvoltare. 

PILONUL 1 – TRANZIȚIA VERDE 

Componenta 1 – Managementul apei 

Obiectiv:  
Asigurarea sustenabilă a apei pentru un viitor sigur al populației, mediului și economiei 

Reforme: 

R1. Consolidarea cadrului de reglementare pentru managementul sustenabil al sectorului de apă 

și apă uzată și pentru accelerarea accesului populației la servicii de calitate conform directivelor 

europene; 

R2. Reconfigurarea actualului mecanism economic al Administrației Naționale Apele Române 

(ANAR) în vederea asigurării modernizării și întreținerii sistemului național de gospodărire a 

apelor, precum și a implementării corespunzătoare a Directivei-cadru privind apa și a Directivei 

privind inundațiile; 

Investiții: 

I1. Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori 

echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene 

I2. Colectarea apelor uzate în aglomerări mai mici de 2000 de de locuitori echivalenți, care 

împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și /sau afectează arii naturale protejate 

I3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare 

existente. 

Pentru investițiile aferente R1. este prevăzută o alocare de 968 mil. euro din care: 600 de mil. 

pentru I1., 200 de mil. euro pentru I2., 168 mil. euro pentru I3. 

I4. Adaptarea la schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipamentelor de 

evacuare și stocare a apei la acumulări existente pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea 

siguranței alimentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații 

I5. Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea 

și gestionarea situațiilor de urgență 
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I6. Realizarea cadastrului apelor 

Pentru investițiile aferente R2. este prevăzută o alocare de 454 mil. euro din care: 386,5 de 

mil. pentru I4., 35 de mil. pentru I5., 30 mil. pentru I6., precum și 2,5 mil. euro pentru 

pentru consolidarea capacității Administrative a ANAR și elaborarea noului mecanism 

economic. 

I7. Extinderea rețelei naționale de observații din cadrul Sistemului Meteorologic Integrat 

Național (SIMIN) - 40 mil. euro. 

Buget: 1.462 mil. euro, din care solicitat în cadrul PNRR: 1.462 mil. euro. Valorile din 

prezenta componentă nu includ TVA. 

Componenta 2 - Păduri și biodiversitate 

Obiectiv: 

Armonizarea practicilor de management forestier cu cele privind conservarea biodiversității și 

protejarea mediului în contextul generat de Pactul Verde European și asigurarea tranziției către 

o Europă neutră din punct de vedere climatic prin crearea de noi suprafețe acoperite cu păduri 

și refacerea habitatelor degradate. 

Reforme: 

R1. Reforma sistemului de management și a celui privind guvernanța în domeniul forestier prin 

dezvoltarea unei noi Strategii forestiere naționale și a legislației subsecvente 

Pentru investițiile aferente R1. este prevăzută o alocare de 803 mil. euro din care: 730 mil. euro 

pentru I.1, 50 mil. euro pentru I2., 22 mil. euro pentru I5. și 1 mil. euro sprijin pentru realizarea 

reformei. 

R.2 – Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate în vederea implementării 

coerente și eficiente a Strategiei europene privind biodiversitatea 

Pentru investițiile aferente reformei 2 este prevăzută o alocare de 370 mil. euro din care: 125 de 

mil. euro pentru I3. și 245 mil. euro pentru I4. 

Investiții 

Păduri 

I1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane 

I2. Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere 

I5. Sisteme integrate de reducere a riscurilor generate de viituri torențiale în bazinete forestiere 

expuse unor astfel de fenomene 

Biodiversitate 

I3. – Actualizarea planurilor de management aprobate și identificarea zonelor potențiale de 

protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei 

UE privind biodiversitatea pentru 2030 

I4. – Investiții integrate de reconstrucție ecologică a habitatelor și conservarea speciilor aferente 

pajiștilor, zonelor acvatice și dependente de apă 

Buget: 1.173 mil. euro, din care solicitat în cadrul PNRR: 1.173 mil. euro. Valorile din 

prezenta componentă nu includ TVA. 

Componenta 3 - Managementul deșeurilor 

Obiectiv:  
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Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în 

România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și 

valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară. 

Reforme: 

R1. Îmbunătățirea guvernanței în domeniul gestionării deșeurilor în vederea accelerării tranziției 

către economia circulară 

Investiții: 

I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor 

municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune. 

I2. Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri 

agricole compostabile. 

I3. Dezvoltarea capacităților instituționale de monitorizare publică și control pentru gestionarea 

deșeurilor și prevenirea poluării 

Buget: 1.239,01 mil. euro, din care solicitat în cadrul PNRR: 1.239,01 mil. euro. Valorile 

din prezenta componentă nu includ TVA. 

Componenta 4 - Transport sustenabil 

Obiectiv: 

Sporirea sustenabilitatii sectorului transporturilor din România prin sprijinirea tranziției verzi și 

digitale a sectorului, respectiv de a dezvolta o infrastructură de transport durabilă și ecologică, 

cu standarde de siguranță adecvate, care să contribuie la finalizarea rețelelor transeuropene de 

transport (TEN-T) și la descongestionarea nodurilor urbane, stimulând în același timp tranziția 

către un transport sustenabil la nivel național, fiind vizate acțiuni orientate către dezvoltarea de 

măsuri „environmental friendly” pe noile sectoare de transport de mare viteză, asigurarea 

elementelor de protecție a mediului, precum și a sistemelor inteligente de transport (ITS) și a 

măsurilor de siguranță rutieră. 

Reforme: 

R1. Transport sustenabil, decarbonizare și siguranță rutieră; 

R2. Management performant pentru transport de calitate - Îmbunătățirea capacității 

instituționale de management și guvernanță corporativă 

Investiţii: 

I1. Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare; 

I2. Material rulant feroviar; 

I3. Dezvoltarea infrastructurii rutiere sustenabile pe rețeaua TEN-T, taxarea rutieră, 

managementul traficului și siguranța rutieră; 

I4. Dezvoltarea rețelei de transport cu metroul în Municipiile București și Cluj-Napoca; 

Nevoile de investiții ale României pentru infrastructura de transport depășesc 70 miliarde 

de euro, potrivit ultimelor estimări prezentate în Planul Investițional (PI) pentru 

Dezvoltarea Infrastructurii de Transport pe perioada 2020-2030 

Componenta 5: Valul renovarii 

Obiectiv general:  

Tranziția către un fond construit rezilient și verde 
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Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovării se va urmări îmbunătățirea fondului 

construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii 

riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit 

pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de 

monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru 

implementarea investițiilor. 

Obiective specifice : 

1. Asigurarea rezilienței și sustenabilității fondului construit prin abordarea integrată a eficienței 

energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu, ameliorarea calității aerului 

interior și tranziția spre clădiri inteligente. 

2. Asigurarea cadrului strategic și de reglementare tehnică, actualizat pentru proiectarea și 

realizarea de construcții verzi și reziliente. 

3. Monitorizarea performanțelor fondului construit și fundamentarea politicilor pe evidențe prin 

realizarea registrului digital al clădirilor și implementarea treptată a pașaportului energetic al 

clădirilor. 

4. Asigurarea forței de muncă specializată pentru clădiri verzi și inteligente. 

5. Introducerea practicilor de economie circulară în construcții. 

Reforme: 

R1. – Realizarea unui cadru normativ simplificat și actualizat care să sprijine implementarea 

investițiilor în tranziția spre clădiri verzi și reziliente 

R2. - Cadrul strategic, normativ și procedural care să sprijine reziliența seismică a fondului 

construit 

Investiții: 

I1. - Instituirea unui fond pentru ”Valul Renovării” care să finanțeze lucrări de îmbunătățire a 

eficienței energetice a fondului construit existent, printr-un program de investiții structurat în 

două axe, una dedicată clădirilor private și alta clădirilor publice, astfel: 

I1.a - Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliență în clădiri rezidențiale 

multifamiliale; 

I1.b - Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice 

I2. – Realizarea Registrului național al clădirilor, sistem informatic georeferențiat (logbook 

conform strategiei Renovation wave) și implementarea treptată a pașaportului energetic al 

clădirilor 

I3. - Consolidarea capacității profesionale a specialiștilor și lucrătorilor din domeniul 

construcțiilor prin dezvoltarea de cursuri de formare privind eficiența energetică a construcțiilor 

I4. - Economie circulară și creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice 

I4.a Susținerea eficienței energetice prin dezvoltarea și testarea de materiale noi și soluții 

tehnologice a clădirilor istorice 

I4.b Dezvoltarea aptitudinilor profesionale în vederea intervenției pe clădiri istorice 

I4.c Susținerea economiei circulare prin crearea unui centru-pilot pentru colectarea și 

reutilizarea materialelor de construcție istorice provenite din demolări legale 

I4.d Susținerea economiei circulare prin asigurarea întreținerii regulate a clădirilor istorice 
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Buget: 2.200 mil. euro, din care solicitat în cadrul PNRR: 2.200 mil. euro. Valorile din 

prezenta componentă nu includ TVA. 

Componenta 6 – Energie 

Obiectiv:  

Obiectivul componentei este de a aborda principalele provocări ale sectorului energetic din 

România în ceea ce privește decarbonizarea și poluarea aerului, respectiv asigurarea tranziției 

verzi și a digitalizării sectorului energetic prin promovarea producției de energie electrică din 

surse regenerabile, a eficienței energetice și a tehnologiilor viitorului 

Reforme și/sau investiții: 

Reforme și politici: 

R1. Reforma pieței de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic și 

susținerea unui cadru legislativ și de reglementare stimulativ pentru investițiile private în 

producția de electricitate din surse regenerabile 

R2. Îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic 

R3. Bugetarea verde 

R4. Dezvoltarea unui cadru legislativ și de reglementare favorabil tehnologiilor viitorului, în 

special hidrogen și soluții de stocare 

R5. Reducerea intensității energetice a economiei prin dezvoltarea unui mecanism sustenabil de 

stimulare a eficienței energetice în industrie şi de creștere a rezilienței 

R6. Creșterea competitivității și decarbonnizarea sectorului de încălzire – răcire 

Investiţii: 

I1. Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile 

I2. Infrastructura de distribuție a gazelor regenerabile (utilizând gazele naturale în combinație 

cu hidrogenul verde ca măsură de tranzitorie), precum și capacitățile de producție a hidrogenului 

verde și/sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice 

I3. Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaz, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru 

cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea 

atingerii unei decarbonizări adânci 

I4. Lanț industrial de producție și/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a celulelor şi 

panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare), precum şi noi capacităţi de stocare a 

energiei electrice 

I5. Asigurarea eficienţei energetice în sectorul industrial 

PILONUL 2 – TRANSFORMARE DIGITALĂ 

Componenta 7 – Transformare digitală 

Obiectiv:  

O infrastructură digitală coerentă și integrată la nivelul administrației publice din România care 

să ofere servicii digitale de înaltă calitate atât cetățenilor, cât și companiilor. Prin realizarea 

acestui obiectiv sunt create condițiile pentru adoptarea tehnologiilor digitale în toate sectoarele 

și domeniile de activitate ale instituțiilor statului și pentru creșterea numărului de cetățeni și 

companii care vor putea beneficia și fructifica oportunitățile oferite de digitalizare. 

Implementarea pe scară largă a soluțiilor digitale va contribui, la creșterea gradului de 
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transparentizare a activității autorităților statului și la reducerea barierelor birocratice, 

contribuind, de asemenea, la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. 

Reforme şi investiții: 

A. Servicii publice digitale pentru cetățeni și firme 

a) Reforma 

R1. Dezvoltarea unui cadru unitar pentru definirea arhitecturii unui sistem de tip cloud 

guvernamental 

b) Investiții 

I1. Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental 

I2. Investitii pentru dezvoltarea/migrarea în cloud 

I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină 

I4. Digitalizarea sistemului judiciar 

I5. Digitalizare în domeniul mediului 

I6. Digitalizare în domeniul muncii și protecției sociale 

I7. Implementarea formularelor electronice eForms în domeniul achizițiilor publice 

I8. Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată 

I9. Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale 

I10. Transformarea digitală în managementul funcției publice 

I18. Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru în 

administrația publică 

 

B. Conectivitate digitală 

a) Reforma 

R2. Tranziția către atingerea obiectivelor de conectivitate UE-2025 și stimularea investițiilor 

private pentru dezvoltarea rețelelor de foarte mare capacitate 

b) Investiţii 

I11. Implementarea unei scheme de sprijinire a utilizării serviciilor de comunicații prin diferite 

tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe 

 

C. Securitate cibernetică 

a) Reforma 

R3. Asigurarea securității cibernetice a entităților publice și private care dețin infrastructuri cu 

valențe critice 

b) Investiţii 

I12. Asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile TIC publice, cât și pentru cele 

private cu valențe critice pentru securitatea națională, prin utilizarea tehnologiilor inteligente 

I13. Dezvoltarea sistemelor de securitate pentru protecția spectrului guvernamental 

I14. Creșterea rezilienței și a securității cibernetice a serviciilor de infrastructură ale furnizorilor 

de servicii de internet pentru autoritățile publice din România 

I15. Crearea de noi competențe de securitate cibernetică pentru societate și economie 
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D. Competențe digitale, Capital Uman și utilizarea Internetului 

a) Reforma 

R4. Creșterea competentelor digitale pentru exercitarea funcției publice și educație digitală pe 

parcursul vieții pentru cetățeni 

b) Investiții 

I16. Program de formare de competențe digitale avansate pentru funcționarii publici 

I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor 

digitale 

I19. Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme 

Buget: 1.884,96 mil. euro, din care solicitat în cadrul PNRR: 1.884,96 mil. euro. Valorile 

din prezenta componentă nu includ TVA. 

PILONUL 3 – CREȘTERE INTELIGENTĂ, SUSTENABILĂ ȘI FAVORABILĂ 

INCLUZIUNII 

Componenta 8 – Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii 

Obiectivele generale 

O.1 Reforma administrației fiscale și revizuirea cadrului fiscal pentru consolidarea sistemului 

fiscal și pentru creșterea veniturilor colectate de administrația fiscală cu cel puțin 3 puncte 

procentuale din PIB (2,5 procente din reforma administrației fiscale și 0,5 procente din 

revizuirea cadrului fiscal) și reducerea decalajului de TVA cu cel puțin 5 puncte procentuale, 

ambele comparativ cu 2019 

O.2 Reforma sistemului de pensii printr-un nou cadru legislativ pentru a asigura sustenabilitatea 

fiscală în contextul procesului de îmbătrânire a populației, pentru a corecta inechitățile, pentru 

a asigura sustenabilitatea și predictibilitatea sistemului și pentru a respecta principiul contributiv 

în raport cu beneficiarii drepturilor la pensie. De asemenea, se vizează modernizarea sistemului 

de pensii prin aplicații și servicii digitale. Reforma pensiilor vizează abordarea Recomandărilor 

Specifice de Țară relevante (RST) 2019 și 2020 și în special asigurarea sustenabilității fiscale, 

egalizarea vârstei de pensionare și stabilitatea financiară a pilonului II de pensii. 

O.3 Îmbunătățirea eficienței cheltuielilor publice, prin creșterea transparenței procesului de 

bugetare, îmbunătățirea sistemului de monitorizare și raportare a programelor bugetare, 

prioritizarea proiectelor mari de investiții, efectuarea analizei cheltuielilor în toate sectoarele 

publice și consolidarea rolului Consiliului fiscal, cu sprijinul digitalizării procedurilor bugetare. 

O.4 Consolidarea capacității instituționale de prognozare a cheltuielilor cu pensiile, prin 

utilizarea instrumentelor complexe de modelare economică.  

Scopul principal al reformei este de a dezvolta capacitatea de a estima impactul reformelor 

structurale ale sistemului de pensii pe termen mediu și lung, prin îmbunătățirea semnificativă a 

preciziei proiecțiilor și prin evaluarea implicațiilor pentru sustenabilitatea sistemului de pensii. 

O5. Creșterea competitivității, a capacității de inovare, a productivității și internaționalizării 

afacerilor (în special a IMM-urilor), prin furnizarea de surse alternative de finanțare ca urmare 

a înființării unei Bănci Naționale de Dezvoltare. 

Reforme 

R1. Reforma Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) prin digitalizare. 
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R2. Modernizarea sistemului vamal și implementarea vămii electronice. 

R3. Îmbunătățirea mecanismului de programare bugetară. 

R4. Revizuirea cadrului fiscal. 

R5. Crearea și operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare. 

R6. Reforma sistemului public de pensii 

Investiţii 

I1. Creșterea conformării voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor digitale. 

I2. Îmbunătățirea proceselor de administrare a impozitelor şi taxelor, inclusiv prin 

implementarea managementului integrat al riscurilor. 

I3. Asigurarea capacității de raspuns la provocările informaționale actuale și viitoare, inclusiv 

în contextul pandemiei, prin transformarea digitală a Ministerului Finanțelor / Agenției 

Naționale de Administrare Fiscală. 

I4. Implementarea vămii electronice. 

I5. Îmbunătățirea mecanismului de programare bugetară. 

I6. Instrument de modelare economică (set de instrumente de simulare privind opțiunile de 

reformă a pensiilor) pentru îmbunătățirea capacității instituționale de a prognoza cheltuielile cu 

pensiile. 

I7. Asistență tehnică pentru revizuirea cadrului fiscal. 

I8. Operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare. 

I9. Susținerea procesului de evaluare a dosarelor de pensii aflate în plată. 

I10. Eficiență operațională și servicii electronice avansate pentru sistemul național de pensii prin 

digitalizare. 

Buget: 456,93 mil. euro, din care solicitat în cadrul PNRR: 456,93 mil. euro. Valorile din 

prezenta componentă nu includ TVA. 

Componenta 9 – Suport pentru sectorul privat și CDI 

Obiectiv: 

Principalul obiectiv al componentei îl reprezintă crearea unui mediu sustenabil, predictiv și 

simplificat pentru derularea activității mediului de afaceri, creșterea accesului la finanțare, prin 

dezvoltarea de instrumente adaptate nevoilor întreprinderilor, cu accent inclusiv pe contribuția 

la schimbările climatice și tranziția digitală, creșterea capacității de inovare a sistemului CDI 

pentru crearea de sinergii cercetare–mediu de afaceri, precum și dezvoltarea premiselor necesare 

pentru reformarea sustenabilă a companiilor de stat; 

Reforme: 

R1. Transparentizare legislativă, debirocratizare și simplificare procedurală destinate mediului 

de afaceri 

R2. Eficientizarea guvernanței în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării 

R3. Reforma carierei de cercetător 

R4. Consolidarea cooperării dintre mediul de afaceri și cel de cercetare 

R5. Sprijin pentru integrarea organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în 

Spațiul european de cercetare 

Investiţii: 
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I1.Platforme digitale privind transparentizarea legislativă, debirocratizarea și simplificarea 

procedurală destinate mediului de afaceri 

I2. Instrumente financiare pentru sectorul privat 

Măsura 1. Garanția de portofoliu pentru reziliență 

Măsura 2. Garanția de portofoliu pentru acțiune climatică 

Măsura 3. Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare 

Măsura 4. Fond de fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes 

Măsura 5. Instrumentul financiar pentru investiții în eficiență energetică în sectorul rezidențial 

și al clădirilor 

I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat 

Măsura 1. Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor 

Măsura 2. Schemă de minimis pentru ajutarea firmelor din România în procesul de listare la 

bursa 

I4. Proiecte transfrontaliere și multinaționale – Procesoare cu consum redus de energie și cipuri 

semiconductoare 

I5. Înființarea și operaționalizarea centrelor de competență 

I6. Programul de mentorat Orizont Europa 

I7. Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din 

cadrul programului Orizont Europa 

I8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate 

pentru activități de cercetare, dezvoltare, inovare 

I9. Program de sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru 

burse individuale Marie Sklodowska Curie 

I10. Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare 

în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM 

Buget: 2.558,63 mil. euro din care solicitat în cadrul PNRR: 2.558,63 mil. euro. Valorile 

din prezenta componentă nu includ TVA. 

PILONUL 4 – COEZIUNE SOCIALĂ ȘI TERITORIALĂ 

Componenta 10 – Fondul Local 

Obiective: 

 O1. Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin 

investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și 

rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-

județean.  

O2. Asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare 

teritorială și urbană la nivelul autorităților publice locale. 

Reforme:  

R1. Crearea cadrului pentru mobilitate urbană durabilă Aprobarea și intrarea în vigoare a 

legislației în domeniul mobilității urbane durabile Crearea structurii pentru acordarea de 

asistență tehnică pentru elaborarea PMUD  
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R2. Crearea cadrului de politică pentru o transformare urbană durabilă Aprobarea și intrarea în 

vigoare Legii zonelor metropolitane Aprobarea și intrarea în vigoare a Politicii urbane a 

României (PUR) 

 R3. Crearea cadrului de politică pentru o transformare rurală durabilă: instituirea de consorții 

administrative în zonele rurale funcționale Aprobarea și intrarea în vigoare a actului legislativ 

de modificare a Codului administrativ pentru stabilirea unor consorții administrative în zonele 

rurale funcționale  

R4. Îmbunătățirea calității locuirii Aprobarea și intrarea în vigoare a Strategiei naționale a 

locuirii (SNL) și a planului de acțiune pentru a reduce lipsa severă de locuințe 

R5. Dezvoltarea sistemului de planificare - Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și 

Construcțiilor Aprobarea și intrarea în vigoare a Codului amenajării teritoriului, urbanismului și 

construcțiilor  

Crearea platformei digitale urbane de date interoperabile 

Investitii: 

I1. Mobilitata urbană durabilă (intervenție susținută de reforma R1. Crearea cadrului pentru 

mobilitate urbană durabilă)  

I1.1. Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule 

nepoluante);  

I1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC;  

I1.3. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule 

electrice;  

I1.4. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la 

nivel local/metropolitan.  

I2. Construirea de locuințe pentru tineri și pentru specialiști din sănătate și învățământ 

(intervenție susținută de reforma R4. Îmbunătățirea calității locuirii)  

I3. Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice 

de către unitățile administrativ-teritoriale, intervenție susținută de reformele R2. Crearea 

cadrului de politici pentru o transformare urbană durabilă și de R3. Crearea cadrului de politici 

pentru o transformare rurală durabilă: instituirea consorțiilor administrative în zone rurale 

funcționale  

I4. Elaborarea / actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de 

urbanism (intervenție susținută de reforma R5. Dezvoltarea sistemului de planificare - Codul 

Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor)  

Buget: 2.100 mil. euro, din care solicitat în cadrul PNRR: 2.100 mil. euro. Valorile din 

prezenta componentă nu includ TVA.  

Componenta 11 – Turism și cultură 

Obiectiv:  

Creșterea coeziunii sociale, economice și teritoriale și crearea de noi locuri de muncă în special 

în mediul rural, respectiv: 
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(1) promovarea transformării socio-economice durabile în zonele rurale și defavorizate prin 

dezvoltarea unei rețele de Organizații Regionale de Management al Destinațiilor și sprijinirea 

investițiilor locale în turism; 

(2) sprijinirea mobilității durabile prin crearea unei rețele naționale Velo, inclusiv rute Eurovelo 

și 

(3) reducerea decalajului de acces la cultură între zonele rurale și cele urbane mari. 

a ) Reforma 

R1. Operaționalizarea Organizațiilor de Management al Destinației (OMD) 

Obiectivul acestei reforme este creșterea competitivității sectorului turistic românesc și 

promovarea transformării socio-economice durabile în zonele rurale și defavorizate prin 

adoptarea cadrului necesar pentru operaționalizarea Organizațiilor de Management al 

Destinației. 

b) Investiţii 

I1. Promovarea celor 12 rute turistice/culturale 

Obiectivul acestei investiții este de a crește atractivitatea destinațiilor turistice selectate în urma 

dezvoltării a 12 rute turistice/culturale tematice în zonele rurale defavorizate din România și 

crearea de noi locuri de muncă în industria turistică. 

Investiția presupune sprijin financiar pentru promovarea celor 12 rute și modernizarea 

/reabilitarea siturilor turistice cu impact național și internațional incluse în cele 12 rute, 

identificate în zonele de destinație optimă. 

Cele 12 rute sunt: ruta castelelor, ruta curiilor, ruta culelor, traseul gastronomiei tradiționale, 

ruta bisericilor fortificate, ruta bisericilor din lemn, ruta mănăstirilor din zona Moldovei, ruta 

Sfântului Ladislau, traseul castrelor romane, ruta cetăților, refacerea peisajului cultural din Delta 

Dunării în vederea creșterii atractivității zonei, ruta satelor cu arhitectură tradițională. 

I2. Modernizarea/crearea de muzee și memoriale 

Obiectivul acestei investiții este de a contribui la dezvoltarea turismului cultural prin 

modernizarea/crearea muzeelor și memorialelor dedicate opresiunii și conflictelor. 

a ) Reforma 

R2. Crearea cadrului pentru operaționalizarea traseelor cicloturistice la nivel național 

Obiectivul acestei reforme este de a contribui la dezvoltarea economică a orașelor mici și a 

zonelor rurale prin adoptarea unui cadru legislativ, instituțional și de investiții pentru realizarea 

traseelor cicloturistice și practicarea unor forme de turism durabil. 

Această măsură vizează asigurarea cadrului legislativ, instituțional și investițional pentru 

realizarea traseelor cicloturistice și practicarea unor forme de turism durabil care vor contribui 

la dezvoltarea economică la nivel regional și local și creșterea nivelului de trai al locuitorilor din 

orașele mici și zonele rurale. 

b) Investiţii 

I3. Instituirea Centrului Național de Coordonare Velo care: 

a) va elabora studiul privind traseele cicloturistice la nivel național; 
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b) va asigura digitalizarea pistelor și traseelor velo prin dezvoltarea unei Platforme Naționale 

eVelo ce cuprinde o aplicație digitală integrată pentru toate traseele cicloturistice și un site 

dedicat; 

I4. Implementarea a 3000 km de piste pentru biciclete 

Obiectivul acestei investiții este de a dezvolta un transport durabil prin dezvoltarea 

infrastructurii traseelor cicloturistice. 

Implementarea acestei investiții va include dezvoltarea a 3 000 km de noi trasee naționale de 

ciclism în toată România. Amplasarea rutelor va fi prioritară de-a lungul principalelor rute 

turistice. 

a ) Reforma 

R3. Reformarea sistemului de finanțare a sectorului cultural 

Reforma urmărește : 

stabil, predictibil și sustenabil pe termen lung 

pentru sectorul cultural non-public (privat/independent) și pentru lucrătorii culturali, crearea de 

instrumente de colectare de date care să permită, pe viitor, politici publice bazate pe aceste date 

și demararea unui proces care să contribuie la dezvoltarea socio-educațională și culturală a 

ruralului și urbanului mic, prin reducerea decalajelor față de urbanul mare. 

b) Investiții 

I5. Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural 

- Un program pilot de finanțare în parteneriat cu autoritățile locale pentru a sprijini programele 

culturale, anuale sau multianuale puse în aplicare la nivel local; 

- Un program-pilot pentru finanțarea proiectelor de educație culturală, ai căror beneficiari sunt 

unități de învățământ din zonele rurale și din orașele mici. 

I6. Dezvoltarea unui sistem digital pentru procesele de finanțare a culturii 

Obiectivul acestei investiții este dezvoltarea unui sistem digital pentru acordarea finanțării 

publice în sectoarele culturale. 

Sistemul electronic va: 

• facilita accesul la finanțare pentru operatorii culturali naționali prin cereri de finanțare 

simplificate și digitalizate, evaluarea proiectelor, contractare, monitorizare și evaluare, 

debursarea finanțării, evaluarea ex-post; 

• înregistra toate subvențiile culturale publice deja acordate pentru a preveni dubla finanțare; 

• fi utilizat ca instrument de colectare a datelor referitor la cheltuielile culturale la nivelul tuturor 

și a oricărei localități și regiuni, cu privire la costurile culturale pe tip de proiect etc. și să permită 

luarea unei decizii bazate pe dovezi în domeniul politicii culturale; 

• permite accesul transparent la informații neconfidențiale despre proiecte pentru promotorii de 

proiecte și publicul larg. 

I7. Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme 

Obiectivul acestei investiții este de a consolida capacitatea microîntreprinderilor și a 

întreprinderilor mici și mijlocii în producția de filme și de a accelera tranziția digitală a 

producătorilor și distribuitorilor de filme din România prin creșterea capacităților de producție 

digitală, distribuție, marketing și promovare, inclusiv tehnologii de arhivare digitală. 
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Buget componenta: 449, 01 mil. euro, din care solicitat în cadrul PNRR: 449,01 mil. euro. 

Valorile din prezenta componentă nu includ TVA. 

PILONUL 5 – SĂNĂTATE, PRECUM SI REZILIENȚĂ ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI 

INSTITUȚIONALĂ 

Componenta 12 - Sănătate 

Obiectiv:  

Consolidarea rezilienței sistemului de sănătate din România prin creșterea nivelului de acces, 

siguranță, calitate și funcționalitate a serviciilor medicale și a infrastructurii sanitare 

Reforme: 

R1. Dezvoltarea capacității pentru gestionarea fondurilor publice din sănătate 

R2. Dezvoltarea capacității de investiții în infrastructura sanitară 

R3. Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și managementul 

resurselor umane din sănătate 

Investiții: 

I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești 

I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice 

Buget: 2.450,01 mil. euro, din care solicitat în cadrul PNRR: 2.450,01 mil. euro. Valorile 

din prezenta componentă nu includ TVA. 

Componenta 13 – Reforme sociale 

Reforme: 

R1. Crearea unui nou cadru legal pentru a preveni separarea copiilor de familie 

R2. Reforma sistemului de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități 

R3. Implementarea Venitului Minim de Incluziune (VMI) 

R4. Introducerea tichetelor de muncă și formalizarea muncii pentru lucrătorii casnici 

R5. Asigurarea cadrului legal pentru stabilirea salariului minim 

R6. Îmbunătățirea legislației privind economia socială 

R7. Reforma serviciilor de îngrijire de lungă durată pentru persoanele vârstnice 

Investiții: 

I1. Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie 

I2. Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități 

I3. Operaționalizarea introducerii tichetelor de muncă pentru lucrătorii casnici 

I4. Dezvoltarea unei rețele de centre de îngrijire de zi și de reabilitare pentru persoane vârstnice 

Buget estimat: 196,74 mil. EUR, din care solicitat în cadrul PNRR: 196,74 mil. euro. 

Valorile din prezenta componentă nu includ TVA. 

Componenta 14 – Bună guvernanță 

Obiective:  

Prin intermediul unui set de reforme și investiții pe scară largă, obiectivul național este de a 

îmbunătăți guvernanța în condițiile unui sistem de luare a deciziei previzibil, fundamentat și 

participativ, de a asigura furnizarea de servicii publice de calitate, de către un corp de funcționari 

publici profesioniști și bine pregătiți, care să răspundă adecvat provocărilor, nevoilor și 
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așteptărilor cetățenilor și mediului de afaceri. Astfel se va consolida reziliența și capacitatea de 

adaptare la tranziția verde și digitală. 

Obiective specifice: 

1. O mai bună coordonare, elaborare și implementare a politicilor guvernamentale, transparență 

sporită și încredere în sectorul public. 

2. Management performant al resurselor umane în sectorul public. 

3. O politică de salarizare în sectorul public coerentă, corelată cu performanța obținută și 

sustenabilă pe termen lung (remunerare unitară echitabilă). 

4. Consolidarea independenței sistemului judiciar prin îmbunătățirea accesului la justiție și 

creșterea eficienței la nivelul sistemului judiciar. 

5. Un sistem național de achiziții publice mai eficient, inclusiv prin consolidarea capacității 

administrative a autorităților/entităților contractante, într-un cadrul legal flexibil și coerent. 

6. Îmbunătățirea proceselor de formulare a politicilor publice / deciziilor publice prin prin 

consultarea părților interesate. 

7. Creșterea rezilienței companiilor de stat ca urmare a operaționalizării principiilor guvernanței 

corporative. 

Reforme 

Având în vedere caracterul orizontal al acestui domeniu, cât și specificul intervențiilor vizând 

modernizarea administrației publice și sectorului judiciar, pachetul măsurilor propuse include 

reforme și investiții, cu un accent deosebit pe reforme. Acestea sunt prezentate în raport cu 

obiectivele specifice la realizarea cărora își aduc contribuția. 

1. O mai bună elaborare și implementare a politicilor, transparență sporită și încredere în sectorul 

public. 

R1. Îmbunătățirea predictibilității și a eficienței proceselor decizionale prin întărirea capacității 

de coordonare a politicilor și analiză de impact la nivelul Guvernului și al ministerelor 

coordonatoare, precum și prin consolidarea instrumentelor în vederea creșterii calității 

consultărilor publice la toate palierele administrației. 

R2. Întărirea coordonării la Centrul Guvernului (CoG) printr-o abordare integrată și coerentă a 

inițiativelor în domeniul schimbărilor climatice și al dezvoltării durabile 

R3. Management performant al resurselor umane în sectorul public. 

R4. Dezvoltarea unui sistem de salarizare echitabil și unitar în sectorul public 

R5. Garantarea independenței justiției, creșterea calității și eficienței acesteia 

R6. Intensificarea luptei împotriva corupției 

R7. Evaluarea și actualizarea legislației privind cadrul de integritate 

R8. Reformarea sistemului național de achiziții publice 

R9. Îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernanței corporative 

în cadrul întreprinderilor de stat 

Investiţii 

I1. Optimizarea infrastructurii judiciare pentru a garanta accesul la justiție și calitatea serviciilor 
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I2. Dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT) necesare luptei împotriva corupției și 

recuperării bunurilor și prejudiciilor generate de infracțiuni, inclusiv a formării profesionale în 

aceste domenii 

I3. Crearea de structuri parteneriale între administrația publică locală și societatea civilă 

I4. Creșterea capacității organizațiilor societății civile de stimulare a cetățeniei active, de 

implicare profesionistă în planificarea și implementarea politicilor publice privind drepturile 

sociale vizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și monitorizarea reformelor 

asociate 

I5. Monitorizarea și implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență 

Buget: 165,6 mil. euro, din care solicitat în cadrul PNRR: 165,6 mil. euro. Valorile din 

prezenta componentă nu includ TVA. 

PILONUL 6 – POLITICI PENTRU NOUA GENERAȚIE 

Componenta 15 - Educație 

Obiectiv general:  

Creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional prin modernizarea infrastructurii 

educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de 

muncă, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv. 

Reforme şi investiţii: 

R1. Elaborarea și adoptarea pachetului legislativ pentru implementarea proiectului "România 

Educată" 

R2. Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate 

I1. Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe . 

I2. Înființarea, echiparea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru grupurile 

defavorizate 

I3. Dezvoltarea programului-cadru pentru formarea continuă a profesioniștilor care lucrează în 

servicii de educație timpurie 

R3. Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii 

timpurii a școlii 

I4. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar. 

I5. Cursuri de formare a utilizatorilor Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din 

România (SIIIR) și ai instrumentului informatic al mecanismului de avertizare timpurie (MATE) 

și intervenții sistemice pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii 

R4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior 

I6. Dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale 

integrate 

I13. Echiparea laboratoarelor de informatică din unitățile de învățământ profesional și tehnic 

(ÎPT) 

I14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic (ÎPT) 

I7. Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare 

R5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației 

I8. Program de formare la locul de muncă pentru personalul didactic 
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I9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ 

I15. Școala online: Dezvoltarea platformei de evaluare și realizarea de conținut 

I16. Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului 

R6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, 

construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar 

I17. Asigurarea infrastructurii universitare (cămine, cantine, spații de recreere) 

I10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi 

I11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare 

I12. Schema de granturi pentru consorții școlare rurale 

R7. Reforma guvernanței sistemului de învățământ preuniversitar și profesionalizarea 

managementului 

I18. Programul de formare și îndrumare pentru managerii și inspectorii școlari 

Buget: 3.605,97 mil. euro, din care solicitat în cadrul PNRR: 3.605,97 mil. euro. Valorile 

din prezenta componentă nu includ TVA. 

 

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ – PNDL19 

Reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul 

conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice. 

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.  

Programe de finanțare și solicitanți eligibili:  

• Programul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi 

de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în 

unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice - Hotărârea Guvernului nr. 577/1997;  

                                                           
19 https://www.mdlpa.ro/pages/programulnationaldezvoltarelocala 
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• Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural - Ordonanţa 

Guvernului nr. 7/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, cu 

modificările ulterioare; 

• Programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor - Ordonanţa Guvernului nr. 

40/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare 

pentru programul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c);  

• Programul Reabilitare şi modernizare - 10.000 km drumuri de interes judeţean şi drumuri de 

interes local - Hotărârea Guvernului nr. 530/2010. 

Obiectivul programului:  

Obiectivul prioritar ale PNDL este finalizarea tuturor obiectivelor finanțate prin alte programe 

închise în prezent precum și sprijinirea autorităților publice locale în prioritizarea finanțărilor astfel 

încât România, în integralitatea ei, să devină un spațiu construit eficient, în care toți locuitorii să 

aibe acces egal la resurse, să beneficieze de creșterea calității vieții și să se faciliteze dezvoltarea 

comunităților funcție de potențialul acestora și de strategiile de dezvoltare durabilă, pe principii de 

competitivitate și coeziune teritorială. Programul este dedicat realizării unor obiective de investiții 

de infrastructură de dimensiuni reduse ca volum care nu îndeplinesc criterii de eligibilitate pe 

programe cu finanțare europeană sau la care este imperios necesară finalizarea acestora pentru 

respectarea unor angajamente asumate de România în cadrul Uniunii Europene. 

Activități eligibile:  

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:  

• sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei;  
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• 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.  
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PROGRAMELE DERULATE DE ADMINISTRAȚIA FONDULUI DE MEDIU20 

Administrația Fondului pentru Mediu este principala instituție care asigură suportul financiar 

pentru realizarea proiectelor și programelor pentru protecția mediului, constituită conform 

principiilor europene „poluatorul plătește” și „responsabilitatea producătorului”. Administrația 

Fondului pentru Mediu funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu 

personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Mediului.  

Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în 

infrastructura de iluminat public.  

Obiectivul programului:  

Creșterea eficienței energetice a sistemelor de iluminat public Beneficiari eligibili: Unităţile 

administrative teritoriale, organizate la nivel de comună, oraș sau municipiu  

Activități finanțate: modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de 

iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat LED, precum şi 

achiziţionarea şi instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos 

la nivelul întregului obiect de investiţii. 

Programul “Alimentare cu apa si canalizare”  

Beneficiari ai finanțărilor pentru acest tip de proiecte sunt Unități Administrativ Teritoriale (UAT-

uri).  

                                                           
20 https://www.afm.ro/programe_finantate.php 
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Cheltuielile eligibile constau în: realizarea de staţii de epurare, rețele de canalizare, stații de tratare 

apă, rețele de distribuție apă, rețele de alimentare cu apă pentru UAT-uri cu populație de peste 

2000 locuitori. 

TIPURI DE FINANȚĂRI PRIN COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII S.A. (CNI)21 

CNI derulează Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) prin care 

se pot realiza obiective de investiții în conformitate cu prevederile Anexei 3 din OG 25/2001 cu 

modificările și completările ulterioare așa cum sunt acestea definite în cadrul art. 1, alin (2), lit. a) 

– n), din Anexa 3 a actului normativ menționat anterior.  

Subprogramele din cadrul PNCIPS sunt următoarele:  

1. Subprogramul ”Săli de sport”  

a. Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare se 

pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertizare tehnică / expertizare energetică 

/ proiectare / construcții noi / reabilitare / consolidare / extindere / modernizare / finalizare structuri 

începute cu aceeași destinație / dotare;  

b. Conform art 1. alin. 2, lit. a) din OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare, expresia 

săli de sport semnifică spații special amenajate în vederea desfășurării activităților sportive de orice 

fel. 

2. Subprogramul ”Bazine de înot”  

a. Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare se 

pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertizare tehnică / expertizare energetică 

                                                           
21 https://www.cni.ro/ 
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/ proiectare / construcții noi / reabilitare / consolidare / extindere / modernizare / finalizare structuri 

începute cu aceeași destinație / dotare;  

b. Conform art 1. alin. 2, lit. b) din OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare, expresia 

bazine de înot semnifică bazine pentru competiții naționale și internaționale, precum și bazine de 

înot didactic școlare.  

3. Subprogramul ”Complexuri sportive”  

a. Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare se 

pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertizare tehnică / expertizare energetică 

/ proiectare / construcții noi / reabilitare / consolidare / extindere / modernizare / finalizare structuri 

începute cu aceeași destinație / dotare; 

b. Conform art 1. alin. 2, lit. c) din OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare, expresia 

complexuri sportive semnifică spații și terenuri special amenajate pe care se pot desfășura activități 

sportive și de recreere, acoperite sau în aer liber, inclusiv activități conexe.  

4. Subprogramul ”Așezăminte culturale”  

a. Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare se 

pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertizare tehnică / expertizare energetică 

/ proiectare / construcții noi / reabilitare / consolidare / extindere / modernizare / finalizare structuri 

începute cu aceeași destinație / dotare;  

b. Conform art 1. alin. 2, lit. d) din OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare, expresia 

așezăminte culturale semnifică imobile în care se desfășoară activități în domeniul cultural, de 

informare și de educație permanentă, precum: căminele culturale, casele de cultură, universitățile 

populare, școlile populare de arte și meserii, centrele culturale și alte asemenea. 
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5. Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat”  

a. Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare se 

pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertizare tehnică / expertizare energetică 

/ proiectare / construcții noi / reabilitare / consolidare / extindere / modernizare / finalizare structuri 

începute cu aceeași destinație / dotare;  

b. Conform art 1. alin. 2, lit. e) din OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare, expresia 

unități și instituții de învățământ de stat semnifică imobile destinate procesului educațional și de 

cercetare, spații cu destinația de cămine și cantine, imobile destinate activităților cultural – 

sportive.  

6. Subprogramul ”Patinoare artificiale”  

a. Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare se 

pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertizare tehnică / expertizare energetică 

/ proiectare / construcții noi / reabilitare / consolidare / extindere / modernizare / finalizare structuri 

începute cu aceeași destinație / dotare; 

b. Conform art 1. alin. 2, lit. f) din OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare, expresia 

patinoare artificiale semnifică patinoare artificiale pentru competiții naționale și internaționale, 

precum și patinoare artificiale de agreement. 

7. Subprogramul ”Unități sanitare”  

a. Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare se 

pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertizare tehnică / expertizare energetică 

/ proiectare / construcții noi / reabilitare / consolidare / extindere / modernizare / finalizare structuri 

începute cu aceeași destinație / dotare;  
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b. Conform art 1. alin. 2, lit. g) din OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare, expresia 

unități sanitare semnifică spitale / dispensare medicale și/sau alte unități sanitare în care 

funcționează cabinete medicale.  

8. Subprogramul ”Săli de cinema”  

a. Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare se 

pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertizare tehnică / expertizare energetică 

/ proiectare / construcții noi / reabilitare / consolidare / extindere / modernizare / finalizare structuri 

începute cu aceeași destinație / dotare;  

b. Conform art 1. alin. 2, lit. h) din OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare, expresia 

săli de cinema semnifică spații destinate proiecției cinematografice. 

9. Subprogramul ”Lucrări în primă urgență”  

a. Conform art. 3, alin. 2 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare, în 

scopul prevenirii și atenuării efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de pământ, 

inundații, alunecări de teren, tasări și/sau prăbușiri de teren se pot finanța următoarele categorii de 

servicii și lucrări: expertizare tehnică, proiectare, execuție de construcții noi, reconstrucția 

imobilelor afectate de cutremure de pământ, inundații, alunecări de teren, tasări și/sau prăbușiri de 

teren sau expertizare tehnică, proiectare și execuția lucrărilor care constau în consolidarea / 

repararea elementelor structurale și, după caz, a elementelor nestructurale ale construcției și/sau 

introducerea unor elemente structurale suplimentare, demolări parțiale, lucrări de îmbunătățire a 

terenului de fundare, reabilitări la construcții și instalațiile aferente, reparații capitale;  

b. Conform art 1. alin. 2, lit. i) din OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare, expresia 

lucrări în primă urgență semnifică lucrări executate în scopul prevenirii și atenuării efectelor 

riscurilor naturale cauzate de cutremure de pământ, inundații, alunecări de teren, tasări și/sau 

prăbușiri de teren. 
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10. Subprogramul ”Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate”  

a. Se finanțează exclusiv obiectivele de investiții preluate din Programul de reabilitare a unor 

blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate, pentru anul 2014, aprobat prin HG 

343/2014, până la finalizarea acestora.  

11.Subprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”  

a. Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare se 

pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertizare tehnică / expertizare energetică 

/ proiectare / construcții noi / reabilitare / consolidare / extindere / modernizare / finalizare structuri 

începute cu aceeași destinație / dotare;  

b. Conform art 1. alin. 2, lit. o) din OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare, expresia 

drumuri de interes local și drumuri de interes județean semnifică căi de comunicație terestră special 

amenajate pentru circulația vehiculelor și pietonilor, clasificate conform prevederilor OG 43/1997 

privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare, prin acte ale 

autorităților publice. 

12. Subprogramul ”Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare cu apă”  

a. Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare se 

pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertizare tehnică / expertizare energetică 

/ proiectare / construcții noi / reabilitare / consolidare / extindere / modernizare / finalizare structuri 

începute cu aceeași destinație / dotare;  
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b. Conform art 1. alin. 2, lit. p) – r) din OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare,  

i. Fose septice semnifică rezervoare etanșe subterane, în care se colectează apele menajere produse 

în gospodării, elimină în bună măsură materiile poluante concentrate în apele uzate și asigură 

reținerea materiilor solide și a deșeurilor plutitoare;  

ii. Microstații de epurare semnifică ansamblul de construcții și instalații destinat epurării apelor 

uzate, prin metode mecanice, mecano-chimice, biologice și altele; 

iii. Sistem de alimentare cu apă semnifică ansamblul construcțiilor și terenurilor, instalațiilor 

tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul 

public de alimentare cu apă și care cuprinde, de regulă, următoarele componente: captări, 

aducțiuni, stații de tratare, stații de pompare cu sau fără hidrofor, rezervoare de înmagazinare, 

rețele de transport și distribuție, branșamente, până la punctul de delimitare a proprietății. 

 

13. Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor”  

a. Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare se 

pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertizare tehnică / expertizare energetică 

/ proiectare / construcții noi / reabilitare / consolidare / extindere / modernizare / finalizare structuri 

începute cu aceeași destinație / dotare;  

b. Conform art 1. alin. 2, lit. j) din OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare, expresia 

alte obiective de interes public sau social in domeniul construcțiilor semnifică orice tip de 

construcții care se realizează pentru satisfacerea nevoilor materiale și spirituale ale comunităților 

locale, inclusiv la nivel național, care nu se încadrează în restul categoriilor de subprogram. 
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STRATEGIA ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTRACOMUNITARĂ ZONA 

METROPOLITANĂ CLUJ 

Asociația de Dezvoltare Intracomunitară ADI Zona Metropolitană Cluj este constituită ca o 

asociație de dezvoltare intercomunitară, din care fac parte următoarele unități administrativ 

teritoriale: municipiul Cluj-Napoca și comunele Aiton, Apahida, Baciu, Bonțida, Borșa, Căianu, 

Chinteni, Ciurila, Cojocna, Sânpaul, Florești, Gilău, Gârbău, Jucu, Petreștii de Jos, Săvădisla, 

Sânpaul, Tureni și Vultureni. 

Printre obiectivele principale ale ADI ZMC se numără22: 

Dezvoltarea accelerată a infrastructurii la standarde europene – prin obținerea de granturi UE 

pentru : 

- Infrastructura de acces (rutier – centuri de ocolire și autostradă, aerian – dezvoltarea 

aeroportului, feroviar – modernizare și dezvoltare, introducerea trenurilor rapide) 

- Utilități esențiale (apă, canalizare/ epurare, salubritate, gaze naturale) 

- Eficiență energetică 

Creșterea competitivității economice prin: 

- Atragerea de investitori strategici 

- Creșterea capacității antreprenoriale 

- Stimularea concentrării de întreprinderi de marcă și tradiție 

- Valorificarea superioară a potențialului turistic – balnear, cultural, montan, 

agroturismul, turismul cinegetic, etc. 

- Stimularea potențialului inovativ și competitiv al sectorului economic 

Dezvoltarea resurselor umane și educația: 

- Programe de training, educație continuă 

- Învățământ și cercetare 

 

                                                           
22 https://www.cjcluj.ro/proiecte.php?id=57 
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ SOMEȘ- NADĂȘ23 

 

Parteneriatul Asociaţia Grupul de Acțiune Locală Someș-Nadăș este constituit din 5 parteneri 

publici, UAT-uri din Județul Cluj (Sânpaul, Săvădisla, Florești, Gârbău, Baciu), 12 parteneri 

privați și 11 parteneri ONG reprezentanți ai societății civile. 

Obiectivele specifice locale care au fost formulate pentru dezvoltarea teritoriului GAL Someș-

Nadăș sunt în conformitate cu obiectivele și prioritățile cuprinse în Reg. UE nr. 1305/2013, 

articolul 4, respectiv articolul 5, după cum urmează 

Obiectiv de dezvoltare rurală 3: (iii) (P1, P6) 

M5/6A. Sprijin pentru înființarea de activități neagricole 

M1/6B. Dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL Someș-Nadăș 

M8/6B. Turism cultural și de agrement 

M2/6B. Incluziune socială și combaterea sărăciei în teritoriul GAL Someș-Nadăș 

M3/6B. Dezvoltare durabilă și protecția mediului 

Obiectiv de dezvoltare rurală 1 (i) 

M6/2A.Investiții în active fizice agricole 

M4/3A. Asociativitate și cooperare în teritoriul GAL Someș Nadăș 

Având în vedere nevoile teritoriului acoperit de Asociația „GAL Someș-Nadăș”, formularea 

obiectivelor și priorităților locale încadrate apoi în obiectivele și prioritățile de la nivel european 

vin să rezolve probleme specifice evidențiate în analiza SWOT și analiza de diagnostic a 

teritoriului. Măsurile de intervenție prin care se vor finanța proiectele care vor duce la îndeplinirea 

obiectivelor SDL au fost creionate în spiritul atingerii obiectivelor și priorităților LEADER de la 

nivel european. 

 

 

 

                                                           
23 Http://galsn.ro/sdl-2014-2020/ 
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1.5. Digitalizare – concept, abordare internațională și națională 

 

1.5.1. Digitalizare - Concept  

 

Revoluția digitală nu este doar un simplu concept, ci este o realitate de zi cu zi care ne implică 

și ne afectează pe toți, indiferent de țara ori continentul de unde venim, indiferent dacă vrem acest 

lucru ori nu.  Dacă până nu demult comunicarea între oameni se realiza în mod direct, fizic, prin 

poștă sau prin telefonia cu fir, în ziua de astăzi comunicarea este cu mult mai rapidă, facilă și la 

înde-mâna oricui. Dispunem în prezent de telefoane mobile inteligente, prin intermediul cărora 

putem  vorbi  cu  oricine,  indiferent  în  ce  parte  a  globului  pământesc  se  află.  De asemenea, 

avem acces la internet oriunde și la toate informațiile pe care acesta ți le poate oferi. Creșterea 

economiei digitale prezintă o serie de avantaje evidente precum creșterea economică, transmiterea 

de informații, îmbunătățirea eficienței, crearea de noi platforme de servicii publice, facilitarea 

vieții cotidiene24. 

Printre numeroasele sale provocări, anul 2020 a adus un beneficiu evident pentru 

administraţiile din România: transformarea digitală, indiferent dacă acestea sunt sau nu pregătite 

pentru acest pas. Digitizarea se referă la procesul de colectare a informațiilor analogice disponibile 

pe hârtie și transpunerea acestora într-un format digital, astfel încât să poată fi stocate, procesate 

și transmise pe computer. Digitalizarea prevede utilizarea tehnologiilor și informațiilor digitale 

pentru automatizarea operațiunilor și proceselor din cadrul unei instituţii. 

Pentru o administraţie publică locală a secolului XXI, digitalizarea trebuie să fie o prioritate 

către care se îndreaptă eforturi susţinute astfel încât cetăţenii să beneficieze pe termen mediu şi 

lung de beneficiile acestui proces. Administrațiile publice moderne și eficiente  sunt acelea care 

asigură servicii rapide și de înaltă calitate pentru cetățeni, își transformă serviciile administrative, 

                                                           
24 https://www.ces.ro/newlib/PDF/Raport-activitate-AICESIS-RO.pdf 
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îşi regândesc și reproiectează procedurile și serviciile existente iar comunităţile locale din România 

au nevoie de administraţii publice locale adaptate la vremurile prezente. 

1.5.2. Contextul European al digitalizării 

 

La  nivelul  Uniunii  Europene,  gândirea  strategică  cu  privire  la  domeniul  e-guvernării  

a progresat semnificativ în ultimii ani și a fost transpusă în câteva documente de politică publică 

cu relevanță deosebită și pentru situația curentă și viitoare a României. În acest sens,  politica  

publică  pentru  România  în  domeniul  e-guvernării  trebuie  să  urmărească alinierea și la 

dezideratele generale ale comunității europene, în același timp proiectând o viziune adaptată 

realităților și nevoilor naționale.   

Principalele  documente  strategice  în  domeniul  e-guvernării dezvoltate la nivel european 

sunt: Strategia pentru Piața Unică Digitală pentru Europa, Planul de Acțiune al UE privind 

guvernarea electronică 2016-2020, Strategia europeană pentru interoperabilitate și Cadrul 

European de interoperabilitate (lansate inițial de CE în 2010), precum și Programul Europa 

Digitală  2021-2027. 

Comisia Europeană a lansat în martie 2010, Strategia Europa 2020 pentru ieșirea din criză 

și pregătirea economiei UE pentru provocările deceniului următor. Europa 2020 conturează  o  

perspectivă  care  înglobează  realizarea  unui  grad  înalt  de  ocupare  a  forței de muncă, crearea 

unei economii cu emisii scăzute de carbon, productivitate și coeziune socială, obiective care 

Agenda digitală pentru Europa este una dintre cele șapte inițiative-pilot ale Strategiei Europa  

2020  și  are  ca  scop  definirea  rolului  motor  esențial  pe  care  utilizarea  tehnologiei  informației  

și  comunicațiilor  (TIC)  va  trebui  să-l  joace  în  realizarea  obiectivelor Europei pentru 2020 

urmează a atinse prin acțiuni concrete la nivelul UE și la nivel național. 

Obiectivul  acestei  Agende  este  trasarea  unui  parcurs  în  scopul  de  a  exploata  la  

maximum  potențialul  social  și  economic  al  TIC,  în  special  al  internetului,  care  reprezintă  
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un  suport  vital  al  activităților  economice  și  sociale,  fie  că  e  vorba  de  afaceri,  muncă,  joacă,  

de  a  comunica  sau  a  ne  exprima  liber.  Implementarea cu  succes  a  acestei  Agende  va  

stimula  inovația  și  creșterea  economică,  ameliorând  în  același timp calitatea vieții de zi cu zi 

a cetățenilor și a întreprinderilor. Aplicarea pe scară  mai  largă  și  utilizarea  mai  eficace  a  

tehnologiilor  digitale  vor  permite  astfel  Europei  să  abordeze  provocările  fundamentale  cu  

care  se  confruntă  și  vor  oferi  europenilor  o  mai  bună  calitate  a  vieții,  datorită  inter  alia  

ameliorării  serviciilor  de  asistență medicală, unor soluții mai eficace de transport, unui mediu 

mai curat, unor noi  posibilități  de  comunicare  și  unui  acces  mai  ușor  la  serviciile  publice  și  

la  conținutul cultural.   

Sectorul  TIC  generează  în  mod  direct  5%  din  PIB-ul  european  și  are  o  valoare  de  

piață  de  660  de  miliarde  EUR  anual,  având  însă  o  contribuție  mult  mai  mare  la  creșterea 

globală a productivității (20% provenind direct din sectorul TIC și 30% din investițiile  în  TIC).  

Acest  fapt  se  datorează  nivelului  înalt  de  dinamism  și  inovație inerent  sectorului  și  rolului  

de  motor  al  schimbării,  pe  care  acest  sector  îl  joacă  în  ceea  ce  privește  modul  de  operare  

al  celorlalte  sectoare  ale  economiei.  În  același timp, impactul social al TIC a devenit 

semnificativ: de exemplu, faptul că practic toți europenii  dispun  de  un  telefon  mobil  și  că  în  

Europa  există  mai  mult  de  250  de  milioanede utilizatori cotidieni de internet a schimbat modul 

nostru de viață. 

Dezvoltarea rețelelor de mare viteză astăzi are același impact revoluționar pe care l-a avut  

dezvoltarea  rețelelor  electrice  și  de  transport  cu  un  secol  în  urmă.  Datorită evoluției  continue  

a  produselor  electronice  de  larg  consum,  liniile  de  demarcație dintre  aparatele  digitale  se  

estompează.  Serviciile  converg  și  migrează  din  lumea  fizică în cea digitală, devenind accesibile 

de oriunde și prin orice fel de aparat, de la telefoanele inteligente, la tablete, computere, radiouri 

digitale sau televizoare HD. Acest  mare  potențial  al  TIC  poate  fi  mobilizat  prin  buna  

funcționare  a  unui  cerc  virtuos  al  activităților.  Într-un  mediu  internet  interoperabil  și  fără  

frontiere,  trebuie  puse la dispoziție un conținut și servicii atrăgătoare. Acest fapt stimulează 
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cererea de capacități și viteze mai mari, creând mai departe premizele pentru investiții în rețele 

mai rapide.  Introducerea  și  adoptarea  acestor  rețele  deschide,  la  rândul  său,  drumul  spre 

servicii inovatoare în măsură să valorifice aceste viteze superioare. 

                                         Cercul virtuos al economiei digitale 

 

Fig. 2: Cercul vicios al economiei digitale 

Agenda digitală va reclama un angajament susținut din partea UE și a statelor membre, inclusiv 

la nivel regional. Pentru ca Agenda digitală să aibă succes va fi nevoie de contribuția altor părți 

interesate, inclusiv a tinerilor „nativi ai erei digitale”.  Această  Agendă  reprezintă un instantaneu  

al  problemelor  și  oportunităților  actuale  și  al  celor  previzibile,  ea  urmând  să  evolueze  în  

funcție  de  experiența  dobândită  și  de  schimbările rapide din domeniile tehnic și social. 
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Domeniile de acţiune ale Agendei Digitale sunt: 

O piață digitală unică 

dinamică 

Deschiderea accesului la conținut 

Simplificarea tranzacțiilor online și a celor transnaționale   

Clădirea încrederii în mediul digital 

Consolidarea pieței unice a serviciilor de telecomunicații 

Interoperabilitate și 

standardizare 

Îmbunătățirea standardizării TIC 

Promovarea unei mai bune utilizări a standardelor 

Creșterea interoperabilității prin coordonare 

Încredere și securitate  

Acces rapid și 

ultrarapid la internet 

Garantarea acoperirii universale de bandă largă la viteze mărite 

Stimularea desfășurării rețelelor NGA 

Deschiderea și neutralitatea internetului 

Cercetare și inovare Întărirea eforturilor și a eficienței 

Exploatarea pieței interne în scopul stimulării inovării în sectorul 

TIC 

Inițiative lansate de industrie în favoarea inovării deschise   

Creșterea gradului de 

alfabetizare digitală, 

dezvoltarea 

competențelor digitale 

și a incluziunii 

Competențele și „alfabetizarea” digitală 

Servicii digitale incluzive 

Avantaje ale TIC 

pentru societate în 

Uniunea Europeană 

TIC pentru mediu 

Îngrijirea sustenabilă a sănătății și furnizarea de sprijin bazat pe TIC 

pentru o viață demnă și autonomă 

Promovarea diversității culturale și a conținutului creativ 

eGovernment 
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Sisteme inteligente de transporturi pentru un transport eficient și 

pentru o mai bună mobilitate25 

 

Agenda digitală europeană are drept obiectiv să facă din Europa un centru al creșterii inteligente, 

sustenabile și incluzive pe scena mondială. Fiecare din cei șapte piloni ai Agendei digitale are o 

dimensiune internațională.  În special, piața unică digitală are nevoie de o interfață externă 

deoarece progresul în multe dintre domeniile de politici se poate realiza numai la nivel 

internațional. Interoperabilitatea și standardele recunoscute  la  scară  mondială  pot  contribui  la  

promovarea  unei  inovări  mai  rapide  prin  reducerea  riscurilor  și  a  costurilor  legate  de  noile  

tehnologii. 

Este un obiectiv strategic ca strategiile de transformare digitală dezvoltate și implementate în 

sectorul public să fie convergente cu politicile, programele și strategia de digitalizare ale Comisiei 

Europene. Primul nivel de convergență este cu Piața Unică Digitală. Piața Unică Digitală 

reprezintă demersul strategic al Comisiei Europene pentru accesul indivizilor și afacerilor la 

mediile online digitale. În esență, Piața Unică Digitală reprezintă asigurarea mișcării libere a 

persoanelor, serviciilor și capitalului, accesarea și utilizarea serviciilor online în condiții de 

competiție corectă. Cei trei piloni de bază ai Pieței Unice Digitale sunt accesul, mediul digital, 

economia și societatea.26 

Pandemia COVID-19 a accelerat procesul de digitalizare, iar acesta a permis continuarea 

desfășurării activităților întreprinse atât de instituțiile publice, cât și de sectorul privat. Efectele 

digitalizării s-au resimțit la nivelul mai multor sectoare esențiale (administrație publică, educație, 

finanțe etc.), forțând o deschidere mai mare față de utilizarea Internetului și a noilor tehnologii în 

rândul cetățenilor. În vederea unei reglementări unitare a domeniului, la nivelul Uniunii Europene 

                                                           
25 https://www.librabank.ro/documente/fonduri_europene/agenda_digitala_Europa.pdf 
26 Alexandru Roja, Mihaela Boc, Administraţie publică digitală-propunere de model de transformare digitală a 

instituţiilor publice, Abstract, Revista transilvană de ştiinţe administrative, 2021, pp 83-105 
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(UE) a fost prezentată, în februarie 2020, Strategia Digitală Europeană (The European Digital 

Strategy), prin care se urmărește implementarea și integrarea noilor tehnologii (5G, inteligență 

artificială, big data, cloud computing, blockchain) în statele membre, crearea unei piețe unice 

digitale, consolidarea rolului Uniunii Europene de actor digital global și asigurarea unei societăți 

digitale libere, democratice și sustenabile. 

Tranziția digitală ar trebui să aducă beneficii întregii societăți, punându-i pe oameni pe primul plan 

și deschizând noi oportunități pentru întreprinderi. Comisia Europeană lucrează la soluții de 

transformare digitală care vor aduce beneficii întregii societăți. Soluții digitale care pun cetățenii 

în prim-plan și care: 

 deschid noi oportunități pentru întreprinderi 

 încurajează dezvoltarea unor tehnologii de încredere 

 promovează o societate deschisă și democratică 

 creează o economie dinamică și viabilă. 

 contribuie la combaterea schimbărilor climatice și la realizarea tranziției verzi. 

Abordarea europeană se va axa pe trei piloni, pentru a garanta că Europa profită de oportunitățile 

sectorului și le oferă cetățenilor, întreprinderilor și guvernelor control asupra transformării digitale. 

Pilon 1: 

Tehnologia în 

serviciul 

cetățenilor 

 

►va investi în dezvoltarea competențelor digitale ale tuturor europenilor 

 

►ne va proteja împotriva amenințărilor cibernetice (piraterie, atacuri de tip 

„ransomware”, furt de identitate) 

 

► se va asigura că inteligența artificială respectă drepturile oamenilor și le 

câștigă încrederea 
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► va accelera introducerea rețelelor în bandă largă de foarte mare viteză 

pentru locuințe, școli și spitale, peste tot în UE 

► va extinde capacitatea de calcul intensiv a Europei, pentru a dezvolta soluții 

inovatoare pentru medicină, transporturi și mediu 

Pilon 2: O 

economie 

digitală 

echitabilă și 

competitivă 

►va facilita accesul la finanțare și extinderea comunității extrem de dinamice 

pe care o formează startup-urile și IMM-urile inovatoare și cu creștere rapidă 

►va consolida responsabilitatea platformelor online, propunând un act 

legislativ privind serviciile digitale și clarificând normele privind serviciile   

online se va asigura că normele UE sunt adecvate pentru economia digitală 

►va asigura concurența loială pentru toate întreprinderile din Europa 

►va spori accesul la date de înaltă calitate garantând, totodată, protecția 

datelor personale și sensibile 

Pilon 3: O 

societate 

deschisă, 

democratică și 

durabilă 

►va folosi tehnologia pentru a ajuta Europa să devină neutră din punct de 

vedere climatic până în 2050 

►va reduce emisiile de dioxid de carbon ale sectorului digital 

►le va da cetățenilor mai multe posibilități de a-și controla și de a-și proteja 

mai bine datele 

►va crea un „spațiu european al datelor medicale” pentru a susține cercetarea, 

diagnosticarea și tratarea atent orientate 

►va combate dezinformarea online și va promova un conținut media 

diversificat și de încredere27 

                                                           
27 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_ro 
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La 9 martie 2021, Comisia a prezentat viziunea și perspectivele pentru transformarea digitală a 

Europei până în 2030. Această „busolă pentru dimensiunea digitală” a UE se articulează în jurul a 

patru puncte cardinale: 

 

Fig.3: Busola pentru dimensiunea digitală 

 

1.Competențe 

Specialiști în TIC: 20 de milioane + convergență de gen 

Competențe digitale de bază: minimum 80 % din populație 

2. Infrastructuri digitale sigure și durabile 

Conectivitate: gigabit pentru toți, 5G pretutindeni 

Semiconductori de ultimă generație: dublarea cotei deținute de UE în producția mondială 

Date – servicii edge și cloud: 10 000 de noduri de rețea cu un grad ridicat de siguranță și neutre 

din punct de vedere climatic 

Informatică: primul calculator cu accelerație cuantică 
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3. Transformarea digitală a întreprinderilor 

Adoptarea tehnologiei: 75 % din întreprinderile din UE utilizează cloud computing/IA/Big 

Data 

Inovatori: creșterea întreprinderilor în curs de extindere și finanțare pentru dublarea numărului 

de întreprinderi „unicorni” în UE 

Inovatori tardivi: peste 90 % din IMM-uri ating cel puțin un nivel de bază în materie de 

intensitate digital 

 

4. Digitalizarea serviciilor publice 

Servicii publice-cheie: 100 % online 

Servicii de e-sănătate: 100 % din cetățeni au acces la fișele medicale 

Identitate digitală: folosirea ID-ului digital de către 80 % din cetățeni 

 

Comisia va concretiza ambițiile digitale ale UE pentru 2030, apelând la: obiective și 

traiectorii preconizate, un cadru de guvernanță comun solid pentru a monitoriza progresele și a 

remedia insuficiențele, proiecte multinaționale care combină investiții din partea UE, a statelor 

membre și a sectorului privat. Calea către transpunerea în realitate a deceniului digital este 

propunerea Comisiei de a institui un cadru de guvernanță pentru a se asigura că Europa își atinge 

obiectivele deceniului digital pentru 2030. Acest cadru de guvernanță se va baza pe un mecanism 

anual de cooperare care va implica Comisia și statele membre. Comisia va trasa mai întâi 

traiectoriile UE preconizate pentru fiecare obiectiv împreună cu statele membre, care, la rândul 

lor, ar urma să propună foi naționale de parcurs pentru atingerea obiectivelor. Mecanismul de 

cooperare ar include 

 un sistem de monitorizare structurat, transparent și comun, bazat pe indicele economiei și 

societății digitale (DESI), care va permite măsurarea progreselor înregistrate în direcția 

atingerii fiecăruia dintre obiectivele pentru 2030 
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 un raport anual privind stadiul îndeplinirii obiectivelor deceniului digital, în care Comisia 

evaluează progresele înregistrate și formulează recomandări privind acțiunile de întreprins 

 foi strategice de parcurs multianuale privind deceniul digital, în care statele membre își 

prezintă politicile și măsurile adoptate sau planificate pentru a sprijini realizarea 

obiectivelor pentru 2030 

 un cadru structurat pentru a examina și aborda domeniile în care nu se fac progrese 

suficiente, prin angajamente comune între Comisie și statele membre 

  un mecanism de sprijinire a implementării proiectelor multinaționale28 

La 21 octombrie, Comisia Europeană a aprobat noua Strategie pentru software cu sursă deschisă 

2020-2023 a Comisiei. Acesta este un pas important către realizarea obiectivelor strategiei digitale 

globale a Comisiei și către contribuția la programul Europa digitală. Strategia internă, în cadrul 

temei „Think Open”, stabilește o viziune pentru încurajarea și valorificarea puterii 

transformatoare, inovatoare și colaborative a sursei deschise, a principiilor sale și a practicilor sale 

de dezvoltare. Aceasta promovează partajarea și reutilizarea soluțiilor software, a cunoștințelor și 

a expertizei, pentru a oferi servicii europene mai bune care să aducă beneficii societății și să reducă 

costurile pentru societatea respectivă. Comisia se angajează să utilizeze într-o mai mare măsură 

sursele deschise nu numai în domenii practice precum IT, ci și în domenii în care acesta poate fi 

strategic.   

Obiectivele -cheie ale noii strategii sunt de a permite Comisiei: 

 Progresele către autonomia digitală a propriei abordări digitale independente a Europei; 

 Punerea în aplicare a strategiei digitale a Comisiei Europene; 

  Încurajarea partajării și reutilizării programelor informatice și a aplicațiilor, precum și a 

datelor, informațiilor și cunoștințelor; 

                                                           
28 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-

targets-2030_ro 
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 Contribuția la societatea cunoașterii prin partajarea codului sursă al Comisiei; 

 Construirea unui serviciu public de nivel mondial. 

Punerea în aplicare a strategiei va fi ghidată de 6 principii: a gândi deschis, a transforma, a 

partaja, a contribui, sigur, rămâneți în control. În practică, Comisia își propune să consolideze 

o cultură internă de lucru care să se bazeze deja în mare măsură pe principiile sursei deschise și să 

atingă obiectivele strategiei prin următoarele acțiuni concrete: 

 Înființarea unui birou pentru programe cu sursă deschisă în cadrul Comisiei; 

 Setați și promovați implicit sursa interioară; 

 Consolidarea depozitului de software; 

 Revizuirea practicilor de distribuție a software-ului; 

 Să se permită și să se creeze inovare cu laboratoare cu sursă deschisă; 

  Dezvoltarea competențelor și a expertizei în materie de recrutare; 

 Creșterea gradului de informare a comunităților; 

 Integrarea sursei deschise în guvernanța IT internă; 

 Asigurarea securității OSS; 

 Încurajarea și promovarea sursei interioare;29 

Programul Europa Digitală (DIGITAL EUROPE PROGRAMME)  

Acest program are ca obiectiv sprijinirea și accelerarea transformării digitale a economiei, a 

industriei și a societății europene, beneficii aduse  cetățenilor, administrațiilor publice și 

întreprinderilor din Uniune și îmbunătățirea competitivității Europei în cadrul economiei digitale 

mondiale, contribuind în același timp la reducerea decalajului digital în Uniune și consolidând 

autonomia strategică a Uniunii prin sprijin holistic, transsectorial și transfrontalier și o contribuție 

mai solidă din partea Uniunii. Noul program Europa digitală al UE va stimula transformarea 

digitală prin furnizarea de finanțare pentru implementarea tehnologiilor de vârf în domenii 

                                                           
29 https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/open-source-software-strategy_ro?etrans=ro 
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esențiale, cum ar fi inteligența artificială, supercalculul și securitatea cibernetică. Cu un buget 

considerabil de 7 588 de milioane EUR, programul se va derula în perioada 2021-2027, începând 

retroactiv de la 1 ianuarie. Instituţia finanţatoare este Comisia europeană. 

Programul Europa digitală va finanța proiecte în cinci domenii, fiecare cu propriul buget orientativ: 

 Calculul de înaltă performanță 2. 226. 914.000 EUR 

 Inteligența artificială 2. 061. 956 .000 EUR 

Securitatea cibernetică și încrederea 1. 649 .566. 000 EUR 

Competențele digitale avansate 577. 347. 000 EUR 

Implementarea, utilizarea optimă a capacităților digitale și 

interoperabilitatea 

1. 072 .217 .000 EUR 

   

Scopurile programului: 

 să dezvolte și să consolideze calculul de înaltă performanță (HPC) și capacitățile de 

prelucrare a datelor în UE și să asigure utilizarea lor pe scară largă atât în domenii de interes 

public, cum ar fi sănătatea, mediul și securitatea, cât și în diferitele sectoare de activitate, 

în special de către IMM-uri; 

 să dezvolte și să consolideze capacitățile de bază în materie de inteligență artificială (IA), 

cum ar fi resursele de date și registrele de algoritmi de inteligență artificială, și să le pună 

la dispoziția tuturor întreprinderilor și administrațiilor publice, precum și să consolideze și 

să promoveze legăturile dintre facilitățile de testare și experimentare în materie de 

inteligență artificială din statele membre; 

 să asigure faptul că există capacitățile de bază necesare pentru securizarea economiei 

digitale, a societății și a democrației în UE și că acestea sunt accesibile sectorului public și 

întreprinderilor din UE și să amelioreze competitivitatea sectorului securității cibernetice 

al UE; 
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  să asigure că forța de muncă actuală și viitoare poate dobândi ușor competențe digitale 

avansate, în special în calculul de înaltă performanță, inteligența artificială și securitatea 

cibernetică, oferindu-le studenților, absolvenților și lucrătorilor existenți mijloacele 

necesare pentru a dobândi și de a-și dezvolta aceste competențe, indiferent de locul în care 

se află; 

  să extindă utilizarea optimă a capacităților digitale, în special calculul de înaltă 

performanță, inteligența artificială și securitatea cibernetică, în toate sectoarele economice, 

în domenii de interes public și în societate, inclusiv prin implementarea de soluții 

interoperabile în domenii de interes public și să faciliteze accesul la tehnologie și know-

how pentru toate întreprinderile, în special pentru IMM-uri. 

Activităţile ce vor putea fi susţinute financiar prin intermediul acestui program sunt: 

 Instituirea unui cadru de achiziții publice comune pentru o rețea integrată de calcul de înaltă 

performanță de talie internațională, care include tehnologie de supercalcul cu capacitate 

exascale și infrastructură de date; 

 Instituirea unui cadru de achiziții publice comune susținut de o infrastructură de 

supercalcul post-exascale; 

  Crearea de rețele care să cuprindă capacitățile în materie de calcul de înaltă performanță 

și de date de care dispun statele membre; 

 Crearea unor rețele între centrele de competență în materie de calcul de înaltă performanță, 

câte unul pentru fiecare stat membru; 

  Implementarea unei tehnologii gata de utilizare/exploatare: super calculul; 

 Crearea unor spații europene comune de date, în care să fie centralizate informațiile de 

interes public din întreaga Europă și care să devină o sursă de date pentru soluțiile în 

domeniul inteligenței artificiale; 

 Dezvoltarea unor biblioteci europene comune de algoritmi; 
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 Îmbunătățirea capacităților tehnologice existente și conectarea în rețea a centrelor de 

competență din statele membre; 

 Asigurarea implementării la scară largă a celor mai recente soluții de securitate cibernetică 

și de încredere în statele membre; 

 Sprijinul pentru eliminarea lacunelor în materie de competențe (facilitarea accesului la 

cursuri de formare specializată); 

 Accesul la formarea la locul de muncă, prin participarea la stagii în centrele de competență 

și în cadrul întreprinderilor care implementează tehnologii avansate; 

 Accesul la cursuri în domeniul tehnologiilor digitale avansate; 

  Participarea la cursuri de formare profesională de specialitate, de scurtă durată. 

 Activități în ceea ce privește transformarea digitală a zonelor de interes public. Proiectele 

care vizează implementarea, utilizarea optimă a capacităților digitale sau 

interoperabilitatea reprezintă proiecte de interes comun. 

Programul Europa digitală are complementarități și sinergii cu o serie de alte instrumente propuse 

în CFM post-2020, în special cu: Orizont Europa, Mecanismul pentru Interconectarea Europei 

(MIE2), Fondul „Valorile UE”, programul Europa creativă (inclusiv Fondul de programul Media), 

Fondul InvestEU, COSME, FEDR, Fondul social european+ (inclusiv Inițiativa privind ocuparea 

forței de muncă în rândul tinerilor și competențele digitale de bază), Erasmus +, Fondul european 

de ajustare la globalizare (competențe digitale de bază și avansate), Fondul de gestionare a 

frontierelor interne, Mediu și politici climatice (inclusiv eficiența energetică) și Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală. 

1.5.3. Digitalizare - Context national și regional  

 

Definirea direcțiilor de dezvoltare ale comunei Florești în domeniul digitalizării are în vedere 

corelarea cu strategiile şi politicile existente la nivel naţional şi regional, aşa cum se arată mai jos. 

Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020 (SNADR 2020) 
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SNADR 2020 a fost pregătită în scopul alinierii României la direcțiile strategice stabilite în cadrul 

Agendei Digitale Europa 2020 care urmărește consolidarea pieței unice digitale.   Pornind de la 

premisa că investițiile în TIC contribuie la creșterea economiei românești, SNADR 2020  tratează  

patru  domenii  cheie  (printre  care  și  cel  dedicat  e-guvernării), respectiv: 

 Domeniul de acțiune 1 - eGuvernare, Interoperabilitate, Securitate Cibernetică, Cloud 

Computing, Open Data, Big Data și Media Sociale-creșterea eficienței și reducerea 

costurilor din sectorul public din România prin modernizarea administrației. 

  Domeniul de acțiune 2 – TIC în Educație, Sănătate, Cultură şi eInclusion; intervine în 

provocările sociale la un nivel sectorial şi va asigura că investițiile TIC vor crea un impact 

pozitiv în contextul social.   

  Domeniul de acțiune 3 - eCommerce, Cercetare, Dezvoltare și Inovare în TIC; se bazează 

pe avantajele comparative ale României regionale și sprijină creșterea economică din 

sectorul privat.   

  Domeniul de acțiune 4 – Broadband și Infrastructura de Servicii Digitale. La baza 

implementării domeniilor de acțiune de mai sus și a serviciilor aferente lor, dincolo de 

nevoia a investi în echipamente TIC de ultimă generație, stă dezvoltarea infrastructurii de 

broadband și de servicii digitale, Prin oferirea condițiilor de acces la echipamente TIC și 

Internet facilitează în același timp incluziunea socială,  creșterea  gradului  de  alfabetizare  

digitală  și  îmbunătățirea  competențelor digitale. 

Principiile directoare pentru Agenda Digitală a României 2020 care, la rândul lor, au efect asupra 

tuturor domeniilor și liniilor de acțiune, sunt: 

1. Încurajarea și atragerea cetățenilor și întreprinderilor plătitoare de impozite 

România trebuie să atragă cetățenii corect plătitori de impozite și cu afaceri oneste, pentru a 

poziționa țara ca o bază solidă de investiții și a păstra avantajulprofesioniștilor cu înaltă 

calificare. O economie durabilă, transparentă și vizibilă este singura modalitate de a asigura 
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reducerea decalajului dintre România și alte economii UE și a posibilelor neconcordanțe în ceea 

ce privește standardele de viață. 

2. Promovarea inițiativelor centrate pe cetățeni și agenți economici 

Fiecare inițiativă sau proiect al instituțiilor publice din administrația centrală și locală ar trebui 

să țină cont de faptul că scopul său final este furnizarea de servicii de calitate, cu valoare 

adăugată pentru clienții finali - care sunt întotdeauna (chiar dacă în mod indirect), cetățenii și 

agenții economici. 

3.Utilizarea standardelor și modelelor de referință 

Pentru fiecare inițiativă, entitatea responsabilă pentru punerea sa în aplicare va căuta standarde 

sau modele de referință care pot fi utilizate ca bune practici și care pot facilita implementarea 

unor modele de succes. 

4.Promovarea proiectelor legislative care susțin inițiativele TIC 

Având  în  vedere  că  pot  exista  unele  lacune  în  legislație,  referitoare  la  utilizarea,  

exploatarea  sau întreținerea sistemelor TIC, este important să se creeze un climat corect pentru 

schimbare -  un  cadru legislativ care să definească în mod clar tranziția spre noua paradigmă 

centrată pe TIC, pentru toate funcțiile de bază. 

5.Asigurarea securității și a confidențialității 

Pentru ca serviciile publice online să poată fi adoptate la o scară cât mai largă, trebuie asigurată 

confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea acestora. Orice breşă de securitate a unui 

serviciu public online oferit va duce la scăderea încrederii în serviciile online, diminuând astfel 

beneficiile rezultate din utilizarea acestora. Din acest motiv este necesar ca mecanismele de 

securitate implementate să fie eficiente şi să poată asigura un nivel minimal de securitate 

cibernetică. 

6.Încurajarea transparenței și a deschiderii 

Ce, cum și unde oferă statul servicii publice (indiferent de forma lor online), sunt întrebări 

fundamentale și linii directoare pentru fiecare entitate din Guvernul român. Cetățenii și mediul 

de afaceri trebuie să aibe posibilitatea de a găsi rapid și ușor răspunsuri. 
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7. Promovarea dezvoltării continue 

Procesele și sistemele implementate trebuie să fie supuse unui proces de evaluare continuă din 

punct de vedere al eficienței, eficacității și flexibilității acestora, în vederea îmbunătățirii lor. 

8.Orientarea către inițiative sustenabile 

Toate investițiile în TIC trebuie să fie sustenabile - aceasta înseamnă capacitate de auto-finanțare 

sau o bună rentabilitate a investițiilor pentru Guvern, chiar dacă nu din punct de vedere financiar. 

Acest principiu va asigura că inițiativele din România sunt prioritizate în funcție de costuri 

(inițiale și recurente pentru întreaga durată de viață a inițiativei) și nu vor avea un impact 

semnificativ asupra bugetului fără a aduce rezultate clare, în detrimentul altor investiții ce ar 

putea aduce beneficii reale. 

9. Facilitarea inovării 

Pentru a susține dezvoltarea și inovarea tehnologică ce poate avea un impact pozitiv asupra 

serviciilor publice electronice oferite, este necesară promovarea unui mediu competitiv care să 

asigure șanse egale tuturor inițiativelor. 

10.Maximizarea investiției inițiale 

Toate investițiile trebuie să își atingă întregul potențial. 

                    Sursa: Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020 

Măsurile concrete prevăzute în Strategie vor duce la: 

 asigurarea accesului cetățenilor și organizațiilor la servicii publice electronice (servicii de 

e-Guvernare); 

 îmbunătățirea accesului la internet prin creșterea gradului de acoperire a rețelelor de 

comunicații electronice de mare viteză în bandă largă; 

 creșterea gradului de utilizare a internetului; 

 promovarea comerțului electronic; 

  creșterea numărului serviciilor publice electronice transfrontaliere; 
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 sporirea conținutului digital și dezvoltarea de infrastructuri TIC în domeniile educației, 

sănătății și culturii; 

 sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC prin susținerea cercetării-

dezvoltării și inovării în domeniu. 

Cadrul Naţional de Interoperabilitate (CNI) 

Cadrul Național de Interoperabilitate urmărește ca obiectiv central promovarea şi sprijinirea 

furnizării serviciilor publice în România prin dezvoltarea interoperabilităţii interinstituţionale, 

intersectoriale şi transfrontaliere. CNI introduce și un set de principii generale de interoperabilitate 

care sunt relevante pentru procesul de stabilire a serviciilor publice electronice în România. 

Legea  Cadrului  naţional  de  referinţă  pentru  realizarea  interoperabilităţii  în  domeniul 

tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor  (CNRTIC)  este  încă în fază de proiect. Scopul viitoarei 

legi este de instituire a unui cadru general pentru administrarea interoperabilității sistemelor  

informatice  ale  instituțiilor  publice  care  trebuie  să  presteze  servicii  către cetățeni. Viitoarea 

lege își propune să stabilească premisele pentru organizarea unitară a arhitecturilor tehnologiei 

informației și a comunicațiilor (TIC) ale instituțiilor și autorităților publice, astfel încât aceastea să 

poată conlucra, inclusiv transfrontalier.30 

Planul de Dezvoltare Regională (PDR) Nord-Vest 2021-2027 

Planul de dezvoltare regională  (PDR)  este  principalul  document  de  planificare  elaborat  

la  nivel regional şi reflectă politicile de dezvoltare relevante la nivel naţional în raport cu nevoile 

specifice la nivel de regiune, dar şi cu direcţiile strategice de politică ale celorlalţi principali 

finanţatori ai programelor de dezvoltare aferente regiunii respective.  

                                                           
30 https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/POLITICA-PUBL.pdf 
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Viziunea pe termen lung (2034) - Comunitățile din Regiunea Nord-Vest (Transilvania de 

Nord) înțeleg să valorifice împreună, respectând principiile dezvoltării durabile, resursele naturale, 

materiale, umane, tradițiile istorice şi interculturale în scopul unei dezvoltări susținute, constante 

care face din Transilvania de Nord una dintre cele mai dinamice regiuni europene. 

Obiectivul general și obiectivele specifice 2021-2027 

Obiectiv general Obiective specifice 

Creşterea inteligentă și sustenabilă a 

economiei regionale, valorificând diversitatea 

locală și stimulând inovarea, în vederea 

diminuării disparităţilor intra- şi inter-

regionale şi creşterea standardului de viaţă. 

Obiectivul specific 1: Economie competitivă, 

bazată pe inovare și digitalizare 

Obiectivul specific 2: Capital uman și social 

dezvoltat 

Obiectivul specific 3: Cadru de viață 

sustenabil, autentic și atractiv 

Obiectivul specific 4: Mediu natural 

valorificat responsabil 

Obiectivul specific 5: Conectivitate fizică și 

digitală ridicată 

Sursa: Planul de Dezvoltare Regională (PDR) Nord-Vest 2021-2027 

Strategia de specializare inteligentă 2021 - 2027, Regiunea de dezvoltare Nord -Vest 

  Acest document este unul prin care se identifică principalele priorități investiționale în 

domeniul inovării pentru perioada 2021-2027. Documentul este realizat în vederea susținerii în 

principal a proiectelor finanțabile prin fondurile europene destinate politicii de coeziune. 

Specializarea Inteligentă este un  concept  promovat  de Uniunea Europeană pentru a exprima 

cadrul și mecanismele de specializare a proceselor de inovare la nivelul unei țări/regiuni de 

dezvoltare. În exercițiul financiar 2021-2027, acest concept este susținut prin obiectivele strategice 

investiționale ale Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, în special prin Obiectivului de Politică 
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1 “O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și 

inteligente”.   

Strategia se focusează pe 3 piloni: 

Pilon I- Inovare pentru sănătate şi bunăstare 

Pilon II- Dezvoltarea sectoarelor emergente 

Pilon III- Transformare digitală: Agenda digitală regională 

Pilonul III are ca obiectiv: Digitalizarea economiei și societății, sprijinită de tranziția către inovare 

a sectorului TIC 

PRIORITATE 2 – O regiune inovativă și digitalizată 

Acţiunea 2.3 -Digitalizarea mediului de afaceri în domenii de specializare inteligentă și al 

administrației 

 promovarea utilizării tehnologiilor digitale de către întreprinderi în scopul creșterii 

vizibilității (pagini web, comercializare on-line),  

 facilitarea utilizării tehnologiilor digitale în scopul creșterii productivității  (linii  de 

producție, automatizări, robotică, tehnologii digitale în management, organizarea 

activităților, etc.),  

 sprijinirea dezvoltării Centrelor de Inovare Digitală,   

 facilitarea  investițiilor  tehnologice  în  IMM-uri, inclusiv tehnologii TIC, IoT, 

automatizare, robotică, inteligență artificială, customizare de masă, industria 4.0, printare 

3D, metode avansate de producție  

 sprijinirea  dezvoltării  și  implementării  soluțiilor  de  e-guvernare  și  a  digitalizării 

serviciilor publice locale  
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 sprijinirea dezvoltării soluțiilor de tip Smart City și a implementării acestora inclusiv în 

zonele urbane funcționale  

 creșterea  securității  cibernetice  și  a  interoperabilității  bazelor  de  date,  inclusiv pentru 

serviciile publice 

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României 

Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) este conceput așa încât să asigure 

un echilibru optim între prioritățile Uniunii Europene și necesitățile de dezvoltare ale României, 

în contextul recuperării după criza COVID-19 care a afectat semnificativ țara, așa cum a afectat 

întreaga Uniune Europeană și întreaga lume. Obiectivul general al mecanismului este să 

promoveze coeziunea economică, socială și teritorială a Uniunii prin îmbunătățirea rezilienței, a 

nivelului de pregătire pentru situații de criză, a capacității de adaptare și a potențialului de creștere 

ale statelor membre,  prin  atenuarea impactului social și economic al crizei în cauză, în special  

asupra femeilor, prin contribuția la punerea în aplicare a pilonului european al drepturilor sociale, 

prin sprijinirea tranziției verzi, prin contribuția la realizarea obiectivelor privind clima ale Uniunii 

pentru 2030 stabilite la articolul 2 punctul 11 din Regulamentul (UE) 2018/1999 și prin respectarea 

obiectivului UE de realizare a neutralității climatice până în 2050, precum și a tranziției digitale, 

contribuind astfel la convergența economică și socială ascendentă, restabilind și promovând 

creșterea durabilă și integrarea economiilor Uniunii, încurajând crearea de locuri de muncă de 

înaltă calitate, contribuind la autonomia strategică a Uniunii alături de o economie deschisă și 

creând valoare adăugată europeană. Pentru a îndeplini acest obiectiv general, obiectivul specific al 

mecanismului este de a furniza sprijin financiar statelor membre în vederea atingerii jaloanelor și 

a țintelor în materie de reforme și investiții, astfel cum sunt prevăzute în planurile lor de redresare 

și reziliență. 

Componenta C7 – Transformare digitală propune 4 reforme în domeniul digital, așa cum au fost 

acestea detaliate anterior, în cadrul prezentului document. 
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POR Nord-Vest 2021 – 2027 

Viziunea strategică a POR NV urmărește ca Regiunea NV să devină una dintre cele mai dinamice 

regiuni europene în ceea ce privește creșterea inteligentă și sustenabilă a economiei, valorificând 

diversitatea locală și stimulând inovarea în vederea diminuării disparităților și creșterii 

standardului de viață. 

Obiectivul strategic 2. Transformarea economiei și administrației, prin digitalizare va cuprinde 

tipuri de investiții în domeniul digitalizării, așa cum acestea au fost detaliate anterior, în cadrul 

prezentului document. 

1.6. Scopul strategiei de dezvoltare locală 

 

Strategia locală de dezvoltare durabilă a comunei Florești reprezintă un document complex 

care oferă viziunea și drumul pe care îl parcurge comunitatea locală pentru a creşte calitatea vieţii 

locuitorilor comunei. Este un document de lucru flexibil și dinamic, elaborat printr-un proces 

participativ al comunității locale. 

Strategia a fost elaborată aplicând o metodologie proprie administrației publice locale a 

comunei Florești și reprezintă un document programatic care răspunde nevoilor cetățenilor și îi 

responsabilizează atât în faza de concepție cât și în cea de implementare a lui.  

În acțiunile noastre privind transformarea comunei Florești vom folosi strategia pentru a 

demonstra finanțatorilor locali, naționali, europeni sau internaționali, coerența acțiunilor noastre 

și convergența proiectelor pentru care vom primi co-finanțare.  

Strategia este documentul care ne arată calea spre o dezvoltare durabilă.  
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De abilitatea în a folosi capacitatea comunității noastre, perseverența, profesionalismul, 

reconcilierea indiferent de convingerile politice sau confesionale și indiferent de vârstă, educație 

sau poziție socială, va depinde succesul punerii în practică a strategiei.  

1.7. Metodologia de elaborare a strategiei 

 

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Florești pe perioda 2022 – 2027 a fost elaborată 

pornind de la principiul de bază conform căruia acest document trebuie să răspundă aspirațiilor 

comunității locale. Astfel, procesul de elaborare a strategiei a fost bazat pe participarea comunității 

încă din prima fază de elaborare. 

Orice strategie de dezvoltare locală are o etapă introductivă care constă în diagnoza și analiza 

principalilor indicatori din comunitatea pentru care se realizează strategia de dezvoltare. 

Realizarea strategiei de dezvoltare locală are la bază răspunsurile a 4 întrebări fundamentale:  

1. Unde ne situăm în acest moment?  

2. Unde ne-ar plăcea să ajungem?  

3. Ce probleme trebuie să ridicăm și cum ajungem la acel nivel?  

4. Cum trebuie să acționăm pentru a atinge acel nivel?  

Obținerea răspunsurilor necesare a necesitat parcurgerea etapelor prezentate mai jos.  

Etapa I. Colectarea și analiza datelor. Colectarea datelor trebuie să vizeze informații privind:  

1. scurtă prezentare a zonei;  

2. datele fizico-geografice;  

3. caracteristicile generale ale economiei;  

4. domeniul social;  

5. domeniul starea mediului. 
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Începerea demersului de planificare presupune studierea materialelor existente despre 

comunitate. În acest sens demersul de planificare strategică este facilitat de existenţa unor 

documente de tip monografie la nivelul comunitaţii.  

De asemenea, planul urbanistic general sau planurile urbanistice zonale pot oferi informaţii 

preţioase legate de comunitate şi intenţiile de dezvoltare. 

Așadar, în această fază au fost studiate documentele realizate la nivelul comunei Florești: 

monografie, plan urbanistic general, strategie elaborată în trecut, alte planuri şi proiecte.  

Având în vedere coordonatele spaţiale şi teritoriale ale oricărei comunitaţi, în demersul de 

planificare se ţine cont de o serie de documente cu caracter strategic, după cum urmează: 

- Strategia de dezvoltare Teritorială a României – România Policentrică 2035 

- Acordul de Parteneriat 2021 – 2027 (Ultima variant publicată în luna aprilie 2022 

de către Ministerul Fondurilor Europene) 

- Planul Național de Investiții și Relansare Economică 

- Planul Național Strategic 2023 - 2027 

- Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2021 – 2027 

- Programul Național de Dezvoltare Rurală 2021 – 2027 

- Programul Operațional Regional Nord- Vest 2021 – 2027 

- Programul Operațional Educație și Ocupare 2021 – 2027 

- Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021 – 2027 

- Programul Operațional Transport 2021 - 2027 

- Programul Operațional Sănătate 2021 – 2027 

- Programul Operațional Incluziune și Demnitate social 2021 - 2027 

- Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 

2021 – 2027  

- Programul Operațional Asistență Tehnică 2021 – 2027 
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- Programul Operațional Tranziție Justă 2021 - 2027 

- Planul Național de Redresare și Reziliență – Fonduri pentru România modernă și 

reformată 

- Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL 

- Programele derulate de Administrația Fondului de Mediu 

- Tipuri de finanțări prin Compania Națională de Investiții S.A. 

- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului și zonei metropolitane 

Cluj-Napoca pentru perioada 2021-2030  

- Strategia de Dezvoltare Locală GAL Someș Nadăș 2014 – 2020 ( cu aplicabilitate 

până în anul 2023 ) 

Analiza datelor vizează următoarele:  

- Evaluarea nevoilor;  

- Examinarea oportunităților și a constrângerilor;  

- Examinarea/evaluarea capacității administrației publice locale. 

Etapa culegerii datelor este una extrem de importantă pentru întreg procesul elaborării strategiei de 

dezvoltare locală. În această etapă s-au derulat două cercetări cantitative și o cercetare calitativă, după cum 

urmează: 

- O cercetare cantitativă care vizează sondarea locuitorilor comunei Florești, pe baza unui chestionar 

care a fost postat pe website-ul și pe pagina de Facebook a Primăriei. Cercetarea s-a finalizat printr-

un raport expus în prezentul document. 

- O cercetare cantitativă având ca instrument de cercetare un chestionar aplicat comunității 

reprezentative a comunei: primar, viceprimar, consilieri locali, angajați ai primăriei, preoți, medici, 

administratori de firme, reprezentanţi ai ONG-urilor locale, cetăţeni. Rezultatul cercetării a constat 

într-un raport de cercetare care cuprinde o secțiune de probleme și efecte identificate ale acestora, 

precum și ilustrare grafică sau tabelară a rezultatelor obținute. 

- O cercetare calitativă - la sediul primărei Florești a fost organizată o întîlnire la care au participat 

persoane reprezentative pentru comunitatea locală: viceprimar, reprezentanți ai sectorului asociativ 
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local, ai autorității publice locale, ai instituțiilor sanitare, de învățământ si religioase din comuna 

Florești, reprezentanți ai mediului de afaceri local. Obiectivele principale ale acesti întâlniri au fost: 

 identificarea problemelor actuale din Florești care sunt stringente la nivel de comunitate și la care 

trebuie găsită rezolvare în următorul orizont de timp și 

 propunerea de soluții la problemele identificate, soluții care se pot constitui în inițiative ale 

autorității publice locale pentru care să se identifice surse de finanțare fie de la bugetul local, cel 

național sau din fonduri externe nerambursabile. 

Întîlnirea a fost una cu grad ridicat de interactivitate și implicare a participanților, discuțiile purtate 

avînd ca reper domeniile principale de investiții pentru o comunitate locală și anume: infrastructură, 

mediu, economie, socio-cultural, administraţie publică locală. 

 

Plecând de la aceste informații, următorul pas pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a 

fost analiza SWOT.  

Specificul analizei SWOT este că aceasta studiază concomitent caracteristicile interne și 

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

Etapa II. Stabilirea strategiei de dezvoltare locală   

1. stabilirea obiectivelor și a criteriilor de dezvoltare;  

2. identificarea posibilităților de acțiune;  

3. dezvoltarea unei strategii pe obiectivele strategice de dezvoltare. 

Etapa III. Selectarea proiectelor de dezvoltare locală 

 În această etapă, pe baza rezultatelor obținute în urma cercetării derulate, se vor grupa 

proiectele în funcție de necesitatea lor, prioritizare și de perioada de implementare. 

Etapa IV. Pregătirea planului de dezvoltare și implementarea  

1. stabilirea calendarului pentru implementarea programului de dezvoltare;  
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2. precizarea nevoilor de natură financiară;  

3. derularea programului de dezvoltare.  

Strategia de dezvoltare locală a comunei Florești va fi instrumentul de lucru al administrației 

publice locale, agreat de întreaga comunitate locală, care va orienta gândirea, decizia și acțiunea 

către obiective superioare sau către premisele obiectivelor, fără ca pe parcurs să existe abateri 

datorate urgențelor sau avantajelor și dezavantajelor ce pot interveni în anumite momente.  

De asemenea, Strategia de dezvoltare locală a comunei Florești se dorește a fi, în aceeași 

măsură, un instrument de lucru pus la dispoziția tuturor factorilor interesați în progresul 

economico-social al comunei, iar pe de altă parte, tiparul traseului armonios pentru orizontul de 

timp propus până în 2027.  

Strategia de dezvoltare locală se dorește a fi un ghid de prezentare a tuturor obiectivelor de 

dezvoltare, indicând totodată direcțiile de dezvoltare specifice, și în final detaliate în acțiuni 

punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale administrației publice locale.  
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CAPITOLUL 2 - PREZENTAREA GENERALĂ A COMUNEI FLOREȘTI 

2.1. Istoric și așezare geografică 

2.1.1. Istoric 

 

Comuna Florești, până în 1924 Feneșu Săsesc, colocvial Feneș (în maghiară Szászfenes, în 

germană Sächsisch Fenesch sau Fenesch), situată în județul Cluj, este una dintre cele mai vechi 

așezări de pe teritoriul României, primele urme de locuire fiind datate din paleolitic, în zonă 

găsindu-se fragmente ceramic de tip Coțofeni. Alte denumiri folosite sunt cele de Zaz-Fenes și 

Fenes Saxonica. În perioada romană, localitatea se afla pe drumul de legătură al castrelor romane 

de la Napoca (Cluj-Napoca de astăzi), respectiv Ala Siliana (actualul Gilău). În secolul al VI-lea, 

peste populația băștinașă daco-romană s-a așezat o populație slavă care în scurt timp a fost 

asimilată, urmele lăsate de aceasta regăsindu-se în câteva toponime (Luna, Vlaha). În secolul al 

IX-lea începe cucerirea Transilvaniei de către maghiari, care au împărțit teritoriul în comitate. În 

1241 are loc invazia tătară în Europa, care produce uriașe distrugeri materiale și umane. În urma 

acestei pustiiri în toată Transilvania, inclusiv în zona Floreștiului, sunt aduși coloniști sași, fapt ce 

explică și denumirea de până în 1924 a localității ca Feneșul Săsesc. Prima atestare documentară 

a localității a fost făcută în anul 1272. Rezultat al proceselor istorice desfășurate de-a lungul 

secolelor, precum și a structurii etnice, peisajul confesional al comunei poartă marca diversității. 

Astfel, în aproape toate localitățile se găsesc biserici și lăcașe de cult a cel puțin două-trei 

confesiuni.  

2.1.2. Așezarea geografică 

 

Comuna Florești este așezată la vest de municipiul Cluj-Napoca, învecinându-se la nord cu 

comuna Baciu, la vest cu comuna Gilău, iar la sud cu comunele Săvădisla și Gilău.  

Comuna are în administrația sa trei localități – Florești, Luna de Sus și Tăuți. Forma localității 

Florești este alungită, fiind așezată de-a lungul DN 1 spre Oradea, la o distanță de doar 5 kilometri 
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de municipiul Cluj-Napoca. Din capătul vestic al Floreștiului, la numai doi kilometri vest de 

Florești și 12 kilometri vest de Cluj, se întinde de-a lungul Văii Lonei pe direcția nord-est, sud-

vest satul Luna de Sus, care din centru își trimite spre nord-vest strada spre Gilău. La marginea 

sud-estică a Floreștiului pornește spre sud strada Tăuților, paralelă cu Valea Boșorului și la o 

distanță de cinci kilometri intră în satul Tăuți, care se prezintă sub o formă alungită tentaculară, 

așezat într-o depresiune adâncită, înconjurată de dealuri masive.  

Din punct de vedere geografic, comuna Florești este situată la interferența a trei unități principale 

de relief: la nord Câmpia Transilvaniei, prelungită sub numele Podișului Someșan, între Someșul 

Mic și Nadeș; la sud Munții Gilăului, continuați cu dealurile Feleacului; la mijloc, între cele două 

zone, este culoarul depresionar al Someșului Mic, care delimitează cele două unități de relief, deal 

și munte. 

Comuna se situează într-o zonă deluroasă, cu altitudini de 500-600 de metri, alcătuită geologic în 

cea mai mare parte din calcare grosiere, tufuri vulcanice și marne. Pe pantele acestor dealuri apar 

abrupturi care prezintă la suprafața solului marnele, calcarele și tufurile. La cumpăna apelor 

Someș-Nadăș se află Dealurile Mortonușa Mică și Mortonușa Mare, care coboară spre Someș sub 

numele de Dealul Melcilor. Pe Mortonușa Mare se află viile Floreștiului.  

Dealurile submontane ale Feleacului au vârfuri destul de înalte – Peana (833 m), și sunt alcătuite 

din nisipuri, gresii nisipoase, conglomerate și marno-argile, se leagă de Munții Gilăului pe care îi 

prelungesc până în Valea Someșului Mic. Din cauza acestor structuri, versanții erodați de torenți 

sunt abrupți, supuși deselor alunecări și prăbușiri de teren, mai ales acolo unde locurile sunt lipsite 

de zone împădurite.   

Culoarul Văii Someșului Mic se caracterizează printr-un relief acumulativ, care se compune din 

nouă nivele: unul coborât de 2-3 metri, supus inundațiilor la viituri mari, numit Lunca, iar al doilea 

nivel, mai ridicat, de 4-6 metri (terasa a doua), format din nisipuri, pietrișuri și materiale coluviale 

aduse de pe versanți în diverse grade de solidificare și acoperite cu vegetație ierboasă. Lunca, ca 

un culoar larg și uniform, cu mare dezvoltare pe dreapta Someșului, se întinde între Gilău și 
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Florești. Terasa a doua se întinde pe vatra satului Florești, iar terasa a treia, cu un nivel de 20 de 

metri, se află pe tot malul stâng al Someșului Mic, având pante abrupte. La vestul Lunei de Sus 

este terasa a patra, cu un nivel de 30 de metri față de apele Someșului Mic.  

Sub aspectul reliefului, comuna Florești dispune de lunca Someșului pe care e așezată și 

înconjurată de dealuri. Terenul agricol fertil se întinde în această luncă, în stânga Someșului.  

2.2. Clima 

Clima comunei Florești este specifică regiunilor de deal și de podiș și deși este integrată climei 

temperate a țării, are câteva caracteristici specifice locale. Temperatură anuală medie este de 11°C, 

indicând un potențial termic ceva mai scăzut față de bazinul Transilvaniei, fapt ce se datorează 

culoarului depresionar al Văii Someșului, care permite pătrunderea și stagnarea maselor de aer 

rece dinspre nord-est și astfel adesea produce inversiuni locale de temperatură, mai ales pe timpul 

nopții. Cea mai caldă lună a anului este iulie, cu o temperatură medie de 18.8°C, iar cea mai scăzută 

temperatură din întregul an se înregistrează în ianuarie, cu o temperatură medie de -2.8°C. 

Diferența termică este de 21.6°C, ceea ce arată caracterul moderat al climei.  

Precipitațiile ating o medie anuală de 750mm/mp, fiind mai mari în perioada de primăvară și vară. 

Cea mai uscată lună din punct de vedere hidrologic este luna februarie, cu o medie de 27mm, iar 

cele mai multe precipitații cad în luna iunie, cu o medie de 87 mm. Vânturile dominante sunt din 

nord-vest pe direcția sud-est și ele bat mai mult vara, aducând bogate precipitații.  

2.3. Resurse primare și secundare 

 

2.3.1. Resurse hidrografice 

 

Teritoriul comunei Florești face parte din bazinul de colectare al râului Someșul Mic. Valea acestui 

râu traversează localitatea Florești, având direcția generală de curgere de la vest la est. Suprafața 

bazinului de confluență cu Valea Lonei este de 1.042 km2, iar în aval de confluența cu Valea 
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Tăuțului (Boșorului), 1.162 km2. Valea are multe meandre, căci nu are o mare înclinare, ceea ce 

face ca în timpul ploilor torențiale să se producă inundații pe porțiuni destul de întinse.  

Din partea dreaptă, sudică, Someșul Mic primește următorii afluenți31: 

1. Valea Lonei, lungă de 22 de km, cu debit permanent, regulat, iar în unele cazuri, pericol 

pentru inundații. Suprafața bazinului acestei văi este de 103 km2. 

2. Valea Sânaslăului, cu un debit variabil și vara uneori scăzut, dar pe timp de precipitații 

bogate cu mare putere inundabilă, are o lungime de circa 3 km și se varsă în Someșul Mic 

cam pe la mijlocul satului Florești.  

3. Valea Tăuțului (Boșorului) este lungă de 6 km, are un bazin de 10 km2, și curge prin 

localitatea cu același nume, luând numele de Valea Boșorului numai la ieșirea din satul 

Tăuți. Această vale a produs dese inundații la intrarea în Florești, aducând mari pagube în 

zonele agricole limitrofe. În anii 1970 valea a fost regularizată, suferind operațiuni de 

adâncire și îndreptare a albiei, dar în perioada inundațiilor s-a revărsat abundent peste 

maluri. 

4. Valea Gârboului este lungă de circa 10 km, având un debit mic, relativ constant. 

5. În partea sud-vestică a satului Luna de Sus curge în unele perioade ale anului Valea Seacă, 

pârâu neregulat ca debit, uneori total secat, însă în perioadele ploioase inundă pășunile 

locuitorilor.  

Toate aceste văi necesită să fie regularizate pentru a evita inundațiile și pentru a folosi apa lor la 

unele suprafețe agricole ce pot fi irigate rațional.  

Pe partea stângă a Someșului Mic există mai multe văi de torenți, unde, cu excepția pârâului dintre 

vii, restul sunt seci aproape tot anul.  

 În comună funcționează două hidrocentrale, Florești I (1986) și Florești II (1987), care au 

fost construite în cadrul obiectivului de amenajare hidroenergetică a Someșului Mic. În perioada 

                                                           
31 Bota Ioan, Monografia comunei Floreşti, accesat online la http://www.biserica-greco-catolica-floresti.ro/Comuna-

Floresti 
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1968-1988, în bazinul hidrografic al râului Someșul Mic s-a desfășurat un amplu program de 

construcții hidroenergetice, menite să valorifice potențialul bazinului hidrografic Someșul Mic, 

amonte de municipiul Cluj-Napoca, pe o diferență de nivel de circa 650 metri. Programul s-a 

finalizat printr-o cascadă de hidrocentrale, realizate în 8 trepte, constând din 5 baraje, 8 centrale 

hidroelectrice (C.H.E. Mărișelu, C.H.E. Tarnița, C.H.E. Someșul Cald, C.H.E. Gilău I, C.H.E. 

Gilău II, C.H.E. Florești I, C.H.E. Florești II, M.H.C. Cluj I) și peste 30 de km de aducțiuni 

principale și secundare32.  Hidrocentrala Florești I, identică cu cea de la Gilău II, este o centrală de 

tip aerian pe canal de derivație. Acumularea Florești II are rolul de bazin redresor după treapta de 

pe derivație Florești I și se compune dintr-un baraj deversor de suprafață, din beton cu prag lat, cu 

4 deschideri echipate cu stavile segment pentru evacuarea apelor mari. Barajul este identic cu cel 

din treapta Gilău I. Centrala Florești II este de tipul centrală – baraj. Atât centrala, cât și lacul de 

acumulare Florești II asigură regularizarea debitului de apă scurs pe râul Someșul Mic, în aval, 

atât în municipiul Cluj-Napoca, cât și până la confluența cu Someșul Mare33.    

2.3.2. Flora și fauna 

 

Flora comunei Florești este specifică regiunilor de deal-munte, cuprinzând o mulțime de plante: 

margarete, păpădii, ochiul boului, măcriș, chimionul, iarba păsării, sânzienele, mușețelul, coada 

calului, coada șoricelului, limba boului, traista ciobanului, sunătoarea, troscoțelul, macul roșu, etc. 

În pădurile de pe dealuri cresc esențe de stejar, carpen, tei, paltin, aluni, cireși sălbatici, fagi, plopi, 

loze, curpeni, peri și meri sălbatici, iar ca arboret mure, zmeură, păducel, spin, lemn câinesc etc. 

În luminișurile pădurii primăvara răsar ghiocei, toporași, viorele, brebenei, brândușe. Mulți 

locuitori ai comunei cultivă în scopuri ornamentale gladiole, trandafiri, crizanteme, garoafe, etc. 

Pe malurile Someșului cresc sălciile, arinii, plopii, crânguri de arbuști acviferi între care socul, 

arinul și sălciile cuprind mari suprafețe34.  

                                                           
32 Hidroelectrica, Sucursala Hidrocentrale Cluj, accesat online la www.hidroelectrica.ro 
33 Pagina oficială Hidroconstrucţia, www.hidroconstructia.com 
34 Bota Ioan, Monografia comunei Floreşti, accesat online la http://www.biserica-greco-catolica-floresti.ro/Comuna-

Floresti 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Florești, județul Cluj 

pentru perioada 2022 - 2027 
 

 
 

                         

                 Localitatea cu cea mai tânără și educată populație din România            122 

 

 
 

Fauna este bogată în animale de interes vânătoresc: iepuri, căprioare, vulpi, mistreți, viezuri, lupi, 

vidre, nurci, dihori, rațe sălbatice, prepelițe. Fauna piscicolă este bine reprezentată de asemenea, 

în special datorită amenajărilor hidroenergetice de pe râul Someșul Mic.  

2.3.3. Solul 

 

Solurile predominante în regiunea în care este situată comuna Florești sunt: cernoziom levigat pe 

șes, brun și brun-roșcat de pădure, rendzine pe Dealul Melcilor, soluri gleizate în zona numită 

Bidișcut și soluri aluvionare în luncă.  

Solul este format din straturi aluvionare erodate puternic, humifiate și solurile aluvionare 

carbonatate în vatra satului Florești și în lunca Someșului (40%), din solurile de păduri, soluri 

podzolice, în terasa a doua (10%) și din solurile puternic erodate, coluviale (20%) pe pășuni. La 

Luna de Sus predomină solurile brune de pădure (70%). Gradul de fertilitate al acestor soluri 

variază de la I-IV și V.  

2.4. Dezvoltarea teritorială și echiparea edilitară 

 

2.4.1. Situația spațial – urbanistică 

  

Situată la doar 5 kilometri distanță de municipiul Cluj-Napoca, pe DN1 – E60, comuna Florești 

are în administrația sa 3 localități – FLOREȘTI, LUNA DE SUS și TĂUȚI, reședința comunei 

fiind localitatea Florești. Această așezare fericită a comunei față de Cluj-Napoca i-a oferit comunei 

posibilități admirabile de dezvoltare urbană puternică și de ridicare treptată a nivelului economic 

și cultural al populației. Comuna Florești este o comună de categoria I, iar localitatea Florești este 

de tip rural periurban (integrat). Teritoriul administrativ al comunei Florești are o suprafață de 

7.629,1272 ha, structurată astfel: 
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Categorie teren Suprafaţa 

(hectare) 

Pondere din suprafața 

totală a comunei 

   

Drumuri şi căi ferate 653,9765 8,57 % 

Terenuri degradate şi 

neproductive 

37,4729 0,49 % 

Livezi de pomi, pepiniere 

pomicole, arbuşti fructiferi 

20,1685 0,26 % 

Păşuni naturale 1.609,6155 21,10 % 

Grădini familiale 3,6360 0,05 % 

Vii, pepiniere viticole şi 

hameişti 

2,2491 0,03 % 

Păduri şi alte terenuri cu 

vegetaţie forestieră 

667,6421 8,76 % 

Teren arabil (inclusiv sere şi 

solarii) 

1.437,1330  18,84% 

Fâneţe naturale 587,5149 7,70 % 

Construcţii 2.567,4217 33,65 % 

Ape şi bălţi 42,2969 0,55 % 

Sursa: Primăria Floreşti 

Comuna Floreşti este o comunitate cu o populaţie care a crescut masiv în ultimii ani de zile. Acest 

fenomen poate fi explicat prin creșterea spectaculoasă a sectorului rezidențial, generat de oferta 
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avantajoasă de teren, de echiparea edilitară, de apropierea față de municipiul Cluj-Napoca. Astfel, 

după cum se arată în strategia de dezvoltare a județului Cluj pentru perioada 2014-2020, Floreștiul, 

alături de alte localități rurale din apropierea municipiului Cluj-Napoca, au depășit ca dinamică 

imobiliară nu doar orașele din județul Cluj, inclusiv reședința de județ, ci și municipiul București 

și județul Ilfov. Dezvoltarea sectorului rezidențial a atras după sine dezvoltarea sectorului terțiar 

și creșterea numărului locurilor de muncă.  

Conform Strategiei de Dezvoltare a județului Cluj pentru perioada 2014-2020, comuna Florești 

este una dintre cele două comune din județ (alături de comuna Apahida) care îndeplinește criteriile 

pentru a intra în categoria orașelor, din perspectiva numărului de locuitori, a ponderii populației 

ocupate în activități non-agricole, a alimentării cu apă a locuințelor și a gestiunii deșeurilor.  

2.4.2. Locuințe  

 

Locuinţe pe forme de proprietate (număr) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Proprietat

e publică 

144 144 144 679 679 679 679 679 679 679 

Proprietat

e privată 

1391

3 

1508

4 

15989 16278 17302 19203 20533 22594 25187 26813 

TOTAL 1405

7 

1522

8 

16133 16957 17981 19882 21212 23273 25866 27492 

Tabel 1: Locuinţe pe forme de proprietate (număr), Sursa: INS 
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Grafic 1: Evoluţia numărului de locuinţe în comuna Floreşti, judeţul Cluj 

Din datele oficiale publicate de Institutul Naţional de Statistică, se poate uşor observa creşterea 

constantă a numărului de locuinţe  din comuna Floreşti, în ultimii 10 ani. Investiţiile în creşterea 

numărului de locuinţe, mobilitatea oamenilor dinspre oraşul Cluj Napoca spre comuna Floreşti, a 

făcut ca aceasta din urmă să devină una dintre cele mai dezvoltate comune de la nivel naţional. 

Suprafaţa locuibilă la nivelul comunei Floreşti, judeţul Cluj 

 (m.p arie desfăşurată) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Proprietate 

publică 

5002 5002 5002 25062 25062 25062 25062 25062 25062 25062 
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Proprietate 

privată 

800777 843372 880092 893962 940267 1017357 1082142 1186662 1310602 1384710 

TOTAL 805779 848374 885094 919024 965329 1042419 1107204 1211724 1335664 1409772 

               Tabel 2: Suprafaţa locuibilă la nivelul comunei Floreşti, judeţul Cluj,    Sursa: INS 

2.4.3. Infrastructura de transport 

 

Comuna Florești beneficiază de condiții de trafic speciale. Principala arteră de circulație rutieră 

care străbate comuna este Drumul Național DN1-E60, care trece prin localitatea Florești. Rețeaua 

de transport rutier a comunei este completată și de drumul  DJ107M. 

Comuna Florești se găsește în apropierea nodului A3 Gilău al Autostrăzii Transilvania.  

Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca este situat la doar 16 km distanță față de 

localitatea Florești.  

În comuna Florești nu există stație CFR.  

Transportul public al călătorilor este asigurat de Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. 

La nivelul comunei Floreşti există 8 linii metropolitane de autobuz şi anume: 

 Linia M21- Bucium - Florești Cetate; 

 Linia M22- Bucium - Șesul de Sus; 

 Linia M23- Cal.Florești - Luna de Sus; 

 Linia M24- Bucium - Florești/Fermă; 

 Linia M25- Bucium - Tăuți; 

 Linia M26 - P.M.V.Sud - Florești/Cetate; 

 Linia M51 - Bucium - Peco Gilău; 

 Linia M52 - Bucium - Someșul Rece; 
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De asemenea, există şi autobuze şcolare pentru elevii din comuna Floreşti. Traseele acestora 

pot fi consultate atât pe site-ul  Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A  

(https://ctpcj.ro/index.php/ro/orare-linii/transport-elevi-floresti) cât şi pe site-ul primăriei Floreşti 

(https://floresticluj.ro/trasee-autobuze-scolare/).  

Menţionăm că la nivelul zonei metropolitane există Asociația Metropolitană de Transport Public 

Cluj constituită în anul 2013, în scopul înfiintării, organizării, reglementării, exploatării, 

monitorizării şi gestionarii în comun a serviciului de transport public pe raza de competeţă a 

unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi pentru realizarea în comun a unor proiecte 

de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiintării, modernizării şi/sau 

dezvoltării, dupa caz a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului, pe baza Strategiei de 

dezvoltare a serviciului de transport public. Membrii fondatori ai Asociaţiei sunt Municipiul Cluj-

Napoca, UAT Comuna Floreşti, UAT Comuna Chinteni, UAT Comuna Apahida, UAT Comuna 

Baciu, UAT Comuna Ciurila iar ulterior a aderat şi UAT Comuna Feleacu. La finalul anului 2020, 

in AMTPC a aderat si UAT comuna Gilau.35  

Comuna Florești va avea noi linii de autobuz, o dată ce vor fi cumpărate cele 18 autobuze 

electrice în proiectul pe care comuna îl are în comun cu Primăria Cluj-Napoca. Municipiul Cluj-

Napoca, în parteneriat cu Primăria Comunei Florești - Cluj, a depus proiecte în valoare de peste 

14 milioane EURO pentru achiziționarea a 18 autobuze electrice și 47 stații de reincărcare pentru 

vehicule electrice. Proiectul ”Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin 

achiziționarea de autobuze electrice și stații de încărcare” a fost depus pentru finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C10 – Fondul local, Obiectul 

de investiții I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de 

vehicule nepoluante). Proiectul va reduce emisiile poluante de CO2 produse de transportul public 

urban datorită unei eficienței energetice ridicate, nivelul de zgomot și consumul de resursele 

                                                           
35 https://www.amtpcluj.ro/ 

https://ctpcj.ro/index.php/ro/orare-linii/transport-elevi-floresti
https://floresticluj.ro/trasee-autobuze-scolare/
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primare din combustibili fosili. Obiectivul municipalității este ca până în 2028, întreaga flotă de 

transport public care circulă în Cluj-Napoca să fie alcătuită din mijloace de transport nepoluante. 

În infrastructura rutieră a comunei se fac în permanenţă investiţii în sensul modernizării prin 

asfaltare a drumurilor comunale, a asfaltării străzilor, modernizării drumurilor forestiere și de 

exploatație din comună, realizării de trotuare și rigole.  

Problema majoră identificată la nivelul comunei în privința infrastructurii de transport constă în 

congestionarea traficului rutier la orele de vârf. Localitatea Florești este străbătută de DN1-E60, 

caracterizat de un trafic ridicat. Astfel, se propune: DN1, între Florești și Cluj să fie lărgit la 6 

benzi; să se introducă benzile dedicate pentru mijloacele de transport în comun, cel puțin de la 

intrarea în Florești dinspre Cluj până la Spitalul Regional de Urgență; să se  pună încă o bandă 

pentru mijlocul de transport în comun. Există soluții diverse pentru îmbunătățirea circulației, în 

zone care țin de Primăria Florești, dar și în legătură cu DN1, aflat în administrarea CNAIR. O 

primă măsură care a fost implementată deja este realizarea celor 2 benzi/sens până la sensul 

giratoriu de la Luna de Sus, unde înainte se circula doar pe o bandă. Sensul giratoriu a fost 

repoziționat și puțin diminuat, astfel încât pe proprietatea privată a unui cetățean a mai fost 

realizată o cale suplimentară de rulare. De asemenea, la intersecția străzilor Cetății cu Ioan Rus și 

Tăuțiului va fi desenat pe asfalt un sens giratoriu care va reduce timpii de parcurgere a zonei cu 

15%. Strada Eroilor va fi lărgită la 3 benzi. Este propusă prin studiul de trafic și o intersecție cu 

sens giratoriu pe DN1, între str. Avram Iancu și Cetății. Sensul giratoriu și lărgirea străzii Eroilor 

vor genera cu 59% mai puțin timp petrecut în trafic. Sunt propuse sensuri unice de circulație între 

străzile Florilor și Cetății, dar nu numai. 

Un aspect important care trebuie menţionat este acela care face referire la Centura Metropolitană 

Cluj care se doreşte a fi realizată şi care va fi de un real ajutor pentru fluidizarea traficului în zona 

metropolitană din care şi comuna Floreşti este parte. În 2019, Primăria Cluj-Napoca anunța 

varianta finală de traseu V8 – aferentă obiectivului de investiții cuprins în Master Planul General 

de Transport al României – „DRUM TRANSREGIO FELEAC TR35”, rezultată ca urmare a 

obținerii avizului din partea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere 
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(CNAIR). Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de accesibilitate a 

zonelor urbane situate în Zona Metropolitană Cluj prin dezvoltarea unui drum nou de mare 

capacitate – centura metropolitană – și modernizarea drumurilor de legătură, iar scopul proiectului 

este îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, respectiv a mobilității populației, 

bunurilor și serviciilor din județul Cluj. Nodurile de pe centura care va străbate 5 localități vor fi 

ca o gură de oxigen pentru traficul din oraș și comunele Căpușu, Gilău, Florești, Baciu, Cluj-

Napoca și Apahida. Cele mai importante sunt Nodurile de la Spitalul Regional din Florești și cele 

din Mănăștur și Făget. Costul total al centurii ajunge undeva la trei miliarde de euro și este finanțat 

din fonduri europene, PNRR Planul Național de Redresare și Reziliență. 

2.4.4. Serviciile comunitare de interes public 

2.4.4.1. Serviciul de distribuţie a apei potabile și serviciul de  canalizare 

 

- Rețea simplă de distribuţie a apei potabile – conform datelor oficiale INS, în anul 

2020, lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile este de 61,3 km. 

Gestiunea serviciului de alimentare cu apă este asigurată de către S.C. Compania de 

Apă Someș S.A. Aceasta din urmă a publicat în S.E.A.P. (Sistemul Electronic de 

Achiziții Publice) anunțul privind achiziția lucrărilor de extindere și reabilitare a 

rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din patru comune situate în Zona 

Metropolitană Cluj-Napoca: Apahida, Baciu, Feleacu și Florești. Cu o valoare totală 

estimată la cca. 55.000.000 de lei, noua investiție este parte componentă a mega-

proiectului european în valoare de 355,6 milioane de euro, finanțat prin intermediul 

POIM 2014-2020. Comuna Florești va beneficia de extinderea rețelei de aducțiune 

pe o lungime de 650 de metri, respectiv a rețelelor de distribuție pe o lungime totală 

de 7,8 km, din care cca. 5,5 km reprezintă conducte noi. Sistemul va fi completat de 

patru noi stații de pompare a apei potabile și a celei uzate, dar și de trei rezervoare de 

înmagazinare a apei. 
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- Rețea de canalizare – conform INS lungimea totală simplă a conductelor de 

canalizare este în 2020 de 42,8 km.  

- Principalii indicatori privind alimentarea cu apă și canalizarea la nivelul comunei 

Florești, conform datelor furnizate de INS la nivelul anului 2020, sunt prezentați în 

tabelul următor. 

 

Indicator Valoare 

Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile – km 61,3  

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor – total – mii mc 3133  

Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare – km  42,8 

Tabel 3: Indicatori privind alimentarea cu apă și canalizarea, Sursa: INS 

2.4.4.2. Serviciul de alimentare cu gaze naturale și termoficare 

 

- Rețea de alimentare cu gaze naturale– lungimea totală a conductelor de distribuție a 

gazelor este de 120,5 km, conform datelor furnizate de INS la nivelul anului 2020.  

Indicator Valoare 

Lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor – km 120,5 

Gaze naturale distribuite – total – mii mc  25.312 

Gaze naturale distribuite – uz casnic – mii mc 20.838 

Tabel 4: Indicatori privind reţeaua de alimentare cu gaze naturale, Sursa: INS 
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2.4.4.3. Alte servicii comunitare  

 

Rețea de electricitate Există în toate satele comunei 

Rețea de telefonie fixă Există în toate satele comunei 

Acces la telefonia mobilă Există în toate satele comunei 

Acces la Internet Există în toate satele comunei 

Colectarea deșeurilor Se realizează selectiv de către  Asocierea  constituită din SC 

RDE HARGHITA SRL şi  SC AVE BIHOR  SRL cu lider de 

asociere SC RDE HARGHITA SRL.Conform actului adiţional 

nr. 1 la acordul cadru încheiat între primăria Floreşti şi asocierea 

mai sus menţionată, “în cadrul activităţilor de colectare selectivă 

şi depozitare care îi revin ca urmare a acordului cadru, 

Prestatorul va administra şi punctul de colectare a deşeurilor cu 

aport voluntar din comună”. Centrul este destinat colectării 

următoarelor tipuri de deșeuri: 

Deșeuri voluminoase -mobilier, covoare, lemn, saltele, obiecte 

mari de folosinţă îndelungată, (altele decât deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice). 

► Deșeuri din construcții și demolări rezultate din locuintele 

proprii ale cetățenilor în urma activităților de 

amenajare/reamenajare interioară, pentru care nu se emite 

Autorizație de Construire de către Primăria Florești. Din 

categoria deșeurilor din construcții și demolări este permisă 

colectarea betonului, cărămizi, țigle și produse ceramice, 

amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, fără 
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conținut de substanțe periculoase, polistiren, rigips, vată 

minerală 

►Deșeuri de ambalaje reciclabile: Hârtie, carton, plastic, metal, 

sticlă sau lemn 

►Deșeuri electrice, electrocasnice 

Cantitățile maxime de deșeuri care pot fi predate cu titlu gratuit 

în centru sunt următoarele: 

► 200 Kg/lună/persoană din deșeurile voluminoase 

►1.000 kg/lună/persoană, pentru deșeurile care intră în 

categoria deșeurilor de construcții (beton, cărămizi, țigle și 

produse ceramice, amestecuri de beton, cărămizi, țigle și 

produse ceramice, fără conținut de substanțe periculoase). 

►100 kg/lună/persoană pentru deșeurile de polistiren, rigips și 

vată minerală. Cantitate nelimitată din deșeurile de ambalaje 

reciclabile 

În comuna  Floreşti s-a implementat o soluţie inteligentă de 

colectare selectivă a deșeurilor-coşuri de gunoi inteligente. 

Unitățile sunt amplasate în două locații cu acces pietonal intens: 

în imediata apropiere a primăriei și pe strada Stejarului. În 

fiecare locație se regăsesc trei pubele care colectează separat 

deșeurile de hârtie/carton, plastic/metal, dar și deșeuri reziduale. 

De asemenea, în comuna Floreşti, este în implementare un 

proiect prin care se montează în comună un sistem de containere 

subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor- în prezent, 
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aceste containere sunt amplasate în cinci locații: curtea 

primăriei, strada Someșului (lângă stadionul de fotbal), liceul 

“Dumitru Tăuțan”, satul Luna de Sus, în capătul blocurilor 

ANL. 

 

2.5. Economia locală 

 

Comuna Florești face parte alături de alte unităţi administrativ-teritoriale (Municipiul Cluj-

Napoca, comunele Aiton, Apahida, Baciu, Borșa, Căianu, Chinteni, Ciurila, Cojocna, Feleacu, 

Bonţida, Gilău, Gârbău, Jucu, Petreștii de Jos, Săvădisla, Sânpaul, Tureni şi Vultureni) din Zona 

Metropolitană Cluj (ZMC). 

În perioada 2008-2018 volumul economiei atât din Cluj-Napoca, cât şi din Zona Metropolitană 

Cluj s-a dublat. În ultima decadă există un trend ascendent semnificativ pentru toţi indicatorii de 

performanţă. În Cluj Napoca şi în Zona Metropolitană Cluj ratele de creştere înregistrate în 

perioada 2008-2018 au fost identice şi au fost de 115% în cazul produsului intern brut, 110% în 

cazul produsului intern brut per locuitor, 171% pentru veniturile private, respectiv 115% pentru 

valoarea brută adaugată. 

Conform indicatorilor de performanţă comunele metropolitane au devenit tot mai importante de-a 

lungul decadei, fără însă a afecta performanţa oraşului Cluj-Napoca. PIB şi Veniturile private (VP) 

cresc deopotrivă, atât în comunele metropolitane, cât şi în Cluj-Napoca. Însă comunele 

metropolitane cumulează pe aceşti indicatori 14% din totalul Zonei Metropolitane. Ponderea PIB-

ului şi VP-ului la nivelul comunelor metropolitane creşte modest în ultimii 10 ani cu un procent 

de 5%, indicând astfel o tendinţă de relocare a unor activităţi economice înspre comunele 

metropolitane. Se realocă în special activităţi de producţie, transport şi logistică. 

În anul 2017, ponderea PIB/locuitor în media UE la nivel local a fost similară cu cea naţionala de 

32%, respectiv 32,2% pentru Cluj-Napoca şi 37,2% la nivelul Zonei Metropolitane Cluj. Însă, 
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chiar dacă economia zonei ca volum a fost mai redusă comparativ cu restul regiunilor europene, 

Zona Metropolitană se află peste mediana regională a valorii adăugate brute în anul 2016. 

În Zona Metropolitană Cluj  sunt localizate 21,2 mii de societăţi comerciale. Densitatea firmelor 

este mare dacă ne raportăm la nivelul României. La nivelul Zonei Metropolitane  sunt 48,2 firme 

la mia de locuitori, mult peste media naţionala de 27,7 firme la mia de locuitori. În ultima decadă 

media anuală de firme noi a fost de 4,5 mii de firme noi în Zona Metropolitană Cluj. În medie, 

77% dintre acestea au fost înregistrate în Cluj-Napoca. În ultimii 10 ani, proporţia medie de firme 

nou înfiinţate la firmele existente a fost de 16%, mult peste media europeană de 9%. Aceste 

tendinţe sugerează că regiunea a devenit un mediu favorizant economic, ca ecosistem de afaceri. 

Vârsta medie a firmelor active din Zona Metropolitană Cluj a crescut în mod semnificativ în ultima 

decadă. Mai mult, pe lângă faptul că se formeză mai multe firme, acestea reuşesc să rămână active 

pentru o perioadă mult mai îndelungată. Dacă în 2008 vârsta medie a fost de 5,7 ani, în anul 2018 

vârsta medie a crescut la 9,2 ani. 

Proporţiile veniturilor din comerţ şi din servicii au crescut în mod semnificativ, astfel în anul 2018 

au reprezentat 43,2% respectiv 28,4% din veniturile metropolitane agregate. Proporţia sectorului 

de construcţii a rămas relativ stabilă în ultimii zece ani, având variaţii în jurul mediei de 10,2% din 

veniturile totale. Industria este pe un trend descrescător, aici înregistrându-se o scădere de la 25,5% 

din veniturile totale în 2008 la 18,6% în 2018.  

Sectorul de servicii a avut cea mai importantă creştere ca pondere în veniturile din economia locală. 

În ultima decadă, creşterea medie anuală a fost de 12,1%, iar veniturile s-au dublat. Valoarea nou 

creată în sectorul serviciilor a crescut de peste 3 ori în perioada analizată, astfel că, de la o pondere 

de 25% în totalul economiei, acesta a ajuns la peste 35%.36 

                                                           
36 Centrul Interdisciplinar pentru Ştiinţa Datelor Cluj Napoca/2020, Universitatea Babeş-Bolyai, Primăria Cluj 

Napoca, Economia Clujului, Municipiul Cluj Napoca şi Zona Metropolitană Cluj-Raport de cercetare-dezvoltarea 

economiei locale în deceniul 2008-2018. 
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2.6.1. Industrie, comerț și servicii 

 

Economia Judeţului Cluj se bazează în special pe servicii şi industrie. Ponderea mare a 

sectorului de servicii justifică performanţele ridicate ale economiei judeţene, cunoscut fiind faptul 

că economiile dezvoltate au o pondere a acestui sector de 70-80%. Raportat la structura economiei 

regionale şi naţionale, judeţul Cluj are o pondere mai ridicată a sectorului terţiar şi de construcţii, 

respectiv o pondere mai redusă a industriei şi Clujul a fost si rămâne o societate multiculturală. 

Totodată, industria judeţului Cluj se caracterizează printr-un puternic potenţial de prelucrare, 

atât a resurselor locale, cât şi a celor atrase. În cadrul industriei de prelucrare sunt reprezentate 

majoritatea ramurilor existente la nivel naţional. Edificator în acest sens este faptul că peste 24% 

din populaţia ocupată îşi desfăşoară activitatea în diferite subramuri industriale. Totodată, o ramură 

importantă a economiei judeţului Cluj care produce o valoare adăugată consistentă o reprezintă 

sectorul IT şi cel relaţionat serviciului clienţi - servicii de vânzare, marketing, servicii de IT 

helpdesk, technical support. 

În comuna Floreşti sunt 9.431  firme active, conform datelor regăsite pe www.ListaFirme.ro. 

Cele mai importante firme de la nivelul comunei Floreşti sunt: 

Firme după cifra de afaceri-an de referinţă 2021 

SPIN GAMES SRL 95.768.554 lei 

 

ASSA STEEL STRUCTURES SRL 86.097.442 lei 

 

POLUS TRANSILVANIA COMPANIE DE INVESTITII 

SA 

79.473.642 lei 

AEGON PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A 

FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA 

60.058.840 lei 

VIADAN SRL 57.391.293 lei 
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ELBORIS COM SRL 50.972.117 lei 

 

MDPI OPEN ACCESS PUBLISHING ROMANIA SRL 42.577.936 lei 

 

INOTEC SRL 41.919.925 lei 

 

EPINVEST SRL 36.812.246 lei 

 

PREMIUM CARS SRL 30.187.873 lei 

 

FINPRO STAR SRL 30.075.454 lei 

 

MEGALOC IMOB SRL 26.494.521 lei 

 

FANUC AUTOMATION ROMANIA SRL 25.702.392 lei 

 

CITYVET PET & FARM SRL 25.257.413 lei 

 

COMOD IMPORT EXPORT SRL 24.224.189 lei 

 

Firme după numărul de angajaţi-an de referinţă 2021 

MDPI OPEN ACCESS PUBLISHING ROMANIA SRL 437 angajaţi 

 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Florești, județul Cluj 

pentru perioada 2022 - 2027 
 

 
 

                         

                 Localitatea cu cea mai tânără și educată populație din România            137 

 

 
 

NERA MURESAN SECURITY SRL 237 angajaţi 

 

KAPA EXCLUSIVE SPEDITION SRL 141 angajaţi 

 

A & P SOLUTIONS SRL 134 angajaţi 

 

LIFE IS HARD SA 115 angajaţi 

 

TABITA IMPEX SRL 79 angajaţi 

 

INOTEC SRL 77 angajaţi 

 

MEGAOHM SRL 71 angajaţi 

 

EPINVEST SRL 66 angajaţi 

 

VIADAN SRL 64 angajaţi 

 

RES QUALITY FOOD SRL 63 angajaţi 

 

KLAUSEN BURGER SRL 63 angajaţi 

 

DENNVERPROFI SRL 56 angajaţi 

 

BIO BOX SRL 55 angajaţi 
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ELBORIS COM SRL 53 angajaţi 

 

Tabel 5: Firme de pe raza comunei Floreşti 

Top domenii de activitate firme din comuna Floreşti: 

 

 

După cifra de afaceri 

an de referinţă 2021 

CAEN 9200-Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 

 

CAEN 2511-Fabricarea de construcţii metalice şi părţi 

componente ale structurilor metalice 

CAEN 6820-Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare 

proprii sau închiriate 

CAEN 6530-Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia 

celor din sistemul public de asigurări sociale) 

CAEN 4636-Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi 

produselor zaharoase 

CAEN 4634-Comerţ cu ridicata al băuturilor 

 

CAEN 5814-Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor 

 

CAEN 2893-Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor 

alimentare, băuturilor şi tutunului 

CAEN 4662-Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte 

 

CAEN 4511-Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare 

(sub 3,5 tone) 
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CAEN 4120-Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi 

nerezidenţiale 

CAEN 4110-Dezvoltare (promovare) imobiliară 

 

CAEN 3320-Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 

 

CAEN 7500-Activităţi veterinare 

 

CAEN 2222-Fabricarea articolelor de ambalaj din material 

plastic 

 

 

 

După număr angajaţi 

an de referinţă 2021 

CAEN 5814- Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor 

 

CAEN 8010- Activităţi de protecţie şi gardă 

 

CAEN 7820- Activităţi de contractare, pe baze temporare,a 

personalului 

CAEN 7820- Activităţi de contractare, pe baze temporare,a 

personalului 

CAEN 6201- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă 

(software orientat client) 

CAEN 4771- Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în 

magazine specializate 

CAEN 2893- Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea 

produselor alimentare, băuturilor şi tutunului 

CAEN 2733- Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire 

şi cabluri electrice şi electronice 
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CAEN 4662- Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte 

CAEN 4636- Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi 

produselor zaharoase 

CAEN 5610- Restaurante 

CAEN 5610- Restaurante 

 

CAEN 4752- Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al 

articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine 

specializate 

CAEN 5610- Restaurante 

 

CAEN 4634- Comerţ cu ridicata al băuturilor 

 

Tabel 6: Domenii de activitate ale firmelor de pe raza comunei Floreşti 

Dată fiind apropierea foarte mare față de municipiul Cluj-Napoca și includerea comunei Florești 

în zona metropolitană Cluj, în ultimii ani au apărut tot mai multe investiții locale în ramuri 

economice diverse ceea ce transformă comuna Floreşti într-un pol de dezvoltare locală, chiar daca 

discutăm despre mediul rural. Pe teritoriul comunei se afla centre comerciale precum VIVO Cluj 

Napoca, Roka Premium Center Floreşti dar şi magazine precum Metro Cash & Carry, Mega Image, 

Praktiker, Brico Depot, Lidl, Profi. De asemenea, menţionăm că pe raza comunei Floreşti există 

agenţii ale diferitelor bănci comerciale care operează la nivel naţional.  
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2.6.2. Agricultura 

 

Teritoriul administrativ al comunei Florești are o suprafață de 7.629,1272 ha, structurată astfel: 

Categorie teren Suprafaţa 

(hectare) 

Pondere din suprafața 

totală a comunei 

Drumuri şi căi ferate 653,9765 8,57 % 

Terenuri degradate şi 

neproductive 

37,4729 0,49 % 

Livezi de pomi, pepiniere 

pomicole, arbuşti fructiferi 

20,1685 0,26 % 

Păşuni naturale 1.609,6155 21,10 % 

Grădini familiale 3,6360 0,05 % 

Vii, pepiniere viticole şi 

hameişti 

2,2491 0,03 % 

Păduri şi alte terenuri cu 

vegetaţie forestieră 

667,6421 8,76 % 

Teren arabil (inclusiv sere şi 

solarii) 

1.437,1330  18,84% 

Fâneţe naturale 587,5149 7,70 % 

Construcţii 2.567,4217 33,65 % 

Ape şi bălţi 42,2969 0,55 % 

          Tabel 7: Împărţire teritoriu administrativ al comunei,  Sursa: Primăria Floreşti 
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În ultimii ani s-a constatat o reducere a interesului populației pentru activitățile agricole, 

principalele cauze care au determinat acest fenomen fiind limitarea piețelor de desfacere a 

produselor, creșterea prețurilor combustibililor și implicit creșterea costurilor lucrărilor 

mecanizate, respectiv profitul redus ce poate fi obținut în urma desfășurării acestor activități.  

Dată fiind poziția suburbană a comunei Florești, agricultura și creșterea animalelor ocupă un loc 

secund în contextul profilului economic al comunei, după industrie și construcții.  

Datorită condițiilor pedoclimatice din zonă, se cultivă plante de câmp ca porumbul, orzoaica de 

primăvară, grâul de toamnă, cartofi. Pe suprafețe mai restrânse și în ferme specializate se cultivă 

legume ca varza de toamnă, morcovi, țelină, fasole, mazăre, roșii, castraveți, etc.  

Baza materială pentru dezvoltarea sectorului agricol din comuna Florești cuprinde diferite mașini 

și echipamente agricole în proprietate. Situația acestora, după tipul de mașini și echipamente 

agricole utilizate, este redată în tabelul de mai jos.   

Mașini și echipamente agricole în proprietate 

 Număr 

Tractoare 53 

Motocultoare 8 

Pluguri pentru tractoare 38 

Cultivatoare mecanice 6 

Combinatoare 3 

Grape mecanice 51 

Semănători cu tracțiune mecanică 27 

Mașini pentru împrăștiat îngrășăminte 8 
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Mașini pentru erbicidat și executat tratamente 31 

Combine autopropulsate pentru recoltat 

cereale, culturi oleaginoase, seminceri 

2 

Motocositoare 18 

Alte mașini și echipamente agricole 73 

          Tabel 8: Maşini şi echipamente agricole,  Sursa: Primăria Floreşti 

Conform centralizatorului actual realizat la nivelul Primăriei Floreşti relativ la efectivul de 

animale, se înregistrează următoarea situație redată în tabelul de mai jos: 

Efectivele de animale din comună 

Bovine 151 

Ovine 3150 

Caprine 75 

Porcine 230 

Păsări 5.873 

Cabaline 170 

Măgari şi catâri  10 

Iepuri de casă 400 

Familii de albine 180 

          Tabel 9: Efectivele de animale din comună, Sursa: Primăria Floreşti 

În Floreşti se află abatorul de pui şi fabrica de pâine Oncos. Firma Oncos este o firmă cu capital 

integral privat român fiind unul dintre cei mai importanţi producători şi distribuitori de carne de 
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pui şi produse de panificaţie din România. Din inima Transilvaniei, în cele 5 ferme şi cele 46 de 

hale cu peste 72.000 metri pătraţi Grupul de Fime Oncos creşte şi abatorizează peste 8 milioane 

de pui pe an. Fermele Oncos de creştere a puilor sunt situate în localităţile: Gilău, Lomb, Jucu, 

Sălişte, Coruş şi Panic în judeţul Sălaj. De asemenea, în comuna Floreşti există o serie de PFA-uri 

autorizate care se ocupă de creşterea ovinelor- Oltean Florin PFA, Drîndă Marius Bogdan PFA. 

Blag Ion Sergiu PFA. 

Pe raza comunei Florești există  cabinete şi farmacii veterinare. De asemenea, la nivelul comunei  

funcționează conform Direcţiei pentru agricultură a judeţului Cluj, următoarele asociații 

profesionale ale crescătorilor de animale: Asociația fermierilor crescători de bovine Cluj; Asociația 

Crescătorilor de Taurine Florești județul Cluj, cu 46 asociații locale afiliate, Asociația crescătorilor 

de suine. 

2.6.3. Turism 

 

Comuna Florești dispune potențial turistic dar acesta este insuficient valorificat. Pe teritoriul 

comunei au fost identificate o serie de obiective turistice, unele dintre acestea fiind monumente 

aflate pe lista patrimoniului cultural clujean. Astfel, vorbim de o serie de edificii ecumenice 

precum: Biserica Romano-Catolică din satul Florești, Biserica Reformată din satul Luna de Sus, 

Biserica Ortodoxă de lemn Sf. Arhangheli Mihail și Gavril din satul Tăuți, Biserica Ortodoxă Sf. 

Dumitru din Florești, Biserica Ortodoxă Sf. Arhangheli din satul Luna de Sus, Biserica Greco-

Catolică Sf. Nicolae din Florești, respectiv Mănăstirea Ortodoxă Acoperământul Maicii Domnului 

din Tăuți.  

Biserica Romano-Catolică cu hramul “Tuturor Sfinților” din Florești, monument istoric din 

secolul al XIV-lea, atestată pentru prima dată în anul 1342, înscrisă pe lista monumentelor istorice, 

este construită din piatră, inițial în stil romanic (arcul triumfal și fundația altarului), suferind 

intervenții ulterioare ale stilului gotic târziu în secolele al XIV-lea – XV-lea. Valoarea arhitecturală 

a bisericii este amplificată de existența unor fresce ce datează din secolul al XV-lea. În prezent, 
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biserica se află într-o stare perfectă de conservare, fiind împrejmuită de un frumos zid de piatră, 

care avea rol de apărare împotriva invaziilor în vremurile demult apuse.  

Piatra de temelie a Bisericii Greco-Catolice cu hramul “Sfântul Nicolae” din Florești a fost 

pusă la data de 01.06.1997, iconostasul fiind realizat după modelul celui din biserica mănăstirii 

Nicula. Deasupra intrării în biserică se află icoana Sfântului Ierarh Nicolae, cel care dă numele 

bisericii greco-catolice și care este “îndreptător credinței și chip blândeților, învățător înfrânării te-

au arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor”, așa cum scrie în Topar. În afara programului 

religios, mărturisiri, spovedanii, vizite la credincioșii care nu se pot deplasa, în cadrul bisericii au 

loc și ore de engleză, religie și cor cu copiii, care au ocazia ca la fiecare sărbătoare să împărtășească 

lumii ceea ce au învățat.  

Biserica Ortodoxă cu hramul “Sfântul Mare Mucenic Dumitru, Izvorâtorul de Mir” din 

Florești își are începuturile între anii 1830-1834, construcția fiind în formă de navă 

dreptunghiulară, ridicată pe cheltuiala lui Dumitru Căian cel Tânăr, fiu al Floreștiului (tabloul 

ctitorului se află în biserică – ulei pe pânză), din piatră adusă cu carele din cariera Baciu, pe o 

suprafață de 395 mp. Biserica se remarcă atât prin pictura murală, seria de vitralii, cât și prin 

valoarea iconostasului, executat în 1884, după modelul catedralei metropolitane din Blaj, iar cele 

32 de icoane aparțin patrimoniului național. Biserica a fost sfințită în 1834. Turnul-clopotniță cu 

baza pătrată se află pe latura de apus și are trei niveluri. Ceasul din turn a fost donat de Petru Bojan, 

fiu al satului, notar al comunei între 1867 și 1909. În anii ’70 biserica a fost renovată și pictată în 

tempera de prof. Coriolan Munteanu, rectorul Institutului de Arte Plastice “Ion Andreescu” din 

Cluj-Napoca. De atunci și până în prezent, biserica a suferit unele renovări și la exterior, fiind 

amenajată o ieșire în peretele de nord, pictate vitralii, construit un altar de vară și un gard de 

împrejmuire. Biserica are trei clopote din aramă și cositor. Clopotul mare de 750 de kg a fost donat 

de către prof. Dumitru Remus Mocanu, fiu al satului în 1978, urmând ca în 2009 toate clopotele 

să fie automatizate.  

Biserica Reformată Calvină din Luna de Sus este construită în stil gotic, fiind monument 

istoric și de arhitectură. În interiorul bisericii se păstrează fresce din perioada în care edificiul 
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aparținea cultului catolic. Impresionantul tavan casetat a fost executat în anul 1752 de către 

meșterul sas Umling cel Bătrân, autor a numeroase lucrări similare din zona Călata. Turnul 

bisericii a fost construit în 1828 în stil baroc. Se spune că în 1722 exista în curtea bisericii o 

construcție de lemn numită kaloda, în care erau închiși cei care săvârșeau fapte reprobabile și erau 

condamnați la un număr de zile de carceră de Presbeteriu (Consiliul Parohial al Parohiei 

Reformate), care avea drept de judecată. Tot aici erau închise perechile care, din diferite motive, 

voiau să se despartă, pentru aceștia exista un singur pat, o singură masă, o singură farfurie și un 

singur set de tacâmuri. După secolul al XVIII-lea construcția a dispărut. Corul bisericii reformate 

Imreh Sandor reînființat în 1990 participă la diferite festivaluri de coruri bisericești din țară sau 

străinătate. Biserica este declarată monument de arhitectură și este înscrisă pe lista monumentelor 

istorice și a lăcașurilor de cult din România. Biserica este arondată Protopopiatului Călata din 

Eparhia Reformată a Ardealului.  

Biserica Ortodoxă cu hramul “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” Luna de Sus își are 

începuturile în anul 1927, când în timpul preotului Ioan Radu a fost ridicată din cărămidă, ca mai 

apoi în anul 1928 să fie sfințită de episcopul Nicolae Ivan. Planul bisericii în formă de cruce a fost 

realizat de arhitectul Kuncz Ernest, iar iconostasul a fost pictat de Emil Cornea. Biserica a suferit 

influențe gotice și baroce. Biserica are 3 clopote, unul fiind adus de la vechea biserică de lemn și 

datează din 1722. În anul 1975 întreaga biserică a fost pictată de Titorenco Roman Simion din 

București, în stil neobizantin, tehnica tempera.   

Biserica de lemn din Tăuți a fost construită în secolul al XVIII-lea, anul necunoscându-se cu 

exactitate, cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, și este un monument istoric și arhitectural 

prin elementele de construcție specifice bisericilor de lemn din Transilvania. Biserica se găsește 

în mijlocul cimitirului și este și azi elementul central al vieții spirituale a credincioșilor din parohia 

Tăuți. Potrivit tradiției locale, aceasta a fost înălțată inițial pe “Lesioară”, de unde s-a mutat pe 

actualul loc. Mutarea bisericii s-a făcut înainte de 1829, dată la care biserica a fost pictată. În anul 

1996 s-au efectuat lucrări de consolidare și reparație a bisericii. Cu sprijinul primăriei comunei 

Florești a fost restaurată pictura murală executată în stil naiv, într-o cromatică vie, cu aspect de 
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sărbătoare, realizată de Dimitrie Ispas și fiul acestuia, Ioan, în anul 1829. Biserica mai deține în 

patrimoniul său icoane pe sticlă din centrul de la Nicula, cât și icoane de la sfârșitul secolului al 

XVIII-lea.  

Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Tăuți este o mănăstire de maici, având ziua 

hramului pe 1 octombrie. Piatra de temelie a Mănăstirii a fost pusă de Î.P.S. Bartolomeu în 20 

noiembrie 1994. Planul de construcție al bisericii, începută în mai 1995, a fost făcut de arhitectul 

Radu Spânu. În interior, artistul Manole Pătrașcu a pictat biserica în tehnica frescă. Mănăstirea 

este monument istoric, care cuprinde biserica în stil bizantin, trei corpuri de clădiri, zidul care 

împrejmuiește mănăstirea și poarta-clopotniță. Mănăstirea este întotdeauna cu porțile deschise și 

își întâmpină drumeții cu un gând și o vorbă bună în orice moment al zilei.  
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Figura 4: Edificii ecumenice din comuna Floreşti 

Alte obiective din comuna Florești care prezintă potențial turistic sunt Cetatea Fetei și 

împrejurimile, Muzeul Apei sau barajul Florești.  

Cetatea Fetei (Cetatea Florești) a fost o cetate construită în apropiere de localitatea Florești, 

fiind cel mai vechi monument istoric de pe teritoriul comunei. Cetatea a fost construită de către 

episcopii Transilvaniei în anul 1241, drept punct de pază și observație în fața invaziilor tătarilor. 

Cetatea a fost dărâmată în 1437, în perioada răscoalei țărănești de la Bobâlna. În prezent mai există 

doar o serie de ruine și o gaură de puț din care pornește un tunel subteran, blocat la câțiva metri de 
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o poartă din fier. Conform unei legende locale, din acel loc ar porni un tunel care leagă cetatea de 

Biserica Sfântul Mihail din Cluj-Napoca, dar această legendă nu a fost însă confirmată de 

arheologi. Numele cetății provine dintr-o legendă locală, potrivit căreia în timpul invaziilor tătare 

o fată din sat a fost prinsă de tătari și în ciuda torturilor nu a dezvăluit locul în care se ascunseseră 

oamenii din sat; în amintirea sa, cetatea a fost denumită Cetatea Fetei. În anul 2004, ANL a 

construit în zonă un cartier de locuințe, care a fost denumit Cartierul Cetatea Fetei.   

Comuna Florești se remarcă și prin existența pe teritoriul său a primului și singurului Muzeu 

al Apei37 din România, regăsindu-se printre puținele muzee de acest gen din lume. Muzeul a fost 

inaugurat în 1992 de către actuala Compania de Apă “Someș” (pe atunci Regia Autonomă 

Județeană Apă-Canal Cluj) cu ocazia Centenarului Uzinelor de Apă și Canalizare Cluj, fiind 

amenajat într-un cadru natural deosebit, în clădirea primei stații de pompare de la sursa subterană, 

pusă în funcțiune în anul 1898. Sub deviza “Apa este viață!”, muzeul promovează importanța 

globală și vitală a apei. De-a lungul existenței sale, zestrea muzeului a fost îmbogățită în mod 

constant cu piese de valoare istorică din România și din alte țări (hărți, documente, fotografii, 

planuri tehnice, unelte și utilaje). În comuna Florești se regăsesc și 2 monumente istorice. Primul 

dintre acestea este Monumentul Eroilor, care este amplasat în mijlocul localității Florești și a fost 

ridicat în anul 1925 din inițiativa directorului școlii de atunci, Ioachim Pop, în memoria soldaților 

din comuna Florești căzuți la datorie în primul război mondial. Al doilea monument constă în 

bustul lui Gheorghe Șincai, care a fost dezvelit în anul 1978 cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la 

înființarea primei școli în limba română în satul Florești, fiind opera sculptorului Virgil Fulea. Un 

alt monument din comuna Floreşti este bustul lui Dumitru Tăuţan, patronului spiritual al Liceului 

Teoretic „Dumitru Tăuțan” din Florești, monument amplasat în faţa liceului. 

Serviciile turistice existente la nivelul comunei Florești sunt reprezentate de  structuri cu 

funcțiuni de cazare – pensiuni şi apartamente de închiriat. În comună există şi un hotel modern de 

4 stele (West City Hotel – primul design hotel din România) dar şi restaurante. 

                                                           
37 Compania de Apă Someş S.A., Muzeul Apei, accesat online la http://www.casomes.ro/index.php?pid=17 
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Unităţi de cazare în comuna Floreşti, judeţul Cluj 

An de referinţă 2021 

Hoteluri 1 

Vile turistice  1 

Pensiuni agroturistice 10 

TOTAL 12 

Tabel 10: Numărul unităţilor de cazare din comuna Floreşti, Sursa: INS 

Capacitatea de cazare turistică 

An de referinţă 2021 

Hoteluri 207 locuri 

Vile turistice  6 locuri 

Pensiuni agroturistice 236 locuri 

TOTAL 449 locuri 

Tabel 11: Numărul unităţilor de cazare, Sursa: INS 

Sosiri ale turiştilor în structuri de primire turistică 

An de referinţă 2021 

Hoteluri 5.814 persoane 

Pensiuni agroturistice 4.462 persoane 

TOTAL 10.276 persoane 

Tabel 12: Număr turişti sosiţi în comună, Sursa: INS 
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2.6.4. Forța de muncă și șomajul 

 

În anul 2018, orașul Cluj-Napoca a fost unul dintre cele 50 cele mai dezvoltate orașe din 

Uniunea Europeană în grupa de PIB/loc. 19.000 – 27.000 la Paritatea Puterii de Cumpărare, orașe 

care au demonstrat la nivel european un angajament credibil pentru promovarea cunoașterii, 

culturii și a creativității. Cluj-Napoca s-a clasat pe poziția a 16-a ca mărime a economiei bazată pe 

cunoaștere și creativitate.Totuși, județul este situat în cea de a doua grupă decilică de la baza 

clasamentului. În anul 2017, ponderea PIB/locuitor în media UE la nivel local a fost similară cu 

cea națională de 32%, respectiv 32,2% pentru Cluj-Napoca și 37,2% la nivelul Zonei Metro-

politane Cluj. Însă, chiar dacă economia zonei ca volum a fost mai redusă comparativ cu restul 

regiunilor europene, Zona Metropolitană se află peste mediana regională a valorii adăugate brute 

în anul 2016. 

În Zona Metropolitană, în anul 2018 au fost salariate 239 mii de persoane. Numărul total de 

salariați în 2018 în Cluj-Napoca a fost de 203,9 mii persoane. Cifrele sunt bazate pe salariații 

raportați de către toate organizațiile indiferent de forma juridică de organizare și forma de 

proprietate, publică sau privată. 

Unul din cinci salariați din Cluj-Napoca face naveta înspre locul de muncă: 41,4 mii de persoane 

lucrează în Cluj-Napoca, însă nu locuiesc în oraș. Cel mai mare flux de salariați navetiști vine din 

primul cerc de comune din jurul orașului, în mod special din Florești. În această comună 86% din 

salariați fac naveta, raportat la persoanele de vârstă activă din locali-tate, iar 89% din fluxul de 

migrație este direcționat înspre Cluj-Napoca. Pe locul doi se află Baciu cu 51% din populația activă 

navetistă, iar pe locul trei Apahida cu 46%.38 

Analiza evoluţiei în timp a numărului mediu de salariaţi (numărul mediu al salariaţilor cuprinde 

persoanele angajate cu contract de muncă/raport de serviciu pe durată determinată sau 

                                                           
38 Centrul Interdisciplinar pentru Ştiinţa Datelor Cluj Napoca/2020, Universitatea Babeş-Bolyai, Primăria Cluj 

Napoca, Economia Clujului, Municipiul Cluj Napoca şi Zona Metropolitană Cluj-Raport de cercetare-dezvoltarea 

economiei locale în deceniul 2008-2018. 
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nedeterminată, inclusiv lucrătorii sezonieri, managerul sau administratorul, al căror contract de 

muncă/raport de serviciu nu a fost suspendat în anul de referinţă) din comuna Floreşti arată 

următoarea situaţie: 

Evoluţie număr mediu de salariaţi- persoane 

An de referinţă 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

          

3.353 3.117 3.305 3.486 3.869 3.716 4.664 4.947 4.793 4.312 

                                        Tabel 13: Evoluţie număr mediu de salariaţi, Sursa: INS 

 

                                            Grafic 2: Evoluţia numărului mediu de salariaţi 
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Datele oficiale INS arată că în ultimii 10 ani, nu au existat fluctuaţii masive şi relevante în ceea ce 

priveşte numărul mediu de salariaţi din comuna Floreşti, judeţul Cluj. Anii 2019 şi 2020 sunt 

marcaţi de o mică scădere a acestui număr însă nu se poate vorbi de un fenomen abrupt şi cu impact 

major la nivel local. În ceea ce priveşte numărul şomerilor, situaţia la nivelul comunei Floreşti, 

conform datelor INS este următoarea: 

Şomeri înregistraţi 

An de referinţă 

2017 2018 2019 2020 2021 

M F M F M F M F M F 

45 65 18 48 38 56 90 108 55 67 

Total: 110 Total: 66 Total: 94 Total: 198 Total: 12239 

Tabel 14: Numărul şomerilor înregistraţi, Sursa: INS 

Poderea şomerilor înregistraţi în totalul resurselor de muncă 

An de referinţă 

2017 2018 2019 2020 2021 

M F M F M F M F M F 

0,4% 0,5% 0,2% 0,4% 0,3% 0,4% 0,7% 0,7% 0,4% 0,4% 

Total: 0,5% Total: 0,3% Total: 0,3% Total: 0,7% Total: 0,4%40 

                               Tabel 15:Ponderea şomerilor în resursele de muncă, Sursa: INS 

                                                           
39 9999,00 - subliniat - date provizorii, conform INS 
40 9999,00 - subliniat - date provizorii, conform 
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                                            Grafic 3: Evoluţia numărului mediu de salariaţi 

Numărul de şomeri înregistraţi are cateva vârfuri de creştere în anii 2017,2020,2021 însă nu sunt 

creşteri semnificative. Datele oficiale INS arată faptul că şomajul în comuna Floreşti, judeţul Cluj 

este unul scăzut, acest fapt fiind datorat atât dezvoltării economice a comunei dar mai ales a 

apropierii de municipiul Cluj Napoca unde lucreză un număr semnificativ de locuitori ai 

Floreştiului. 

2.7. Capitalul social 

 

2.7.1 Populația 

Comuna Floreşti are o populaţie de 44.301 locuitori, conform datelor statistice aferente anului 

2021 (INS). 

De-a lungul timpului, respectiv în ultimii 10 ani, populaţia comunei Floreşti  a crescut într-un ritm 

alert. Astfel, dacă în anul 2012, comuna număra 17.371 de locuitori cu domiciliul declarat în 

comună, în anul 2021, numărul locuitorilor cu domiciliul stabilit în comuna Floreşti este de 44.301 
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persoane. Având în vedere numărul de locuitori, comuna Floreşti este cea mai mare comuna de la 

nivelul României. 

Conform datelor INS, populaţia după domiciliu a comunei a fost următoarea: 

Evoluţie populaţie după domiciliu 

An de referinţă 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

          

17.371 19.840 22.433 24.961 28.179 31.596 35.152 38.306 41.521 44.301 

                           Tabel 16: Număr populaţie comună în ultimii 10 ani, Sursa: INS 

 

                                                      Grafic 4: Populaţia după domiciliu 
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Structura pe vârste şi sexe a populaţiei comunei Floreşti este redată în tabelul de mai jos. 

Structura populaţiei-an de referinţă 2021 

 Masculin Feminin Total 

0-4 ani 1935 1832 3767 

5-9 ani 1604 1449 3053 

10-14 ani 1336 1244 2580 

15-19 ani 869 840 1709 

20-24 ani 886 1034 1920 

25-29 ani 1532 2024 3556 

30-34 ani 2717 3141 5858 

35-39 ani 2681 2768 5449 

40-44 ani 2250 2214 4464 

45-49 ani 1547 1544 3091 

50-54 ani  1167 1379 2546 

55-59 ani 715 785 1500 

60-64 ani  661 960 1621 

65-69 ani 574 800 1374 

70-74 ani 390 516 906 

75-79 ani 184 251 435 

80-84 ani 109 179 288 
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85 ani si peste 61 123 184 

TOTAL 21.218 23.083 44.301 

                         Tabel 17: Structura pe sexe a populaţiei comunei Floreşti, Sursa: INS 

Conform datelor prezentate în tabel, structura populaţiei totale a comunei Floreşti în funcţie de sex 

este echilibrată; 21.218 de persoane sunt de sex masculin, reprezentând 47.90% din totalul celor 

44.301 de locuitori ai comunei înregistraţi în anul 2021, respectiv 23.083 persoane, reprezentând 

52.10% din total, sunt de sex feminin.  

Distribuţia populaţiei totale a comunei Floreşti în funcţie de vârstă indică următoarele: 

 Populaţia cu vârsta între 0-14 ani este de 9400 persoane, reprezentând 21,21% din 

totalul populaţiei comunei 

 Populaţia cu vârsta între 15-29 ani este de 7185 persoane, reprezentând 16,22% din 

totalul populaţiei comunei 

 Populaţia cu vârsta între 30-45 ani este de 15771 persoane, reprezentând 35,60% din 

totalul populaţiei comunei 

 Populaţia cu vârsta între 45-60 ani este de 7137 persoane, reprezentând 16,12% din 

totalul populaţiei comunei 

 Populaţia cu vârsta de peste 60 ani este de 4808 persoane, reprezentând 10,85% din 

totalul populaţiei comunei 
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                                                       Grafic 5: Populaţia comunei Floreşti 

În comuna Florești conviețuiesc în înțelegere trei mari comunități entice – românii, maghiarii și 

romii. Există unele dificultăți privind integrarea minorității romilor. Problemele constatate la 

nivelul minorității de romi din comună sunt valabile pentru majoritatea comunităților de romi din 

România (condiții precare de trai, infracționalitatea, abandonul școlar, lipsa calificării) și necesită 

intervenții atât la nivel național, cât și la nivel local, prin intermediul unor programe care să vizeze 

diminuarea excluderii sociale a membrilor acestor comunități și care să acționeze pe direcția 

integrării lor în societate. Comuna Florești a implementat de-a lungul timpului inițiative locale 

prin care să faciliteze integrarea socială a persoanelor de etnie roma (ex. Proiectul strategic intitulat 

“Accesul romilor pe piața muncii – prioritatea noastră”, finanțat din Fondul Social European prin 

POSDRU, perioada de derulare mai 2014 – octombrie 2015). 
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2.7.2 Starea de sănătate 

 

În vederea protejării stării de sănătate a populației, este fundamental să existe în comună instituții 

medicale care să dispună de personal calificat și de un grad de dotare corespunzător necesităților. 

De asemenea, pentru a îmbunătăți starea de sănătate a locuitorilor comunei, este necesară 

desfășurarea unor acțiuni de educație pentru sănătate de către personalul medical existent în 

comună. În comuna Floreşti există un singur dispensar uman de stat. 

Unități sanitare pe categorii de unități- an de referinţă 2020 

Categorie Forma de proprietate Număr 

Ambulatorii de specialitate Proprietate privată 1 

Centre medicale de 

specialitate 

Proprietate privată 1 

Centre medicale de 

specialitate cu paturi de 

spital 

Proprietate privată 1 

Cabinete medicale de 

medicina generala 

Proprietate privată 1 

Cabinete medicale de 

familie 

Proprietate privată 7 

Cabinete stomatologice Proprietate privată 20 

Cabinete medicale de 

specialitate 

Proprietate privată 4 

Farmacii Proprietate privată 20 

Laboratoare medicale Proprietate privată 1 
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Laboratoare de tehnica 

dentară 

Proprietate privată 2 

                        Tabel 18:Numărul unităţilor sanitare din comuna Floreşti, Sursa: INS 

Pe raza comunei nu funcționează niciun spital. Totuși, poziționarea comunei la o distanță de doar 

5 km față de municipiul Cluj-Napoca constituie un avantaj semnificativ pentru locuitorii comunei, 

întrucât aceștia pot apela la serviciile spitalelor clinice și de specialitate din municipiu. Menționăm 

că în comuna Florești, se va construi Spitalul Regional de Urgenţă Cluj, valoarea investiţiei fiind 

de aproximativ 500 milioane euro. 

De asemenea, apropierea comunei față de municipiu, dar și numărul ridicat de locuitori ai comunei, 

au condus la diversificarea ofertei de servicii medicale existente în comună, astfel încât comuna 

Florești este mult mai bine situată din acest punct de vedere decât majoritatea comunităților rurale 

din România.  

În comuna Florești există și laboratoare de analize medicale printre care menționam: Clinica Sante, 

Synevo, Synlab, Bioclinica, etc. 

2.7.3 Educația formală și informală 

 

Învățământ 

Primele școli au apărut în jurul și sub conducerea bisericii, din nevoia de a-și asigura aceasta preoții 

și dascălii necesari la oficierea cultului divin. Acest fapt este general în istoria omenirii. Și în 

Florești, localitate atât de veche, cu o populație românească numeroasă, este sigur că a existat o 

școală bisericească cu un număr restrâns de elevi, viitori dascăli de strană și unii dintre ei, preoți. 

Acest lucru poate fi afirmat și despre existența școlii maghiare din Florești, care a existat în prima 

sa formă ca o școală parohială cu mult timp înainte de anul 1820, când există primul document 

păstrat despre atestarea ei. În Florești trebuie amintit și despre existența unei școli germane pentru 

coloniștii sași de aici, atestată documentar în 5 iulie 1676, care avea ca învățător pe Adam Wienner.  
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Între cele peste 380 de școli românești înființate și reorganizate de directorul național al școlilor 

din Transilvania, Gheorghe Șincai, este și școala din Florești. Prin decretul directorial din 25 

decembrie 1787, ia ființă și aici prima școală sistematică sătească de limba română.  

În prezent, în comuna Florești învățământul este reprezentat prin 2 școli generale: Școala 

Gimnazială “Gheorghe Șincai” cu clasele I-VIII din localitatea Florești și Școala Gimnazială Luna 

de Sus. În localitatea Tăuți nu funcționează nici școală, nici grădiniță. Unitățile de învățământ 

existente în comună necesită lucrări de reabilitare, modernizare și dotare corespunzătoare, pentru 

a crește atât calitatea condițiilor de desfășurare a actului educațional, cât și performanțele școlare 

ale elevilor. De asemenea, în comuna Floreşti există Liceul teoretic „Dumitru Tăuţan”. La nivel 

de unitate de învăţământ preuniversitar, pe raza comunei Floreşti există 2 grădiniţe – Grădiniţa cu 

program prelungit “Lumea culorilor” Floreşti, comuna Floreşti şi Grădiniţa cu program prelungit 

Cetatea Fetei Floreşti, comuna Floreşti. În comuna Floreşti există o singură creşă- Creşa Cetatea 

Fetei- unitate care trebuie să deservească întreaga comunitate locală. Având în vedere nevoia 

crescută la nivel local pentru edicaţia timpurie antepreşcolară de tip creşă, primăria Floreşti a depus 

în anul 2022 spre finanţare proiectul „Construirea, echiparea şi operaţionalizarea unei creşe în 

comuna Floreşti, judeţul Cluj”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, 

Componenta C15 – Educaţie, investiţia 1 – Construirea, echiparea şi operaţionalizarea a 110 creşe 

În comună mai există și o serie de grădinițe particulare, printre care: Grădinița PrichiLand, 

Grădinița Shiny Stars, Grădinița cu program prelungit Daniela, Grădinița Prietenii lui Mickey. 

Spre deosebire de majoritatea zonelor rurale din România, care se confruntă cu reduceri 

semnificative ale populației de vârstă preșcolară și școlară, în comuna Florești se înregistrează 

creșteri ale populației de aceste vârste, fapt ce determină insuficiența capacităților de care dispun 

instituțiile de învățământ existente. Conștientizând aceste necesități, administrația publică locală 

identifică în permanență noi posibilități de a răspunde acestei nevoi de la nivel local prin 

suplimentarea locurilor în instituțiile educaționale de stat și prin construirea unor instituții noi. 
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Cultură 

O componentă importantă a vieții satului este cultura, domeniu care poate contribui în mod 

specific la creșterea gradului de atractivitate a satului pentru populația tânără. 

 În comuna Florești funcționează trei instituții de cultură, concretizate prin existența a câte 

unui cămin cultural în fiecare dintre localitățile componente ale comunei – Florești, Luna de Sus, 

Tăuți. În cadrul unităţilor de învăţământ există bibliotecile şcolare. Comuna are o Casă de cultură 

unde se organizează evenimente cu diferite ocazii. 

În comuna Florești există două monumente istorice: Monumentul Eroilor, amplasat în mijlocul 

satului Florești, ridicat în anul 1925 din inițiativa directorului școlii de atunci, Ioachim Pop, în 

memoria soldaților din comuna Florești căzuți la datorie în primul război mondial, respectiv Bustul 

lui Gheorghe Șincai, opera sculptorului Virgil Fulea, dezvelit în anul 1978 cu ocazia împlinirii a 

200 de ani de la înființarea primei școli în limba română în satul Florești.  

Între personalitățile locului se regăsesc următorii: Dumitru Căian-Bătrânul (1754-1821), Petru 

Meheși (1762-1827), Dimitrie Căian-Tânărul (1778-1832), Dumitru Căian (1838-1909), Teodor 

Sălăgian (1853-?), Emil Pop (1871-1909), Ioachim Pop (1878-1935), Dumitru Remus Mocanu 

(1915-1991), Ioan P. Rusu (1921-1988), Dumitru Tăuțan-Monu (1908-1996), Nicolae Olteanu 

(1913-1979), Emil Rusu (1931), Ștefan Urcan (1911-1981), Ioachim Eugen Lupu (1932).  

Tradiții și obiceiuri în Florești  

Patrimoniul cultural al satului românesc reprezintă o sursă importantă de dezvoltare, atât la nivel 

regional cât și la nivel local, capitalul simbolic fiind esențial pentru identitatea culturală 

reprezentată prin valori, obiceiuri și îndeletniciri, credințe și simboluri împărtășite de către 

comunitate. 

Protejarea moștenirii culturale rurale este extrem de importantă și în ceea ce privește dezvoltarea 

turismului rural ca modalitate de promovare a satelor românești, cu un efect pozitiv asupra atragerii 

turiștilor și cu beneficii economice pentru populația locală. Conservarea tradițiilor, a culturii și a 
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obiceiurilor din mediul rural reprezintă mijloace de creștere a potențialului turistic în multe alte 

țări. Având în vedere că majoritatea turiștilor străini care vin în țara noastră caută să trăiască 

experiența “vieții la țară” cu tot ceea ce implică acest lucru, păstrarea și conservarea culturii 

tradiționale în mediul rural reprezintă un element obligatoriu care trebuie luat în calcul în procesul 

de dezvoltare rurală.  

Peisajul multiconfesional al comunei Florești este întregit de tradițiile populare potențate de 

evenimente culturale și folclorice. Prin promovarea formelor autentice ale culturii tradiționale se 

face cunoscută și înțeleasă frumusețea, originalitatea, bogăția și deosebita valoare artistică a artei 

populare.  

  

Fig. 5: Obiecte tradiționale și port popular în comuna Florești 

Sursa: www.florestiulecumenic.ro 

În comuna Florești își desfășoară activitatea Ansamblu Folcloric “Şoimii Carpaţilor” al Casei de 

Cultura Floreşti, susţinut şi spijinit de Primăria Comunei Floreşti şi Consiliul Local. 

  

http://www.florestiulecumenic.ro/
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Evenimente deosebite care au loc în comună  

Principalele evenimente deosebite care se organizează în comună sunt cele de tipul “Zilele 

localității”. Zilele Floreștiului au devenit un punct de reper în cotidianul locuitorilor comunei. 

Desfășurat în prima parte a lunii septembrie, evenimentul reprezintă un prilej de bucurie pentru 

toate vârstele și pentru toate gusturile, nelipsind momentele artistice, zonele special amenajate 

pentru copii, muzica ușoară și populară, precum și surprizele.  

Alte sărbători și evenimente organizate în comuna Florești sunt: Crăciunul copiilor, Sărbătoarea 

Zilei Naţionale, TIFF (Festivalul Internaţional de Film Transilvania)- organizat pentru prima dată 

în istorie și în comuna Florești, între 23 iulie şi 1 august 2022. În Parcul Poligon din Florești au 

rulat titluri importante din cinematografia internațională și cea românească, iar la proiecții au 

participat peste 2900 de spectatori, Târgul “Produs de Cluj”, Zilele Teatrului41. 

Sport și agrement 

      În comuna Florești există baza sportivă “Unirea Floreşti”.  Tot în comuna Florești își 

desfășoară activitatea o serie de cluburi sportive precum: 

Cluburi de fotbal Academia Fotbal Floreşti 

Sporting Floreşti 

ACS Floreşti 

Minifotbal Floreşti 

Cluburi volei Marius Ciortea Floreşti 

Cluburi de baschet ACS Besport Floreşti 

Cluburi tenis de masă ACS Topsim Floreşti 

                                                           
41 Primăria Floreşti, Raport de activitate 2021, Bogdan Nicolae Pivariu, primar al comunei Floreşti, judeţ Cluj 
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Cluburi karate CS Hayashi Activ Floreşti 

Cluburi majorete Club Şcolar Gheorghe Şincai 

Tabel 19: Cluburile sportive care activează în comuna Floreşti 

În comuna Florești funcționează și Aqua Parc-ul Florești, un complex de agrement cu o suprafață 

totală de aproximativ 5000 mp, care pune la dispoziția clienților săi facilități precum: piscină 

pentru adulți de 1,5 m adâncime cu vârtejuri și hidromasaj, tobogane de 115 m, respectiv 70 m 

lungime pentru amatorii de adrenalină, bazine pentru copii cu o multitudine de jocuri de apă, sală 

de jocuri pentru copii, dar și restaurant fast serving cu diverse preparate destinate adulților și 

copiilor, bar – terasă cu o capacitate de 200 locuri, parcare supravegheată cu o capacitate de 250 

locuri, punct de prim ajutor. Aqua Parc Florești este completat de două alte unități reprezentative 

acestui sector – Club “Laguna” cu o capacitate de 300 locuri, destinat night party-urilor și 

Pensiunea “Casa Zânelor” ****, acoperind întreaga gamă a serviciilor de cazare42.  

 

2.7.4. Ordinea publică și protecția civilă 

 

Asigurarea ordinii și liniștii publice 

La nivelul comunei Florești, ordinea și liniștea publică sunt asigurate prin intermediul activităților 

desfășurate de către Secția 6 Poliție Rurală Florești, unitate coordonată de către Poliția 

Municipiului Cluj-Napoca. Această secție mai are în componență și posturile de poliție comunală 

din Gilău și Măguri-Răcătău. Personalul postului de poliție are în vedere soluționarea petițiilor și 

a sesizărilor depuse de cetățenii comunei și aplicarea contravențiilor acolo unde este cazul.  

În cadrul Primăriei Florești există Direcția Poliție Locală care funcționează în conformitate cu 

prevederile Legii 155/2010- Legea poliției locale, HG 1332/2010 privind aprobarea 

Regulamentului cadru de organizare si functionare a politiei locale. Compartimentele Direcției 

                                                           
42 Aqua Parc Floreşti, accesat online la http://www.aquapark-floresti.ro/index.html 
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Poliție Locală sunt: Compartimentul Ordine și Liniște Publică, Compartimentul Circulație pe 

drumuri publice, Compartimentul Protecția mediului, Compartimentul Activități comerciale, 

Compartimentul Disciplina în construcții și afișajul stradal.  

 Protecția civilă 

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) al comunei Florești este o structură 

specializată, cu o dotare specifică, destinat să execute activități de prevenire, monitorizare și 

gestionare a situațiilor de urgență în sectorul de competență. Sarcinile SVSU Florești sunt 

îndeplinite conform legislației în vigoare privind situațiile de urgență la nivel național, prin stricta 

coordonare și colaborare cu instituțiile specializate, în funcție de riscurile generatoare de situații 

de urgență, după cum urmează: 

1. Instituția Prefectului – Județul Cluj 

2. Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Avram Iancu” al jud. Cluj 

3. Administrația Bazinală de Apă Someș – Tisa – Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj 

4. Direcția de Sănătate Publică a jud. Cluj 

5. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a jud. Cluj 

6. Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Florești 

7. Centrul Operativ al C.L.S.U. al comunei Florești 

8. Consiliul Local al comunei Florești 

Prioritățile activității serviciului sunt: 

 Acoperirea riscurilor potențiale din sectorul de competență, atât din punct de vedere 

preventiv, cât și din punct de vedere operațional 

 Executarea oportună a misiunilor și operațiunilor specifice 

 Corelarea performanțelor tehnice ale mijloacelor de intervenție cu specificul și 

gradul de dificultate al situației de urgență, în vederea exploatării cu eficiență 

maximă a acestora.  
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Structura organizatorică de personal a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) nu 

mai figurează în Organigrama și Statul de funcții al instituției (Primăria Floreşti). 

       Organigrama și Statul de funcții, are aprobată în prezent ca formă de organizare o structură la 

nivel Compartiment pentru Situații de Urgență în subordinea Direcției Tehnice, cu 2(două) posturi 

de specialitate, ocupate de 2(doi) angajați specialiști în domeniu astfel: 

- Inspector de specialitate - Cadru Tehnic P.S.I. cod COR 54902,  

- Referent superior - Inspector de Protecție Civilă cod COR 121303,  

La nivelul comunei Floreşti există Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Florești 

care este parte componentă a Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. Această 

structură se înfiinţează, se organizează şi funcţionează pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor 

de urgenţă, asigurarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, Comitetul local pentru situaţii 

de urgenţă, denumit Comitet Local, se constituie şi funcţionează, potrivit legii, sub conducerea 

nemijlocită a primarului, ca organism de sprijin al managementului situaţiilor de urgenţă şi se 

compune din: a) preşedinte – primarul comunei; b) vicepreşedinte – viceprimarul; c) membri – 

secretarul comunei, reprezentanţi ai serviciilor publice şi ai principalelor instituţii şi agenţi 

economici din comună, precum şi manageri sau conducători ai agenţilor economici, filialelor, 

sucursalelor ori punctelor de lucru locale, care prin specificul activităţii constituie factori 

generatori de situaţii de urgenţă; d) consultanţi – experţi şi specialişti ai instituţiilor şi unităţilor  

de la punctul c). Comitetul Local se constituie prin dispoziţia primarului.  

Comitetul Local asigură îndeplinirea atribuţiilor principale prevăzute la art. 24 din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, preluând atribuţiile comisiei locale de apărare împotriva dezastrelor: a) informează prin 

centrul operaţional judeţean, respectiv al municipiului Cluj-Napoca, privind stările potenţial 

generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora; b) evaluează situaţiile de 

urgenţă produse pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri şi acţiuni specifice 

pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor; c) declară, cu acordul prefectului, starea 
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de alertă pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale; d) analizează şi avizează planul local pentru 

asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiei de urgenţă;           

e) informează Comitetul Judeţean şi Consiliul Local asupra activităţii desfăşurate; f) îndeplineşte 

orice alte atribuţiuni şi sarcini stabilite de lege sau de organismele şi organele abilitate. 

2.7.5 Asistența socială 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) este o instituție 

publică de interes județean, aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, care are rolul de a 

asigura la nivel județean aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul 

protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, 

precum și a oricăror altor persoane aflate în dificultate.  

La nivelul localităților, serviciile publice de asistență socială aparținând primăriilor locale au rolul 

de aplicare pe plan local a politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției 

familiei, a persoanelor singure, a persoanelor vârstnice, a persoanelor cu handicap, precum și a 

oricăror persoane aflate în nevoie socială.   

În cadrul Primăriei comunei Florești funcționează Serviciul de asistenșă socială, medicină școlară 

și probleme romi. Acest serviciu are în componență următoarele compartimente: Compartiment 

medicină școlară și asistență medicală comunitară, Compartiment asistență socială, Compartiment 

probleme romi.43 

Serviciul de asistență socială are atribuții privind acordarea ajutoarelor sociale, a ajutoarelor de 

încălzire, autoritatea tutelară, persoane cu dizabilități, protecția copilului, acordarea 

indemnizațiilor de creștere a copilului, a alocațiilor de stat, a alocațiilor de susținere a familiei.  

                                                           
43 file:///C:/Users/Photobooth/Downloads/organigrama-2021.pdf 
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În Florești există Casa de tip familial Neghiniță aparținând DGASPC.44 De asemenea, pe raza 

comunei Florești există și furnizori privați de servicii de tip rezidențial pentru vârstnici precum: 

 Căminul de bătrâni Asistmed- Centrul dispune de o capacitate de 52 de locuri, respectiv 

de 26 de camere, utilate şi mobilate la cele mai înalte standarde, cu ambient familial, 

aerisite şi orientate astfel încât beneficiarii să aibă parte de lumină naturală cât mai mult 

timp posibil. Fiecare cameră este prevăzută cu 2 paturi, baie individuală şi televizor. În 

incinta centrului se regăsesc o recepţie pentru primirea beneficiarilor şi familiei, cabinete 

medicale, birouri pentru personalul medical şi administrativ, o sală de kinetoterapie, o sală 

de activităţi zilnice (şah, table, remy, cărţi, citirea presei, calculatoare cu acces la internet 

etc.) şi holuri spaţioase care permit transportarea beneficiarilor cu nevoi speciale. Centrul 

rezidenţial oferă servicii socio-medicale la cele mai înalte standarde, iar echipa 

multidisciplinară (medic, asistenţi medicali, kinetoterapeut, infirmieri, ingrijitori, 

psiholog, asistent social) este instruită astfel încât să pună accent pe păstrarea unei vieţi 

decente, a demnităţii şi integrităţii beneficiarilor. Serviciile oferite de centrul rezidenţial, 

care permit îngrijirea necesară şi supravegherea beneficiarilor sunt: asistenţă şi îngrijire 

permanentă prin personal calificat, consultaţii şi alte servicii medicale zilnice, plus 

consultaţii oferite de medicul de familie, acces permanent al beneficiarilor la mijloacele 

de comunicare cu familia (telefon, internet, Skype), administrarea medicaţiei conform 

prescripţiilor medicale, servirea hranei la pat pentru persoanele care nu se pot deplasa, 

alimentaţie specială pentru persoanele cu regim, servicii de întreţinere şi îngrijire 

corporală, şedinte de masaj, kinetoterapie, servicii de frizerie, coafură, manichiură, 

pedichiură, alte servicii de care va fi nevoie. Pachetele de servicii oferite de centrul 

rezidenţial sunt diferenţiate în funcţie de condiţiile solicitate şi de starea de sănătate a 

fiecărei persoane şi se stabilesc după o analiză socio-medicală a viitorului beneficiar. 

  Căminul pentru Vârstnici Fileo, sat Luna de Sus- oferă cu prioritate o comunitate de 

familie, confort, supraveghere constantă, îngrijire cuprinzătoare pentru toți aceia care au 

                                                           
44 https://www.dgaspc-cluj.ro/unitati-rezidentiale-si-de-zi_protectia_copilului.html 
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nevoie de asistență medicală, atenție, comunicare si dragoste. Serviciile oferite sunt 

îngrijire medicală la orice oră din zi, supraveghere calificată, cu experiență. 

 Centrul de îngrijire Golden Age- oferă îngrijirea pe termen lung a persoanelor vârstnice 

care solicită rezidență în cadrul Centrului pentru că nu vor să fie singure și au nevoie de 

asistență în anumite activități. De asemenea, oferă servicii de recuperare și kinetoterapie 

beneficiarilor care au nevoie de ajutor pe termen scurt (minim 1 lună). 

Primăria Florești, în calitatea sa de exponent al administrației publice centrale la nivelul comunei, 

trebuie să creeze condițiile necesare și să aplice programele sociale prevăzute în legislația 

românească și măsuri care decurg și se impun ca urmare a acestor programe. Administrația publică 

locală trebuie să acorde protecției sociale un rol deosebit și să asigure o protecție socială concretă 

și eficientă, aplicată tuturor categoriilor de persoane defavorizate sau aflate în dificultate. 

Obiectivul principal în domeniul protecției sociale este reprezentat de creșterea și diversificarea 

formelor de protecție socială, în special în cazul categoriilor defavorizate ale populației – 

persoanele cu mulți copii, cu venituri reduse sau care nu au venituri, persoane vârstnice, bolnave 

sau cu handicap. 

2.7.6 Capacitatea administrativă 

 

Administrația publică locală a comunei Florești este reprezentată de către Primăria comunei 

Florești și este alcătuită din Consiliului local al comunei și din aparatul de specialitate al 

Primarului. Acestea funcționează pe baza principiilor generale ale administrației publice. În 

prezent, Consiliul Local Florești are în componența sa 19 consilieri locali
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Conform  Organigramei Unității Administrativ Teritoriale Comuna Florești, elaborată la data de 

24.11.2020, Primăria Florești este constituită din primar, viceprimar, administratorul public, 

persoanele încadrate la cabinetul primarului şi aparatul de specialitate al primarului, ale căror 

activitate se desfășoară prin intermediul a: 

 5 direcții de specialitate, aflate în subordinea primarului, viceprimarului și a consiliului 

local:  Direcția Economică; Direcția Poliție Locală; Direcția Tehnică; Secretarul General 

al Comunei; Serviciul Public Comunitar Local De Evidență a Persoanelor (la nivel de 

compartiment) și Serviciul de Asistență Socială, Medicină Școlară și Probleme cu Romi. 

Patrimoniul unității administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile și imobile 

aflate în proprietatea publică și proprietatea privată. Bunurile sunt supuse inventarierii 

anuale, în termen de 60 de zile de la data depunerii situații financiare anuale. Vânzarea, 

concesionarea și închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică a unității și cele din 

proprietatea privată se fac prin licitație publică, potrivit prevederilor legale.  

Persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite pe plan politic, economic, social sau 

cultural sau altor persoane importante reprezentative pentru comună li se poate conferi titlul de 

cetățean de onoare.  

În vederea realizării unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, precum și de 

stabilire a unor relații de parteneriat cu unități administrativ-teritoriale similare din alte țări, se pot 

realiza cooperări sau asocieri cu persoane juridice române sau străine, cu organizații 

neguvernamentale sau alți parteneri sociali, în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia. 

Prin hotărâre de Consiliu local se pot atribui sau schimba denumiri de străzi sau obiective de interes 

public local.  

Administrația locală își desfășoară activitatea într-un sediu nou și modern, inaugurat în 2012, care 

are o suprafață de 2.700 de metri pătrați utili, este organizat pe cinci nivele (subsol, parter, două 

etaje și un etaj retras), incluzând și o sală de ședințe pentru Consiliul Local.  

 

 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Florești, județul Cluj 

pentru perioada 2022 - 2027 
 

           Localitatea cu cea mai tânără și educată populație din România                       172 

 

 

Situația proiectelor finalizate, respectiv depuse spre finanţare, la nivelul comunei Florești este 

redată în tabelul de mai jos și denotă o bună capacitate de gestionare a proiectelor. 

Denumire proiect Sursa de finanţare Valoare Proiect finalizat/ Proiect 

depus spre finanţare 

Măsuri active în 

vederea integrării pe 

piaţa muncii 

POSDRU, DMI 5.1 

Dezvoltarea şi 

implementarea 

măsurilor active de 

ocupare 

9.014.726,00 lei-

valoare 

nerambursabilă 

Proiect finalizat 

Accesul rromilor pe 

piaţa 

muncii/prioritatea 

noastră 

POSDRU 2007-

2013, DMI 6.2 

Îmbunătăţirea 

accesului şi a 

participării 

grupurilor 

vulnerabile pe piaţa 

muncii 

9.699.581, 36 lei- 

valoare 

nerambursabilă 

Proiect finalizat 

Antreprenoriatul-

şansa ta! 

POCU 2014-2020, 

DMI 3.7 Creşterea 

ocupării prin 

susţinerea 

întreprinderilor cu 

profil non agricol din 

zona urbană 

16.934.909,97 lei- 

valoare 

nerambursabilă 

Proiect finalizat 

Dotarea căminului 

Cultural din Luna de 

Sus prin 

achiziţionarea de 

dotări specifice pentru 

păstrarea, dezvoltarea 

şi promovarea 

patrimoniului cultural 

al minorităţilor locale 

PNDR SM 19.2 

Acţiuni în strategia 

de dezvoltare locală 

202.086,53 lei- 

valoare 

nerambursabilă 

Proiect finalizat 
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Construire creşă în 

comuna Floreşti 

PNDR, SM 7.2 

Învestiţii în crearea şi 

modernizarea 

infrastructurii de 

bază la scară mică 

2.260.326,12 lei- 

valoare 

nerambursabilă 

Proiect finalizat 

Achiziţionare 

autospecială pompieri 

pentru comuna 

Floreşti, judeţul Cluj 

PNDR, SM 413 

Calitatea vieţii şi 

diversificarea 

economiei rurale 

434.930, 00 lei- 

valoare 

nerambursabilă 

Proiect finalizat 

Modernizare şi dotare 

spaţii de recreere şi 

agrement – Bulevard 

Cetatea fetei, comuna 

Floreşti, jud. Cluj 

PNDR 19.2 

Acţiuni în strategia 

de dezvoltare locală 

326.445, 00 lei- 

valoare 

nerambursabilă 

Proiect finalizat 

Sprijinirea initiativelor 

anteprenoriale in 

mediul rural 

POCU 

 

       6,372,048.96 lei-

buget partener 

Proiect depus spre 

finanţare 

Antreprenoriat social 

si inovare in mediul 

rural 

POCU 6,371,048.96- 

buget partener 

Proiect depus spre 

finanţare 

Sustinerea 

antreprenoriatului si 

intreprinderilor sociale 

din mediul rural 

POCU 6,370,048.96- 

buget partener 

Proiect depus spre 

finanţare 

Masuri de sprijin 

pentru inovatorii 

sociali din mediul 

rural 

POCU 6,370,048.96- 

buget partener 

Proiect depus spre 

finanţare 

Antreprenoriat social 

si ocupare in mediul 

rural 

POCU 6,370,048.96- 

buget partener 

Proiect depus spre 

finanţare 

Dotarea unităților de 

invățămant din 

Comuna Florești  cu 

dispozitive și 

POIM 1429253,15 lei Proiect depus spre 

finanţare 
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echipamente de 

protecție necesare 

prevenirii răspandirii 

infecției cu virusul 

SARS CoV-2 

Dotarea unităților de 

invățămant din 

Comuna Florești  cu 

dispozitive și 

echipamente de 

protecție necesare 

prevenirii răspandirii 

infecției cu virusul 

SARS CoV-2 

POIM 1421117,12 lei Proiect depus spre 

finanţare 

Achizitia de 

echipamente IT de tip 

tablete pentru uz 

scolar si alte 

echipamente necesare 

desfasurarii activitatii 

didactice in mediul 

on-line pentru dotarea 

unitatilor de 

invatamant din 

Comuna Florești 

POC 2907647,925 lei Proiect depus spre 

finanţare 

Extindere rețele de 

utilități publice, apă, 

canalizare și iluminat 

public stradal 

pentru proiectul 

"modernizare străzi și 

amenajări urbanistice 

prin extindere 

platformă drumuri în 

comuna florești, 

PNI "Anghel 

Saligny" 

4978770,23 lei Proiect depus spre 

finanţare 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Florești, județul Cluj 

pentru perioada 2022 - 2027 
 

           Localitatea cu cea mai tânără și educată populație din România                       175 

 

 

jud. Cluj-faza I 

Execuţie, extindere şi 

modernizare sistem de 

canalizare menajeră în 

localitatea Tăuţi, 

comuna Floreşti ‐ 

județul Cluj 

PNI "Anghel 

Saligny" 

16173269,03 lei Proiect depus spre 

finanţare 

Extindere rețele de 

utilități publice – apă, 

canalizare menajeră și 

iluminat public 

stradal pentru 

proiectul 

"Modernizare 

prin asfaltare străzi 

locale în localitatea 

Florești, comuna 

Florești, județul Cluj” 

PNI "Anghel 

Saligny" 

5063816,69 lei Proiect depus spre 

finanţare 

Modernizare prin 

asfaltare străzi locale 

în localitatea Floreşti , 

comuna Floreşti: 

Carpaţi 1, Florilor 1, 

Florilor 2, Teilor 1, 

Teilor 2, Urusagului 1, 

Narciselor, 

V.Marginean, Avram 

Iancu 

PNI "Anghel 

Saligny" 

11560328,71 lei Proiect depus spre 

finanţare 

Modernizare străzi şi 

amenajări 

urbanistice prin 

extindere platformă 

PNI "Anghel 

Saligny" 

20343523,23 lei Proiect depus spre 

finanţare 
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drum, comuna 

Floreşti, județul Cluj 

Rețea canalizare 

strada Eroilor – A. 

Iancu din localitatea 

Florești, județul Cluj 

PNI "Anghel 

Saligny" 

34465757,31 lei Proiect depus spre 

finanţare 

Creşterea eficienţei 

energetice şi a 

confortului interior în 

corp C1 grădiniţa 

Strada Horea - Floreşti 

Administraţia 

Fondului de Mediu 

1412419,13 lei Proiect depus spre 

finanţare 

Creşterea eficienţei 

energetice şi a 

confortului interior în 

grădiniţa Cetatea fetei 

– Floresti 

Administraţia 

Fondului de Mediu 

4216871,17 lei Proiect depus spre 

finanţare 

Staţii de încărcare 

electrice pentru 

vehicule de transport 

rutier nepoluant, în 

comuna Floreşti, 

judeţul Cluj 

Administraţia 

Fondului de Mediu 

2071967,52 lei Proiect depus spre 

finanţare 

Creşterea eficenţei 

energetice şi 

gestionarea inteligentă 

a energiei în 

infrastructura de 

iluminat public 

Administraţia 

Fondului de Mediu 

1904064,97 lei Proiect depus spre 

finanţare 

Dezvoltarea 

conceptului de lanţ 

scurt şi promovarea 

producătorilor locali 

din teritoriul GAL 

Someş-Nadăş 

AFIR 248.428 Euro  Proiect depus spre 

finanţare 
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Curăţăm România Administraţia 

Fondului de Mediu 

18000 lei Proiect depus spre 

finanţare 

Digi Floreşti ADR Nord Vest 1400000 lei Proiect depus spre 

finanţare 

Renovarea energetică 

a clădirilor 

rezidenţiale în comuna 

Floreşti, judeţul Cluj 

PNRR, C5-Valul 

renovării 

19104053,54 lei Proiect depus spre 

finanţare 

Investiţii în sisteme 

TIC, în comuna 

Floreşti, judeţul Cluj 

PNRR, C10-Fondul 

Local 

324770 lei Proiect depus spre 

finanţare 

Construirea, echiparea 

şi operaţionalizarea 

unei creşe în comuna 

Floreşti, judeţul Cluj 

PNRR, C15 - 

Educaţie 

13983421,78 lei Proiect depus spre 

finanţare 

Tabel 20: Proiectele realizate şi depuse spre finanţare de către Primăria Floreşti,   Sursa: 

Primăria Comunei Florești 

În ceea ce privește cooperarea dintre autoritățile publice locale la nivelul județului Cluj, există trei 

forme de colaborare: 

 Colaborare de tip Zona Metropolitană 

 Colaborare de tip Asociații de Dezvoltare Intercomunitare 

 Colaborare de tip Asocieri Microregionale și Grupuri de Acțiune Locală  

Comuna Florești face parte din diferite structuri corespunzătoare fiecăreia dintre cele trei forme de 

colaborare, în continuare prezentându-se apartenența sa la aceste structuri.  

 Apartenența la Zona Metropolitană 

Zona Metropolitană Cluj este constituită ca o asociație de dezvoltare intercomunitară, din care fac 

parte următoarele unități administrativ teritoriale: municipiul Cluj-Napoca și comunele Aiton, 

Apahida, Baciu, Bonțida, Borșa, Căianu, Chinteni, Ciurila, Cojocna, Feleacu, Florești, Gilău, 

Gârbău, Jucu, Petreștii de Jos, Săvădisla, Sânpaul, Tureni și Vultureni. Consiliul Județean Cluj 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Florești, județul Cluj 

pentru perioada 2022 - 2027 
 

           Localitatea cu cea mai tânără și educată populație din România                       178 

 

 

este și el membru fondator al organizației. Suprafața totală a zonei metropolitane este de 1537,54 

kmp, iar populația este de 418.153 locuitori.  

 Apartenența la Asociații de Dezvoltare Intercomunitare 

Asociațiile de dezvoltare intercomunitare sunt constituite în vederea realizării în comun a unor 

proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional sau al furnizării în comun a unor servicii 

publice. Conform strategiei de dezvoltare a județului Cluj pentru perioada 2014-2020, la nivelul 

județului Cluj există mai mult de 50 de astfel de asocieri, scopul creării acestora fiind cel de a 

accesa finanțări din fonduri europene de tip post-aderare, însă mai puțin de jumătate dintre aceste 

asociații au proiecte în derulare sau propuse spre finanțare.  

Comuna Florești face parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Eco-Metropolitan 

Cluj. Această asociație s-a constituit în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, exploatării, 

monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităţilor pe raza de 

competenţă a unităţilor administrativ - teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor 

proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional înființării, modernizării și/sau dezvoltării 

a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. 

Membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj sunt reprezentați de cele 

81 de Unități Administrativ Teritoriale  din județul Cluj (U.A.T.) și Consiliul Județean Cluj. 

Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al 

autorităților locale din județul Cluj privind: 

 îmbunătăţirea calităţii serviciului de salubrizare, în condiţiile unor tarife şi / sau taxe 

care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul „poluatorul 

plăteşte”; 

 atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului înconjurător; 

 creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în 

infrastructura tehnico - edilitară aferentă serviciului de salubrizare.45 

                                                           
45 http://www.ecometropolitancluj.ro/despre-noi 
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 Apartenența la Asocieri Microregionale și Grupuri de Acțiune Locală  

Comuna Florești face parte din microregiunea Someș-Nadăș, care cuprinde opt comune din partea 

cental-vestică a județului Cluj: Florești, Gilău, Căpușu Mare, Gârbău, Baciu, Aghireșu, Sânpaul, 

Săvădisla. Scopul acestei asociații este cel de sprijinire a dezvoltării localităților din zona Someș-

Nadăș și reprezentarea intereselor acestora la nivel județean, regional, național și internațional, de 

a pregăti, promova și implementa la toate nivelurile proiecte pentru crearea, modernizarea și 

extinderea infrastructurii locale în zona Someș-Nadăș.46 

 

Fig.6: Microregiunea Someș-Nadăș 

Sursa: Strategia de Dezvoltare a Județului Cluj pentru perioada 2014-2020, p.810 

                                                           
46 Strategia de dezvoltare a judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020, p. 810 
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Comuna Florești face parte din Grupul de Acțiune Locală Someș-Nadăș.  Teritoriul GAL Someș-

Nadăș este situat în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, în partea nord-vestică a județului Cluj și 

cuprinde 5 comune și localitățile aferente acestora: Baciu, Florești, Gârbău, Sânpaul și Săvădisla. 

Populația totală a teritoriului este de 42,344 de persoane aferente unui teritoriu de 423,79  km². 

Densitatea populației la nivelul GAL Someș-Nadăș este de 99,92 de persoane/km². Teritoriul se 

află în imediata proximitate a centrului de județ Cluj-Napoca, această apropiere influențând 

diferitele aspecte sociale, economice, de infrastructură a comunelor aferente GAL Someș-Nadăș. 

Asociația ”GAL Someș-Nadăș” reunește în componența sa actori publici, privați și reprezentanți 

ai societății civile, fiecare având un rol deosebit de important în progresul și devoltarea comunitară 

a teritoriului acoperit . Obiective specifice ale Asociației „GAL Someș-Nadăș” sunt: 

 O1. Creșterea competitivității microîntreprinderilor agricole și non-agricole și 

dezvoltareavspiritului asociativ în teritoriul GAL Someș-Nadăș; 

 O2. Creșterea calității vieții populației în teritoriul GAL Someș-Nadăș prin investiții în 

infrastructura socială, turistică și prin sprijinirea dezvoltării serviciilor cu caracter 

incluziv; 

 O3. Protejatea patrimoniului natural, material și imaterial și promovarea identității 

locale din teritoriul GAL Someș-Nadăș47 

Teritoriul GAL Someș-Nadăș atinge următoarele situri comunitare Natura 2000: 

 Făgetul Clujului – Valea Morii – ROSCI0074: comuna Florești 

 Pădurea de stejar pufos de la Hoia – ROSCI0146: comuna Baciu și comuna Florești 

 Poienile de la Sard – ROSCI0356: comuna Baciu. 

Totodată, pe teritoriul GAL Someș-Nadăș există și zone cu valoare naturală ridicată (HNV) pe 

raza comunelor Baciu, Florești, Gîrbău, Sînpaul și Săvădisla. Comunele Baciu și Florești au deci 

pe teritoriul lor atât situri Natura 2000 cât și zone HNV.48 

                                                           
47 http://galsn.ro/wp-content/uploads/2020/12/SDL-Somes-Nadas-Versiunea-5-oct.2020-1.pdf 
48 http://galsn.ro/despre/ 
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CAPITOLUL 3 – PROBLEMELE ȘI POTENȚIALUL COMUNEI 

FLOREȘTI 

În procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare a comunei Florești o etapă esențială a constat în 

identificarea problemelor cu care se confruntă comuna, respectiv a potențialului său de dezvoltare, 

în acest scop fiind utilizate atât mijloace de cercetare de birou, cât și mijloace de cercetare de teren. 

În această etapă s-au derulat două cercetări cantitative și o cercetare calitativă, după cum urmează: 

- o cercetare cantitativă care a vizat sondarea locuitorilor comunei Florești, pe baza unui 

chestionar care a fost postat pe paginile de internet și facebook ale Primăriei. Au fost 

completate 576 chestionare 

- o cercetare cantitativă care a avut ca instrument de cercetare un chestionar aplicat 

comunității reprezentative a comunei: viceprimar, angajați ai primăriei, preoți, medici, 

administratori de firme, reprezentanţi ai ONG-urilor locale, reprezentanți ai instituțiilor de 

învățământ locale, ai cluburilor sportive locale.  

- O cercetare calitativă având ca instrument de cercetare o întâlnire de lucru cu persoane 

reprezentative pentru comunitatea locală. Întâlnirea a avut loc la sediul primăriei Florești, în 

luna iulie 2022. 

3.1. Coordonate ale cercetării cantitative  

 

3.1.1. Cercetarea cantitativă realizată în mediul online, adresată locuitorilor comunei 

Florești  

 

Cercetarea cantitativă adresată locuitorilor comunei Florești a vizat determinarea opiniilor acestora 

referitoare la problemele și potențialul de dezvoltare al comunei. Astfel, prin intermediul acestei 

cercetări s-a urmărit să se determine:  

 opiniile locuitorilor comunei cu privire la situația actuală a comunei Florești, prin 

comparație cu situația comunei de acum doi ani  

 principalele probleme existente în satul Florești, satul Luna de Sus și satul Tăuți 
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 care sunt din perspectiva locuitorilor comunei principalele direcții de investiții 

pentru comună 

 care sunt canalele prin care cetățenii comunei se informează cu privire la activitatea 

autorității publice locale Florești 

În continuare se vor prezenta rezultatele obținute în urma cercetării. 

 

La această întrebare au răspuns toate persoanele, respectiv 576. Aşa cum arată datele, cei  mai 

mulţi dintre respondenţi locuiesc în satul Floreşti (558), urmaţi de cei care au domiciliul în satul 

Luna de Sus (12) şi de persoanele cu domiciliul în sat Tăuţi (6.) 
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Cea mai mare categorie a respondenţilor, respectiv 351 dintre cei 567 respondenţi, au precizat că 

locuiesc în comuna Floreşti de mai puţin de 10 ani. Aceasta categorie este urmată de cea a 

persoanelor care locuiesc în comună de o perioadă cuprinsă între 10 şi 30 de ani. Cea mai mică 

categorie o reprezintă persoanele care au domiciliul în comună de peste 30 de ani. 
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În ceea ce priveşte direcţia de dezvoltare a comunei Floreşti în momentul prezent comparativ cu 

cea de acum 2 ani, jumătate dintre cei 576 respondenţi, respectiv 50,3%,  sunt de părere că direcţia 

de dezvoltare este aceeaşi. 23,6% dintre respondenţi opinează că direcţia de dezvoltare actuală este 

mai proastă iar 26%  apreciază direcţia de dezvoltare ca fiind mai bună decât era acum 2 ani. 
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La această întrebare la care au răspuns 574 de persoane, rezultatele arată că cele mai mari probleme 

la nivelul comunei le reprezintă starea drumurilor (78,6% dintre respondenţi), lipsa spaţiilor verzi 

pentru recreere (55,1% dintre respondenţi) şi infrastructura educaţională insuficientă – lipsa 

şcolilor, a grădiniţelor şi a creşelor- (54,9%). Tot pe lista de probleme dar identificate de un număr 

mai mic de respondenţi se situează şi: curăţenia deficitară din comună, utilităţile, infrastructura de 

sănătate deficitară, lipsa locurilor de parcare, colectarea selectivă a deşeurilor şi lipsa 

infrastructurii pentru practicarea activităţilor sportive. De asemenea, la această întrebare au mai 

fost menţionate probleme precum: lipsă trotuare sau existenţa trotuarelor foarte înguste, lipsă spaţii 

pietonale, lipsă operatori de internet pe anumite străzi, lipsa siguranţei asigurată de Poliţia Locală, 

aglomerarea blocurilor fără dimensionarea corectă a infrastructurii educaţionale, accesul îngreunat 

spre Cluj-Napoca, lipsă parcuri pentru câini. Aceste probleme au fost menţionate de 10,8% dintre 

respondenţi. Menţionăm că aceste probleme sunt identificate la nivelul întregii comune Floreşti. 
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La această întrebare strict axată pe satul Luna de Sus au răspuns 110 persoane. Principalele 3 

probleme identificate sunt: starea drumurilor (70% dintre respondenţi), infrastructura educaţională 

insuficientă (30,9%) şi utilităţile (alimentare cu apă, gaze naturale, canalizare)-30% dintre 

respondenţi. Alături de acestea mai sunt menţionate probleme precum: lipsa spaţii de recreere 

(24,5%), lipsa investitori (18,2%), infrastructura de sănătate deficitară şi lipsa locurilor de muncă 
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(17,3%), lipsa spaţiilor pentru practicarea activităţilor sportive (16,4%), curăţenia (15,5%), 

colectarea selectivă a deşeurilor (11,8%), iluminatul public (10,9%). La secţiunea Altele au fost 

menţionate probleme precum: lipsă staţii de autobuz şi lipsă trotuare. 

 

La această întrebare au răspuns 113 persoane şi aşa cum arată rezultatele, cele mai importante 3 

probleme pe agenda publică sunt: starea drumurilor (77,9%), utilităţile din arealul satului (50,4%) şi 

infrastructura educaţională insuficientă (28,3%). Desigur că au fost identificate şi alte probleme care 

ar trebui rezolvate la nivel local pentru comunitatea satului Tăuţi însă acestea sunt precizate de un 
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număr mai restrâns de respondenţi. Dintre aceste probleme precizăm: curăţenia din sat şi iluminatul 

public, lipsa spaţiilor verzi destinate recreerii, lipsa infrastructurii care să permită practicarea 

activităţilor sportive de către doritori, lipsa investitorilor care să crească nivelul de trai din sat prin 

investiţii, infrastructura de sănătate deficitară, slabă colectare selectivă a deşeurilor şi o promovare 

turistică insuficientă a zonei. La capitolul Altele, persoanele care au completat chestionarul au precizat 

ca şi probleme lipsa transportului în comun şi lipsa trotuarelor. 
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La acest item au răspuns 576 persoane şi aşa cum se poate observa, recomandările cetăţenilor 

pentru viitoarele investiţii ale autorităţii publice locale se îndreaptă prioritar către infrastructura de 

drumuri a comunei (84,9%), orgnizarea de zone de agrement, recreere şi spaţii de joacă pentru 

copii (59,5%) şi spre educaţie (57,5%) - construire de noi şcoli/creşe/grădiniţe. Recomandările 

cetăţenilor mai privesc şi alte domenii în care ar trebui făcute investiţii pentru îmbunătăţirea 

calităţii vieţii din comună. Dintre acestea amintim: infrastructura edilitară, curăţenia din comună, 

infrastructura de sănătate de la nivel local, atragerea de investitori şi atragerea de fonduri europene 

nerambursabile care pot susţine solid dezvoltarea locală. De asemenea, comunitatea locală doreşte 

iniţiative şi în ceea ce priveşte colectarea şi depozitarea selectivă a deşeurilor, crearea de spaţii 

pentru practicarea activităţilor sportive, digitalizarea serviciilor publice şi o administraţie publică 

locală eficientă. La capitolul Altele, respondenţii au menţionat următoarele domenii în care ar 

trebui realizate investiţii viitoare: infrastructura de internet astfel încât să funcţioneze pe toate 

străzile, acordarea autorizaţiilor de construcţii pe criterii mai stricte, transport intracomunal, 

crearea de locuri de joacă special destinate animalelor, crearea de trotuare. 

 

 

 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Florești, județul Cluj 

pentru perioada 2022 - 2027 
 

           Localitatea cu cea mai tânără și educată populație din România                       191 

 

 

 

 

Cele 576 persoane care au răspuns la acest item confirmă în proporţie de 64,8% că se informează 

cu privire la activitatea primăriei Floreşti  urmărind pagina de internet a instituţiei. De asemenea, 

analiza arată că populaţia comunei este deschisă la noi canale de comunicare  având în vedere că 

64,8% dintre respondenţi urmăresc activitatea primăriei Floreşti pe reţelele de socializare iar 

45,3% dintre respondenţi află informaţii despre activitatea instituţiei din presa online. Mult mai 

puţină lume preia informaţii din presa scrisă/radio/tv. Metodele clasice de informare precum adrese 

directe către primărie, emailuri adresate instituţiei sau solicitatea de informaţii telefonic sunt 

instrumente folosite pentru informare de 6,6% dintre  respondenţi. 
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În ceea ce priveşte vârsta celor 576 respondenţi la acest item,  65% dintre aceştia aparţin grupei de 

vârstă cuprinsă între 25-40 de ani, urmată de grupa de vârstă 41-60 de ani (27% respondenţi).  

Populaţia respondentă cu vârsta de peste 60 de ani reprezintă un procent foarte mic din întregul 

grup, respectiv 3% iar populaţia cu vârsta cuprinsă între 18 şi 24 de ani reprezintă 5% din grupul 

de respondenţi. 
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La această întrebare au răspuns 576 persoane şi analiza rezultatelor arată că  36% dintre 

respondenţi au venituri lunare de peste 5000 de lei, 23% au venituri din grupa 3000-4000 de 

lei, 15% dintre respondenţi câştigă între 4000 şi 5000 de lei şi 12%  încasează venituri între 

2000 şi 3000 de lei. Un procent mic, respectiv 7% reprezintă respondenţi care au venituri situate 

între 1500 şi 2000 de lei. Procentul celor cu venituri sub 1500 şi a celor fără venituri sunt mici 

în acest eşantion, respectiv 4%. 

 

În ceea ce priveşte ultima formă de învăţământ absolvită, rezultatele analizei arată că peste 

jumătate dintre respondenţi, respectiv 58% au finalizat studii universitare, 22% studii 

postuniversitare/doctorat iar 19% dintre respondenţi au absolvit studii liceale. Aşadar se poate 

concluziona că populaţia comunei Floreşti este o populaţie instruită ce accesează informaţii despre 

cum şi în ce fel se administrează comuna şi care aşteaptă ca administraţia locală să fie implicată şi 

eficientă. 
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3.1.2. Cercetarea cantitativă adresată comunității reprezentative a comunei 

 

Cercetarea  cantitativă care a avut ca instrument de cercetare un chestionar aplicat comunității 

reprezentative a comunei - cea mai mare parte a întrebărilor incluse în acest chestionar, au fost 

întrebări închise, cu variante predefinite de răspuns, respondenţii fiind îndemnaţi să selecteze 

variantele de răspuns care ilustrează cel mai bine propriile păreri. Astfel, o secţiune de întrebări a 

chestionarului a solicitat subiecţilor să evalueze situaţia curentă a comunei Florești prin raportare 

la o paletă de aspecte specifice pentru cele cinci domenii – infrastructură, mediu, economie, socio-

cultural, administraţie publică locală; întrebările din această secţiune au fost întrebări închise de 

tip scală, în cinci puncte, variantele predefinite de răspuns fiind foarte proastă, proastă, nici proastă 

nici bună, bună, foarte bună. O altă secţiune din chestionar a cuprins din nou întrebări închise de 

tip scală, în cinci trepte, de data aceasta variantele de răspuns fiind deloc important, puţin 

important, importanţă medie, important, foarte important, aceste întrebări solicitându-le 

respondenţilor să evalueze nivelul de importanţă al unor potenţiale proiecte menite să conducă la 

dezvoltarea comunei Florești, proiectele fiind specifice pentru domeniile: infrastructură, mediu, 

economie, socio-cultural, administraţie publică locală și digitalizare;  . La finalul chestionarului au 

fost incluse câteva întrebări de identificare a subiecţilor, referitoare la sexul, vârsta, ultima formă 

de învăţământ absolvită, venitul mediu lunar net al acestora. 

       Prin intermediul cercetării cantitative derulate s-au urmărit câteva obiective: 

 Identificarea opiniilor actorilor locali reprezentativi referitor la situaţia actuală a comunei 

Florești prin raportare la situaţia de acum 2 ani, respectiv referitor la nivelul de trai al locuitorilor 

comunei 

 Măsurarea gradului de satisfacţie al actorilor locali chestionaţi cu privire la propriul nivel 

de trai 

 Determinarea percepţiei actorilor locali cu privire la situaţia curentă din comuna Florești, 

situaţie analizată prin intermediul unei game vaste de aspecte specifice pentru cinci domenii de 

dezvoltare: infrastructură, mediu, economie, socio-cultural, administraţie publică locală 
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 Identificarea opiniilor reprezentanţilor comunei legat de nivelul de importanţă al 

unor potenţiale proiecte pentru dezvoltarea comunei Florești.  

Interpretarea statistică a datelor colectate prin intermediul chestionarelor completate de către 

actorii locali investigaţi s-a realizat cu ajutorul pachetului software IBM SPSS Statistics versiunea 

20. În continuare se vor prezenta rezultatele obținute în urma cercetării. 

 

 

Distribuţia respondenţilor în funcţie de gen arată faptul că 57,58% dintre cei care au completat 

chestionarul sunt de gen feminin iar 39,39% de gen masculin. Un procent de 3,03% persoane nu 

au dorit să răspundă la acest item. 
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În ceea ce priveşte distribuţia pe categorii de vârste, cea mai mare parte a respondenţilor, respectiv 

51,52% au vârte cuprinse între 41-60 de ani. 39,39% aparţin intervalului de vârstă 25-40 de ani iar 

9,09% aparţin categoriei de peste 60 de ani. 
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În funcţie de ultima formă de învăţământ absolvită, respondenţii la chestionar sunt distribuiţi astfel: 

66,67%  au absolvit studii universitare, 27,27% dintre respondenţi au finalizate studii 

postuniversitare/doctorat, iar un procent de 3,03% au finalizate studiile liceale şi de asemenea, tot 

3,03% din cei chestionaţi, nu au dorit să răspundă la acest item.  
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În ceea ce priveşte distribuţia persoanelor din eşantion în funcţie de venitul  mediu net lunar, 

analiza datelor arată că cei mai mulţi dintre respondenţi, respectiv 45,45% sunt persoane cu 

venituri peste 5000 lei, urmaţi de categoria celor cu venituri care se încadrează între 3000 şi 4000 

de lei, respectiv 27,27%. Cu venituri între 4000 şi 5000 de lei sunt un procent de 18,18%.  3,03% 

dintre repondenţi au venituri încadrate în categoria 2000-3000 de lei. La acest item nu au oferit un 

răspuns 6,06% dintre persoanele chestionate. 
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Mult peste jumătate din populaţia investigată, respectiv 78,79%, consideră că situaţia comunei 

Floreşti este mai bună în prezent comparativ cu situaţia de  acum 2 ani de zile. Un procent de 

15,15% consideră că situaţia este aceeaşi  iar un procent fără impact în analiză, respectiv 6,06% 

nu a oferit un răspuns la acest item. 

 

În ceea ce priveşte nivelul de trai al oamenilor din comună, părerea a 72,73% dintre respondenţii 

la chestionar este că nivelul de trai din comuna Floreşti este unul mediu. Doar 27,27% consideră 

că nivelul de trai în comună este unul ridicat. 
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Cea mai mare parte a respondenţilor, respectiv 81,82% se declară mulţumiţi de felul în care trăiesc 

în comuna Floreşti. Categoriile persoanelor care sunt foarte mulţumite de felul în care trăiesc în 

comună, care sunt nici nemulţumite, nici mulţumite sau care nu au oferit răspuns la acest item, 

reprezintă procente foarte mici, fără impact major în analiză, respectiv 3,03%. Categoria 

persoanelor care se declară foarte nemulţumite de felul în care trăiesc reprezintă 9,09% din 

eşantionul implicat în analiză. 

 

Starea drumurilor şi a trotuarelor din comună este percepută de 45,45% dintre respondenţi ca fiind 

nici proastă, nici bună.  O parte reprezentativă, respectiv 33,33% este de părere că această 

infrastructură este într-o stare proastă şi doar 18, 18% consideră că starea drumurilor şi a trotuarelor 

este bună. Procentul celor care nu au dorit să răspundă la acest item este nereprezentativ pentru 

analiza de faţă. 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Florești, județul Cluj 

pentru perioada 2022 - 2027 
 

           Localitatea cu cea mai tânără și educată populație din România                       201 

 

 

 

În ceea ce priveşte starea drumurilor care fac legătura cu oraşele din apropiere, 39,39% dintre 

respondenţi opinează că aceasta este bună, 30,30% nu au un punct de vedere bine definit în acest 

sens iar 9,09% estimează că starea acestor drumuri este foarte bună. 21,21% dintre persoanele 

chestionate sunt de părere că situaţia actuală este proastă (18,18%) şi foarte proastă (3,03%). 

 

Comuna Floreşti nu prezintă probleme majore în ceea ce priveşte energia electrică pentru 

comunitate, având în vedere că 72,73% dintre repondenţi consideră că situaţia actuală în acest 

domeniu este una bună. De asemenea, 15,15% sunt de părere că situaţia este foarte bună iar 9,09% 

dintre respondenţi nu pot estima situaţia actuală clar. Doar 3,03% consideră că situaţia este proastă. 
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Situaţia prezentă la nivelul comunei Floreşti, în ceea ce priveşte reţeaua de gaze naturale, este 

evaluată de 75,76% dintre persoanele implicate în analiză ca fiind bună. 15,15% evaluează situaţia 

ca fiind foarte bună şi doar un foarte mic procent, respectiv 3,03% sunt de părere că în prezent, 

situaţia este proastă. Acest procent nu are implicaţii pentru analiza de faţă. De asemenea, 6,06% 

dintre respondenţi nu au o părere clar definită pe marginea acestui subiect, estimând că situaţia 

actuală este nici proastă, nici bună. 

 

Rezultatele analizei arată că în cee ace privește situația iluminatului public în comună, peste 

jumătate dintre respondenți, respectiv 57,58% sunt de părere că situația actuală este bună. Un 

procent de 24,24% apreciază situația ca fiind foarte bună iar o categorie substanțial mai mică, 

respectiv 12,12% nu are o părere clar definită pe acest domeniu. Doar 6,06% dintre respondenți 

evaluează situația prezenta ca fiind proastă. 
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În ceea ce privește internetul de mare viteză, cea mai mare parte din populația investigată consideră 

că în prezent situația în comuna Florești este bună (48,48%) și foarte bună (39,39%). Doar 12,12% 

dintre respondenți consideră că actualmente, situația internetului de mare viteză la nivelul comunei 

Florești este nici proastă, nici bună. 

 

Dacă facem referire la situația infrastructurii necesare încărcării autovehiculelor electrice, cei mai 

mulți dintre respondenți consideră că situația actuală este nici proastă, nici bună, cu alte cuvinte 

nu au un punct de vedere clar definit pe această temă. Un procent semnificativ pentru analiză, 

respectiv 36,36% opinează că situația este una proastă ceea ce înseamnă că acest domeniu ar trebui 

să devină prioritate pentru administrația publică locală. Doar 6,06% respondenți cred că situația 

acuală este bună și doar 3,03% că situația este foarte bună. 
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În ceea ce privește situația spațiilor verzi, peste jumătate dintre respondenți, adică 57,58% sunt de 

părere că situația acestora este nici proastă, nici bună. Cu alte cuvinte, este un domeniu in care se 

mai poate investi la nivel local. Doar 15,15% opinează că situația este bună. Persoanele 

nemulțumite de situația prezentă a spațiilor verzi si a parcurilor din comună reprezintă un procent 

de 15,15%. Persoanele care se declară foarte mulțimite reprezintă 9,09%. Un procent fără impact 

în analiză îl reprezintă persoanele care nu au oferit răspuns la acest item. 

 

Peste jumătate dintre respondenți, adică 54,55% opinează că situația prezentă a locurilor de 

agrement din comuna Florești este nici proastă, nici bună. 18,18% sunt de părere că situația este 

bună iar un procent de 15,15% consideră situația actuală ca fiind proastă.  
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Referindu-ne la situația spațiilor de joacă pentru copii, de la nivelul comunei, o bună parte dintre 

respondenți nu au un punct de vedere pe această temă. Un procent consistent de 30,30% estimează 

că situația actuală este bună și foarte bună. Există și categoria celor care consideră că actualmente, 

situația este una proastă. Analiza arată ca spațiile de joacă pentru copii trebuie să devină un punct 

de interes pentru viitoare iniţiative din partea autorității locale. 

 

În ceea ce privește situația clădirilor publice din comună, 66,66% consideră situația actuală ca 

fiind bună și foarte bună. 18,18% cred că situația este nici proastă, nici bună și doar un procent 

mic de 9,09% declară că situația actuală este proastă și foarte proastă. 
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Situația managementulului traficului în comuna Florești este evaluată de 30,30% dintre persoanele 

chestionate ca fiind nici proastă, nici bună. 21,21% dintre respondenți opinează că situația este 

bună și foarte bună iar 39,39% dintre respondenți consideră că situația actuală este proastă și foarte 

proastă. Se observă astfel că managementul traficului este o problemă pe agenda publică a 

locuitorilor din comuna Florești.  

 

Marea majoritate a respondenților se declară mulțumiți de transportul public din comună în sensul 

în care 30,30% respondenți consideră situația actuală ca fiind foarte bună iar 33,33% ca fiind bună. 

Un procent semnificativ însă, respectiv  24,24% dintre cei chestionați cred că situația este nici 

proastă, nici bună și doar un procent nesemnificativ pentru analiză, 3,03% cred că în prezent 

situația este proastă. 
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În ceea ce privește situația parcărilor din comună, peste jumătate dintre respondenți, 51,52% 

opinează că situația actuală este nici proastă, nici bună, cu alte cuvinte neavând o opinie clar 

formată pe această temă. Un segment de 36,36% consideră că situația parcărilor este proastă și 

foarte proastă, acest lucru însemnând că problematica parcărilor în comuna Florești trebuie să fie 

considerată prioritară de către administrația locală a comunei. 

 

Legat de spațiul public urban- zonele pietonale ale comunei, mobilierul urban existent la ora 

actuală în comună, 42,42% dintre respondenți opinează că situația este nici proastă, nici bună. Un 

procent semnificativ de 39,39% dintre persoanele implicate în analiză sunt de părere că situația 

dotării/amenajării spațiului urban din comună este proastă și foarte proastă. Doar 15,15% dintre 

respondenți cred că situația este bună și foarte bună. 
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 Conform analizei, situația pistelor de biciclete din comuna Florești este văzută ca fiind proastă 

(36,36%) și foarte proastă (33,33%), acest lucru însemnând că cetățenii comunei sunt preocupați 

de acest aspect și au așteptări de la administrașia locală. Un segment de 24,24% dintre respondenți 

nu au un punct de vedere clar format pe această temă. Procentul persoanelor care evaluează situația 

actuală ca fiind bună și foarte bună este semnificativ de mic și anume 6,06%. 

 

În ceea ce priveşte reţeaua de distribuţie a apei şi canalizarea din comună, părerile respondenţilor 

sunt împărţite după cum urmează: 27,27% respondenţi nu au un punct de vedere clar definit pe 

acest subiect declarând că situaţia este nici proastă, nici bună; 33,33% sunt de părere că situaţia 

actuală este bună şi foarte bună şi 36,36% evaluează situaţia ca fiind proastă şi foarte proastă. Se 

poate observa că segmentul celor care sunt nemulţumiţi de situaţia actuală privind reţeaua de 

distribuţie a apei şi canalizarea din comună este cel mai semnificativ. 
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Cei mai mulţi dintre respondenţi, adică un segment de 39,39% sunt de părere că situaţia actuală 

privind curăţenia din comună este bună. Urmează segmentul celor care sunt indecişi în evaluarea 

situaţiei, aceştia reprezentînd 33,33% din populaţia implicată în analiză. Segmente egale de 

12,12% opinează că situaţia la momentul de faţă este foarte bună dar în egală măsura este privită 

ca fiind proastă şi foarte proastă. 

 

În momentul de faţă, situaţia serviciilor de colectare a gunoiului şi deşeurilor de la nivelul comunei 

Floreşti este privită de 36,36% dintre respondenţi ca fiind bună. Un segment semnificativ de 

33,33% sunt nehotărâţi în a evalua situaţia prezentă şi un procent mult mai mic, respectiv 18,18% 

consideră că situaţia actuală este foarte bună.  Fără impact major la nivel de analiză sunt  

segmentele persoanelor nemulţumite de situaţia actuală (9,09%) şi a celor care nu au oferit un 

răspuns la acest item (3,03%). 
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Domeniul colectării selective şi a reciclării deşeurilor este evaluat de o bună parte dintre 

respondenţi, respectiv de 42,42% ca fiind în prezent într-o situaţie bună şi foarte bună. Cei care nu 

au un punct de vedere clar definit pe această temă reprezintă 24,24% din eşantionul implicat în 

analiză iar 27,27% dintre respondenţi au manifestat nemulţumirea faţă de situaţia actuală opinând 

că aceasta este proastă şi foarte proastă. 

 

În ceea ce priveşte monitorizarea situaţiilor în zone de risc, 39,39% dintre respondenţi consideră 

că situaţia actuală este bună şi foarte bună. Un segment reprezentativ de 45,45% reprezintă 

persoanele indecise în evaluarea situaţiei actuale estimând că aceasta este nici proastă, nici bună. 

Doar un procent de 9,09% evaluează situaţia actuală ca fiind foarte proastă. 
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În ceea ce priveşte oportunităţile de a găsi un loc de muncă, analiza arată că cea mai mare parte a 

populaţiei investigate (54,54%) evaluează situaţia actuală ca fiind bună şi foarte bună. Segmentul 

persoanelor care nu au un punct de vedere definit clar legat de această problemă reprezintă 30,30% 

din eşantionul inclus în analiză. Doar 9,09% dintre respondenţi cred că situaţia prezentă privind 

oportunităţile de a găsi un loc de muncă este proastă şi foarte proastă. 

 

48,48% dintre persoanele chestionate consideră că situaţia actuală a IMM-urilor din comuna 

Floreşti- ca număr şi diversitate de domenii de activitate- este bună şi foarte bună. Domeniul 

antreprenorial local este mai puţin cunoscut pentru 36,36% dintre respondenţi aceştia considerând 

că situaţia actuală este nici proastă, nici bună. Fără impact la nivel de analiză sunt segmentele celor 

care fie nu au răspuns la acest item (9,09%) fie consideră că situaţia actuală este proastă şi foarte 

proastă (6,06%). 
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Domeniul atragerii de investitori în comună este unul a cărui situaţie actuală este evaluată de 

45,45% dintre respondenţi ca fiind nici proastă, nici bună iar 39,39% dintre respondenţi cred că 

situaţia acestui domeniu este bună şi foarte bună. Doar 6,06% subiecţi sunt de părere că situaţia 

actuală este foarte proastă. 

 

În ceea ce priveşte situaţia suprafeţelor agricole din comună, 42,42% dintre persoanele chestionate 

consideră că situaţia actuală este nici proastă, nici bună iar 39,39% evaluează situaţia ca fiind bună 

şi foarte bună. Fără impact la nivel de analiză este segmentul persoanelor care nu sunt mulţumite 

de situaţia suprafeţelor agricole considerând că situaţia actuală este proastă şi foarte proastă. 
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În ceea ce priveşte calitatea culturilor şi dotarea cu echipamente agricole, 33,33% dintre persoanele 

incluse în analiză opinează că situaţia actuală este nici proastă, nici bună, 27,27% sunt de părere 

că situaţia prezentă este bună şi foarte bună. În egală măsură, reprezentativ este şi segmentul celor 

care estimează că situaţia actuală este proastă şi foarte proastă (33,33%). 

 

În ceea ce priveşte situaţia halelor agroalimentare din comuna Floreşti, 36,36% dintre respondenţi 

sunt de părere că în prezent situaţia acestora este nici proastă, nici bună. Semnificativ pentru 

analiză este şi segmentul persoanelor care consideră că la momentul actual, situaţia halelor 

agroalimentare este una proastă şi foarte proastă (42,42%).  Aceste date arată clar că acest domeniu 

ar trebui să devina prioritate pentru administraţia locală a comunei. Doar 15,15% opinează că 

situaţia actuală este bună şi foarte bună. 
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Conform părerii majorităţii respondenţilor la chestionar, respectiv 60,60%, potenţialul comunei 

pentru dezvoltarea afacerilor este unul bun şi foarte bun. În acest sens trebuie subliniată importanţa 

apropierii faţă de municipiul Cluj, factor ce influenţează dezvoltarea din punct de vedere economic 

a comunei Floreşti. Un segment de 24,24% nu au un punct de vedere clar definit pe această temă 

iar cei care sunt nemulţumiţi reprezintă un segment fără impact la nivelul analizei (6,06%). 

 

Comuna Floreşti este ofertantă în ceea ce priveşte posibilitatea pe care o au cetăţenii de a face 

cumpărăturile la nivel local. Ca atare, 57,58% dintre respondenţi consideră că situaţia prezentă 

privind posibilitatea de a face cumpărături în comună este una foarte bună. De asemenea, 27,27% 

evaluează această posibilitate ca fiin bună. Menţionăm că la nivelul comunei Floreşti există o serie 

de agenţi economici cu acoperire la nivel naţional care oferă prin magazinele proprii deschise, 

posibilitatea cetăţenilor comunei de a-şi face cumpărăturile local. 
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Datele analizei arată că privind numărul de turişti care vizitează comuna, părerea majorităţii 

respondenţilor este una nu foarte bine conturată în sensul în care, 51,52% dintre respondenţi 

consideră că situaţia privind numărul de turişti care vizitează comuna este nici proastă, nici bună. 

24,24% dintre persoanele chestionate sunt de părere că situaţia este proastă şi foarte proastă şi 

15,15% opinează că situaţia este bună şi foarte bună. 

 

În ceea ce priveşte calitatea şi numărul unităţilor de cazare pentru primirea turiştilor, un segment 

reprezentativ de 42,42% evaluează situaţia ca fiind nici proastă, nici bună iar 36,36% consideră că 

în prezent situaţia este una bună şi foarte bună privind calitatea unităţilor de cazare din comuna 

Floreşti.15,15% din eşantionul inclus în analiză sunt de părere că actualmente situaţia este proastă 

şi foarte proastă. 
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Valorificarea zonelor şi a obiectivelor turistice este evaluată de o bună parte din grupul de analiză, 

(42,42%) ca fiind nici proastă, nici bună. Important de luat în calcul pentru viitor, pentru 

administraţia publică locală, segmentul de 30,30% dintre respondenţi care privesc situaţia actuală 

ca fiind proastă şi foarte proastă. La polul opus, doar 18,18%  consideră că valorificarea zonelor 

şi a obiectivelor turistice este bună şi foarte bună. 

 

Starea serviciilor de sănătate este evaluată ca fiind nici proastă, nici bună de peste jumătate din 

eşantionul inclus în analiză, respectiv 51,52%. Un segment de 30,30% dintre respondenţi declară 

că situaţia actuală a serviciilor de sănătate este bună şi foarte bună iar 12,12% că situaţia este 

proastă şi foarte proastă. Categoria substanţială a celor nehotărâţi arată clar faptul că în acest 

domeniu este loc de investiţii pentru îmbunătăţiri. 
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Privitor la dotarea unităţilor medicale de pe raza comunei Floreşti, 51,52% dintre respondenţi sunt 

de părere că situaţia actuală este nici proastă, nici bună. Cu alte cuvinte această categorie nu are 

clar definit un punct de vedere asupra acestei teme. Segmentul celor care consideră că în prezent 

dotarea unităţilor medicale locale este bună reprezintă 24,24% din eşantion. Segmentul celor 

nemulţumiţi de situaţia actuală, respectiv care consideră că situaţia actuală este proastă şi foarte 

proastă reprezintă 15,15% din total eşantion cooptat în analiză. 

 

Situaţia serviciilor educaţionale furnizate de şcolile din comună este evaluată de cea mai mare 

parte a persoanelor incluse în analiză (72,72%) ca fiind bună şi foarte bună. Doar 12,12% din 

persoanele chestionate opinează că situaţia este nici proastă, nici bună şi doar 6,06% cred că 

situaţia actuală a serviciilor locale de educaţie este foarte proastă. Un segment de 9,09% nu au 

oferit un răspuns la acest item. 
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În ceea ce priveşte serviciile educaţionale pe care le furnizează grădiniţele şi creşele din comuna 

Floreşti, persoanele incluse în analiză se declară în proporţie de 75,75% mulţumite şi foarte 

mulţumite de calitatea acestora. Procente egale de 9,09% consideră că situaţia actuală este nici 

proastă, nici bună dar şi foarte proastă. 

 

Referindu-ne la aspectul şi frecvenţa utilizării căminelor culturale din comună, peste jumătate 

dintre respondenţi (51,52%) afirmă că situaţia prezentă este nici proastă, nici bună. 27,27% dintre 

persoanele chestionate sunt de părere că situaţia prezentă este bună şi foarte bună iar un procent 

de 15,15% afirmă că situaţia privind aspectul şi frecvenţa utilizării căminelor culturale este proastă 

şi foarte proastă. 
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O parte importantă din populaţia inclusă în analiză, respectiv 39,39% consideră că situaţia privind 

implementarea de soluţii de accesibilizare a spaţiului public pentru persoanele cu dizabilităţi la 

nivelul comunei Floreşti este nici proastă, nici bună. Consistent este şi segmentul respondenţilor 

care opinează că situaţia prezentă este bună (27,27%) dar şi segmentul celor care evaluează situaţia 

curentă ca fiind proastă şi foarte proastă (27,27%). 

 

Analiza arată că în ceea ce priveşte aspectul bisericilor de la nivelul comunei Floreşti, cea mai 

mare parte a populaţiei investigate, respectiv 81,81% evaluează situaţia actuală ca fiind bună şi 

foarte bună. Doar un procent de 3,03%  este de părere că situaţia existentă este proastă. Categoria 

celor care nu au un punct de vedere bine definit pe această temă reprezintă 6,06%. 
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Analiza rezultatelor arată că în ceea ce priveşte organizarea de evenimente culturale în comună, 

respondenţii implicaţi în analiză se declară mulţumiţi în sensul în care apreciază situaţia actuală ca 

fiind bună (21,21%) şi foarte bună (33,33%). Procentul celor care nu au un punct de vedere clar 

definit pe această temă este de 27,27%. Doar 9,09% dintre persoanele chestionate declară că 

situaţia actuală este proastă şi foarte proastă în ceea ce priveşte organizarea de evenimente culturale 

la nivel local. 

 

Situaţia actuală privind posibilitatea de practicare a activităţilor sportive în comuna Floreşti este 

percepută de 39,39% dintre respondenţi ca fiind bună şi de 30,30% ca fiind foarte bună. Segmentul 

celor care nu exprimă o părere clară este de 21,21% iar persoanele care nu au dorit să răspundă la 

acest item nu reprezintă un procent cu impact în analiză. 
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Privitor la starea monumentelor istorice din comună, peste jumătate dintre persoanele implicate în 

analiză, consideră că starea actuală a acestora este bună şi foarte bună. Segmentul celor care 

consideră că situaţia actuală este nici proastă, nici bună reprezintă 24,24% din eşantionul de 

analiză. Persoanele nemulţumite de starea actuală a monumentelor din comună reprezintă 6,06% 

dintre persoanele participante la analiză. 

 

În ceea ce priveşte calitatea personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Primăriei Floreşti, 

părerea majorităţii este că aceasta este bună (27,27%) şi foarte bună (48,48%).  15,15% din 

persoanele implicate în analiză nu au o părere clar şi ferm  formată asupra acestui aspect iar 9,09% 

din eşantion nu a oferit un răspuns la acest item. 
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Peste jumătate dintre respondenţi (54,55%) sunt de părere că acţiunile autorităţii publice locale din 

comuna Floreşti se bucură de o vizibilitate foarte bună. Segmente egale de 15,15% opinează că 

vizibilitatea acţiunilor instituţiei este bună şi în egală măsură nici proastă, nici bună. Segmentul 

persoanelor nehotărâte subliniază faptul că autoritatea locală poate întreprinde acţini de creştere a 

vizibilităţii pentru iniţiativele sale. 

 

În ceea ce priveşte echipamentele necesare pentru intervenţiile în situaţii de urgenţă, cea mai mare 

parte a respondenţilor, respectiv 60,60%, consideră că situaţia prezentă a acestora este foarte bună 

şi bună. Starea echipamentelor nu este un domeniu foarte cunoscut pentru 30,30% dintre 

persoanele investigate care au răspuns că starea acestora este nici proastă, nici bună. Doar 9,09% 

din eşantion nu a oferit răspuns la acest item. 
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În ceea ce priveşte digitalizarea serviciilor, 63,63% dintre respondenţi consideră că acest aspect 

este bun şi foarte bun la nivelul autorităţii locale din comună. Segmentul persoanelor care opinează 

că situaţia actuală legată de digitalizarea serviciilor primăriei este nici proastă, nici bună reprezintă 

27,27% din eşantionul inclus în analiză. 

 

Domeniul liniştii şi a ordinii publice la nivelul comunei, este privit de 60,60% dintre respondenţi 

ca fiind unul gestionat bine şi foarte bine la nivel local. Există si categoria respondenţilor care 

opinează că situaţia existentă a acestui serviciu public este nici proastă, nici bună (27,27%). Un 

segment foarte mic, respectiv 3,03% consideră că situaţia actuală este una foarte proastă.  
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Majoritar, populaţia investigată consideră că o iniţiativă de a rebilita reţeaua de alimentare cu gaz 

metan la nivelul comunei este una foarte importantă (36,36%) şi importantă (45,45%). Cei care 

consideră că un astfel de demers ar fi de importanţă medie pentru comunitate reprezintă 12,12% 

din persoanele chestionate. Fără impact la nivel de analiză sunt segmentele care nu au oferit 

răspuns la acest item şi cele care conferă importanţă mică unui astfel de proiect. 

 

Reabilitarea reţelei de iluminat public reprezintă pentru 45,45% dintre respondenţi un proiect 

foarte important pentru comunitatea locală şi pentru 39,39% un proiect important. Pentru 12,12% 

din persoanele implicate în analiză, acest proiect nu reprezintă o prioritate pe agenda publică, 

fiindu-i conferită o importanţă medie. 
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Analiza arată foarte clar că modernizarea infrastructurii rutiere de la nivelul comunei trebuie să 

fie o prioritate pentru administraţia publică locală având în vedere ca 87,88% dintre respondenţi 

opinează că o astfel de iniţiativă este foarte importantă. 9,09% dintre respondenţi consideră 

iniţiativa ca fiind importantă. 

 

Amenajarea de piste de biciclete în comuna Floreşti este o iniţiativă considerată de cea mai mare 

parte a respondenţilor ca fiind foarte importantă pentru comunitatea locală. De asemenea, 24,24% 

din eşantion consideră că un astfel de proiect este important la nivel local. Doar un segment de 

6,06% din populaţie opinează că amenajarea de piste de biciclete ar avea o importanţă medie. 

 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Florești, județul Cluj 

pentru perioada 2022 - 2027 
 

           Localitatea cu cea mai tânără și educată populație din România                       226 

 

 

 

Este evident faptul că reabilitarea trotuarelor din comună trebuie să fie o prioritate pe agenda 

autorităţii publice locale câtă vreme 78,79% dintre respondenţi consideră că o astfel de iniţiativă 

este foarte importantă. De asemenea, 18,18% din eşantion consideră acest proiect ca fiind 

important. 

 

 

Amenajarea parcărilor în comună este o altă nevoie mare a cetăţenilor comunităţii locale având în 

vedere că într-un procent covârşitor (93,94%) populaţia inclusă în analiză consideră ca fiind 

important şi foarte important un astfel de demers. 
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51,52% din eşantionul de analiză este de părere că reabilitarea blocurilor de locuinţe din comună 

este un demers foarte important la nivel local. Nu sunt de neglijat nici segmentele celor care 

consideră proiectul ca fiind important (24,24%) şi de importanţă medie (21,21%). Total fără 

impact la nivel de analiză este segmentul de 3,03% al celor care opinează că acest proiect este 

puţin important pentru comunitatea locală. 

 

Dezvoltarea de zone de agrement şi spaţii de joacă pentru copiii din comună sunt iniţiative 

considerate de majoritatea respondenţilor (75,76%) ca fiind foarte importante la nivel local. În 

egală măsură, 21,21%  dintre respondenţi sunt de părere ca aceste demersuri sunt importante. 

Aşadar, autoritatea locală a comunei trebuie să includă pe agenda de initiaţive şi investiţii pentru 

dezvoltarea de zone de agrement şi spaţii de joacă pentru copii. 
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Un procent semnificativ din eşantion, respectiv 93,94%  este de părere că iniţiativa de amenajare 

a parcurilor şi a spaţiilor verzi din comună este foarte importantă şi importantă pentru comunitatea 

locală. Fără impact în analiză este segmentul de 6,06% al celor care acordă acestei iniţiative o 

importanţă medie. 

 

Investiţiile în amenajarea de parcuri sportive sunt privite ca fiind foarte importante şi importante 

la nivel local de 84,85% dintre respondenţi. Importanţă medie este acordată acestei iniţiative de 

12,12% din populaţia inclusă în analiză. 

 

 

 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Florești, județul Cluj 

pentru perioada 2022 - 2027 
 

           Localitatea cu cea mai tânără și educată populație din România                       229 

 

 

 

În ceea ce priveşte construirea unui patinoar în comuna Floreşti, opiniile respondenţilor sunt 

diverse în  sensul în care 42,42% consideră că un astfel de demers ar fi foarte important pentru 

comunitatea locala, 24,24% sunt de părere că proiectul  este de importanţă medie iar 15,15% că 

proiectul este important. Doar 18,18% dintre respondenţi consideră că un patinoar nou în comună 

este puţin sau deloc important la nivel local. 

 

Legat de iniţiativa de amenajare a unui bazin de înot didactic în comună, 66,67% dintre respondenţi 

afirmă clar că aceasta este foarte importantă la nivel local. Există şi segmentul de 30,30% a celor 

care cred că o astfel de iniţiativă este importantă sau are o importanţă medie. Cu alte cuvinte, 

investiţiile în infrastructura sportivă care să ofere doritorilor şansa de a practica sport de 

performanţă este pe agenda publică a comunităţii din Floreşti. 
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Investiţiile în infrastructura edilitară, în speţă în reabilitarea reţelei de apă potabilă este clar o 

prioritate pe agenda cetăţenilor comunei având în vedere că 63,64% dintre respondenţi consideră 

acest proiect ca fiind foarte important pentru comunitate. Un segment de 27,27% dintre 

respondenţi opinează că proiectul este important. Procente mult mai mici de respondenţi, respectiv 

6,06% şi 3,03% consideră că această iniţiativă are o importanţă medie sau că este puţin importantă 

la nivel local. 

 

Reţeaua de canalizare şi realizarea de staţii de epurare şi tratare a apelor reziduale în comună este 

un proiect considerat de o parte semnificativă de respondenţi, respectiv 78,79% ca fiind foarte 

important la nivel local. 15,15% din eşantion consideră proiectul ca fiind important şi un foarte 

mic segment  fără impact în analiza de faţă, respectiv 6,06% consideră că o astfel de iniţiativă este 

de o importanţă medie sau este puţin importantă. 
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O prioritate pentru administraţia publică locală din comuna Floreşti trebuie să fie şi proiectul de 

construire a sistemului de canalizare a apelor pluviale prin şanţuri şi rigole avînd în vedere că 

pentru 78,79% dintre respondenţi, acest proiect este foarte important a fi implementat la nivel 

local. La acest procent se adauga şi segmentul de 12,12% a celor care consideră această iniţiativă 

ca fiind importantă. 

 

Agenda publică a comunităţii din Floreşti are ca prioritate şi investiţiile  care se aşteaptă a fi făcute 

pentru colectarea, transportul şi depozitarea controlată a deşeurilor având în vedere faptul că 

96,97% dintre respondenţi sunt de părere că un astfel de proiect este foarte important şi important 

la nivel local. Nereprezentativ pentru analiza de faţă este procentul de 3,03% a celor care consideră 

că acest proiect este de importanţă medie pentru comunitatea din Floreşti. 
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Proiectul de amplasare de staţii pentru încărcarea autovehiculelor electrice  este considerat de peste 

jumătate din populaţia respondentă, respectiv de 78,78% ca fiind un proiect foarte important şi 

important pentru cea mai mare comuna de la nivelul ţării. 12,12% dintre respondenţi alocă acestei 

iniţiative o importanţă medie. Segmentul celor care sunt de părere că amplasarea de staţii pentru 

încărcarea autovehiculelor electrice este puţin importantă este mic, respectiv 9,09%. 

 

Curăţenia în comună este conform analizei de faţă  o temă de interes pentru locuitori în sensul în 

care 66,67%  dintre persoanele incluse în eşantionul de analiză consideră că o iniţiativă de achiziţie 

şi amplasare pubele de gunoi în comună  ar fi foarte importantă la nivel local. De asemenea, 

24,24% respondenţi consideră că iniţiativa este importantă şi doar 9,09% atribuie acestui proiect 

o importanţă medie. 
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Colectarea deşeurilor prin amenajarea unui centru de colectare a acestora este pentru locuitorii 

comunei Floreşti un proiect important şi foarte important (90,91%). Analiza arată limpede că 

colectarea deşeurilor este un domeniu de interes pentru comunitatea locală.Centrul de colectare 

deşeuri prezintă importanţă medie doar pentru 6,06% dintre respondenţi. 

 

În ceea ce priveşte proiectul de împădurire a terenurilor din comună, 57,58% dintre respondenţi 

opinează că acesta este un proiect foarte important iar 18,18% sunt de părere că iniţiativa este 

importantă.15,15% dintre persoanele chestionate alocă acestui proiect o importanţă medie. 

Procentele celor care consideră proiectul ca fiind inutil sau puţin important este foarte mic şi nu 

impactează analiza de faţă. 
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Proiectul de creare a unui birou unic pentru sprijinirea antreprenorilor din comună este considerat 

ca fiind foarte important de către 45,45% dintre respondenţi și important de 30,30% dintre acesția. 

Un segment de 15,15% din eșantion este de părere că această inițiativă ar avea o importanță medie 

pentru comuna Floreşti. Puțin important este considerat acest proiect doar de 6,06% dintre 

respondenți. 

 

O piaţă agroalimentară în comună este dorită de cetăţenii comunei Floreşti având în vedere că 

51,52% dintre subiecţii investigaţi sunt de părere că un demers de construire a unei pieţe 

agroalimentare moderne este foarte important iar 36,36% consideră proiectul important. Procente 

mult mai mici de respondenţi alocă iniţiativei o importanţă medie (6,06%) şi o importanţă mică 

(6,06%). 
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Crearea și dezvoltarea unor centre de colectare a legumelor și fructelor este considerată o inițiativă 

foarte importanță la nivel local de 48,48% dintre respondenţi. De asemenea, 33,33% consideră 

inițiativa importantă iar 15,15% sunt de părere că proiectul acesta are o importanță medie pentru 

comunea Floreşti. Procentul de 3,03% al celor care consideră proiectul ca fiind puțin important nu 

impactează analiza de față. 

 

Iniţierea de măsuri care să susţină antreprenoriatul din comună este văzut de cea mai mare parte a 

respondenţilor ca fiind o iniţiativă foarte importantă (45,45%) şi  importantă (30,30%). Un mult 

mai mic segment de respondenţi, respectiv 18,18% sunt de părere că crearea de HUB-uri care să 

susţină antreprenoriatul este o iniţiativă de importanţă medie pentru comunitatea locală. Aşadar, 

susţinerea antreprenoriatului există ca şi punct de interes pe agenda publică locală şi trebuie să fie 

susţinută şi de autoritatea locală. 
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Atragerea de fonduri europene pentru sectorul antreprenorial prin proiecte care să susţină 

antreprenoriatul în comună este privită de 63,64% dintre respondenţi ca fiind o iniţiativă foarte 

importantă şi de 21,21% ca fiind o iniţiativă importantă. 12,12% participanţi la analiză consideră 

că un astfel de demers  este puţin important la nivel local sau are o importanţă medie. Analiza arată 

limpede că se doreşte de către opinia publică susţinerea antreprenoriatului local prin proiecte locale 

cu finanţare europeană. 

 

Analiza arată limpede că un proiect care vizează construirea unui complex turistic și de agrement 

este o inițiativă considerată foarte importantă de 39,39% dintre respondenți și importantă de 

36,36% dintre aceștia. Doar un segment de 15,15% din eșantionul inclus în analiză consideră 

inițiativa ca având importanță medie pentru comunitate. Procentul celor care au considerat 

proiectul puțin important este nereprezentativ pentru această analiză, fiind foarte mic. 
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Fără echivoc analiza arată că o bună parte dintre respondenți, respectiv 45,45% este de părere că 

promovarea obiectivelor turistice din comună este o inițiativă foarte importantă. Un segment de 

30,30% consideră proiectul ca fiind important pentru comunitate iar 21,21% acordă proiectului o 

importanță medie. Cu alte cuvinte, promovarea obiectivelor turistice din comună este un punct de 

interes pe agenda comunităţii locale. 

 

În ceea ce privește modernizarea infrastructurii unităților medicale de pe raza comunei, analiza 

arată că acest domeniu este unul de mare interes pentru comunitatea locală în sensul în care 66,67% 

dintre respondenţi consideră  iniţiativele în acest domeniu ca fiind foarte importante iar 21,21% ca 

fiind importante. Doar 9,09% dintre respondenţi opinează că o astfel de iniţiativă are o importanţă 

medie la nivel local. 
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Crearea unui centru de zi pentru copiii aparţinând categoriilor defavorizate este o iniţiativă 

percepută de cea mai mare parte a persoanelor inlcuse în analiză ca fiind importantă şi foarte 

importantă (87,88%). Doar 12,12% alocă acestui demers o importanţă medie. Aşadar, susţinerea 

categoriilor dezavantajate şi vulnerabile este un aspect de care comunitatea din Floreşti se 

preocupă. 

 

Reabilitarea și dotarea școlilor din comuna Floreşti este așa cum bine arată și analiza de față un 

proiect considerat de 72,73%  ca fiind foarte important. Nu este de neglijat nici procentul de 

18,18% a persoanelor chestionate care sunt de părere că acest proiect este important pentru 

comunitate. Persoanele care alocă iniţiativei o importanţă medie reprezintă doar 9,09% din 

eşantionul inclus în analiză. 
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În ceea ce priveşte reabilitarea şi dotarea grădiniţelor din comună, mult peste jumătate dintre 

persoanele chestionate, respectiv 69,70% opinează că o astfel de iniţiativă din partea autorităţii 

locale este foarte importantă şi 21,21% o consideră importantă. Fără impact la nivel de analiză este 

segmentul de 9,09% al persoanelor care cred că acest proiect are doar o importanţă medie. 

 

Construirea de creşe şi grădiniţe în comună este evident un aspect prioritar pe agenda publică 

locală având în vedere procentul covârşitor al respondenţilor care alocă acestei iniţiative o 

importanţă foarte mare (93,94%). 
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Domeniul educaţiei este pentru comunitatea din Floreşti o prioritate. Aşa cum arată analiza, şi 

construirea de şcoli în comună este o iniţiativă considerată de comunitate ca fiind foarte 

importantă. Cu alte cuvinte, se aşteaptă din partea autorităţii locale implicare prin proiecte 

concrete. 

 

57,57% din populaţia chestionată consideră că, construirea unui adăpost de animale în comună ar 

fi un demers important şi foarte important. Important pentru analiză este si categoria persoanelor 

care alocă acestui proiect o importanţă medie. Această categorie reprezintă 36,36% dintre 

respondenţi. 
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Reabilitarea și extinderea căminelor culturale din comună este considerat un proiect foarte 

important de către 18,18% dintre respondenți și important de 33,33% dintre aceştia. Importanță 

medie este acordată acestui proiect de către 30,30% din eșantion iar un segment de 12,12% nu a 

oferit un răspuns la acest ítem. 

 

Reabilitarea bisericilor din comună este foarte importantă pentru doar 15,15% dintre respondenţi. 

39,39% dintre aceştia consideră un astfel de proiect ca fiind important şi 36,36% ca fiind de 

importanţă medie pentru comunitatea locală. Un segment fără impact la nivel de analiză, respectiv 

6,06% nu a oferit răspuns la acest item. 

 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Florești, județul Cluj 

pentru perioada 2022 - 2027 
 

           Localitatea cu cea mai tânără și educată populație din România                       242 

 

 

 

Proiectul de extindere a cimitirelor și construirea de capele în cadrul acestora este foarte important 

pentru 39,39% dintre persoanele chestionate. 27,27% dintre acestea consideră proiectul ca fiind 

important şi acelaşi procent din populaţie este de părere că un astfel de demers are o importanţă 

medie pentru comunitatea locală. 

 

Investiţiile în reabilitările monumentelor istorice de pe raza comunei sunt considerate de 42,42% 

dintre respondenţi ca având importanşă medie. 27,27% din persoanele investigate consideră că 

astfel de demersuri sunt importante şi 21,21% că sunt foarte importante. Segmentul persoanelor 

care nu conferă acestei iniţiative prioritate este nereprezentativ pentru analiza de faţă. 
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Dezvoltarea vieţii culturale a comunităţii locale prin organizarea de evenimente culturale este o 

iniţiativă considerată importantă şi foarte importantă de 72,72% dintre participanţii la analiză. 

Doar 12,12% dintre respondenţi spun că un astfel de demers are o importanţă medie pentru 

comunitatea locală. 12,12% dintre respondenţi nu acordă importanţă semnificativă sectorului 

cultural susţinând că o astfel de iniţiativă este fie puţin importantă sau deloc importantă. 

 

Investiţiile în administraţia publică locală, respectiv în renovarea şi dotarea sediului primăriei 

Floreşti sunt percepute de 33,33% dintre respondenţi ca fiind importante şi de 15,15% ca fiind 

foarte importante.un segment important de 30,30% din eşantion  opinează că proiectul este de o 

importanţă medie pentru comunitate. 15,15% din persoanele anchetate consideră că investiţiile  în 

dotarea şi renovarea sediului primăriei Floreşti  sunt putin importante şi fără importanţă. 
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Peste jumătate dintre respondenţi, respectiv 54,55% opinează că iniţiativa de a dota cu 

echipamente compartimentul pentru situaţii de urgenţă din cadrul primăriei, este una foarte 

importantă. Un segment mai mic de respondenţi, respectiv 15,15% sunt de părere că un astfel de 

demers este important iar 21,21% consideră că dotarea acestui compartiment are o importanţă 

medie. 

 

Formarea profesională a personalului care-şi desfăşoară activitatea în cadrul primăriei prin 

intermediul programelor de training special concepute pentru funcţionarii publici este un demers 

considerat important de 45,45% dintre respondenţi. De asemenea, 27,27% dintre cei care au 

completat chestionarul consideră că formarea profesională a angajaţilor primăriei este importantă. 

Doar 12,12 % dintre respondenţi acordă acestui proiect o importanţă medie şi 9,09% opinează că 

acest proiect este prea putin sau deloc important pentru comunitatea locală. 
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Analiza arată că 81,82% dintre respondenţi, adică o majoritate covârşitoare apreciază digitalizarea 

serviciilor primăriei ca fiind un demers foarte important şi important. Aşadar, se observă că 

populaţia comunei Floreşti este preocupată ca instrumentele digutale oferite de secolul XXI să fie 

folosite pentru comunitate. Doar 12,12% dintre respondenţi sunt reticenţi la acest proiect afirmând 

că un astfel de demers ar avea importanşă medie sau ar fi puţin important. 

 

Un proiect prin care să se realizeze o platformă pentru interacţiunea cu cetăţenii comunei este 

considerat de o categorie substanţiala de respondenţi, respectiv de 66,67% ca fiind un proiect foarte 

important şi de 15,15% ca fiind un proiect important. Categorii mici şi fără impact semnificativ 

pentru analiză opinează că un astfel de demers ar fi de importanşă medie, puţin sau deloc important  

la nivel local. 
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Aducerea tehnologiei informaţiei mai aproape de elevii unităţilor de învăţământ din comună, prin 

dotarea unităţilor de învăţământ cu echipamente TIC  este clar un proiect necesar la nivel local şi 

perceput de 87,88% ca fiind foarte important şi important. Cu alte cuvinte, investiţiile în 

instrumente TIC contează substanţial pentru comunitatea locală. 

 

Digitalizarea este un fenomen cunoscut la nivelul comunei Floreşti, având în vedere că un proiect 

prin care să se realizeze o bibliotecă virtuală este perceput de 51,52% dintre respondenţi ca fiind 

foarte important şi de 27,27% ca fiind important. Doar 12,12% dintre persoanele inlcuse în ancheta 

au considerat că un astfel de proiect ar avea pentru comunitatea locală o importanţă medie. Fără 

impact la nivel de analiză sunt categoriile persoanelor ce consideră că o bibliotecă virtuală este 

puţin importantă sau deloc pentru comunitatea locală. 
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Proiectul prin care se doreşte implementarea unui sistem de management inteligent al traficului la 

nivelul comunei Floreşti este conform analizei un proiect considerat a fi foarte important (72,73%) 

pentru comunitatea locală. Problematica traficului în comună este un punct de interes pentru 

comunitatea din Floreşti. Segmentele persoanelor care nu acordă importanţă unui astfel de proiect 

sau care îi alocă o importanşă medie sunt fără impact la nivel de analiză. 

 

Monitorizarea iluminatului public în comună prin dezvoltarea de aplicaţii pentru monitorizare este 

o iniţiativă evaluată de 45,45% dintre respondenţi ca fiind foarte importantă şi de 30,30% 

respondenţi ca fiind importantă pentru comunitatea locală. O categorie mai restrânsă de persoane 

(15,15%) incluse în analiză consideră că această iniţiativă are o importanţă medie pentru 

comunitatea locală. 
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Gestionarea deşeurilor la nivel local prin amplasarea de pubele inteligente cu încărcare solară şi 

cu comprimarea plasticului/hârtiei este o temă de interes pe agenda publică a comunităţii din 

Floreşti având în vedere că 78,78% dintre respondenţi opinează că o iniţiativă în acest domeniu ar 

fi foarte importantă şi importantă pentru comunitate. Doar 18,18% dintre respondenţi sunt de 

părere că un astfel de proiect ar fi de importanţă medie sau fără importanţă la nivel local. 

 

În ceea ce priveşte implementarea unui sistem inteligent de siguranţă a spaţiului public, 78,79% 

dintre respondenţii implicaţi în anchetă consideră un astfel de demers ca fiind foarte important şi 

important.18,18% dintre respondenţi sunt de părere că acest proiect nu este important pentru 

comunitatea locală sau prezintă importanţă medie. 
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Părerile respondenţilor cu privire la proiectul de amenajare de zone cu acces la internet prin wifi 

în comună sunt împărţite în sensul în care 33,33% dintre respondenţi opinează că acest proiect este 

foarte important, 30,30% că proiectul este important şi 24,24% alocă iniţiativei o importanţă 

medie. Nesemnificativ pentru analiza de faşă sunt categoriile persoanelor care consideră că acest 

proiect este puţin important şi deloc important pentru comunitatea locală. 

 

În ceea ce priveşte achiziţia şi amplasarea de mobilier smart în comună, 36,36% dintre respondenţi  

sunt de părere că o astfel de iniţiativă ar fi importantă pentru comuna Floreşti, 24,24% respondenţi 

alocă proiectului o importanţă semnificativă iar 21,21% respondenţi sunt de părere că acest proiect 

are doar o importanţă medie pentru comunitatea locală. Persoanele pentru care acest proiect este 

prea puţin important reprezintă un segment mic de populaţie chestionată şi nu are impact la nivel 

de analiză. 
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Descrierea obiectivelor şi traseelor turistice prin aplicaţii, reprezintă un proiect foarte important 

pentru 39,39% din populaţia chestionată. Pentru 21,21% acest proiect este important iar pentru 

24,24% iniţiativa este cotată ca fiind de importanţă medie. Fără impact la nivel de analiză sunt 

segmentele persoanelor care nu alocă importanţă acestui demers. 

 

Implementarea la nivel local a unor măsuri de digitalizare a turismului, de tipul pass turistic, este 

văzută ca o iniţiativă foarte importantă de 36,36% dintre respondenţii la chestionar. 27,27% dintre 

aceştia din urma sunt de părere că un astfel de proiect are o importanţă medie la nivel local iar 

21,21% consideră proiectul ca fiind important. Repondenţii care nu acordă importanţă digitalizării 

turismului formează o categorie mică şi fără impact la nivel de analiză. 
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3.2. Coordonate ale cercetării calitative adresate membrilor reprezentativi ai 

comunității locale din comuna Florești 

 

Pentru a contura o situație cât mai relevantă privind stadiul actual al comunei Florești pe 

toate direcțiile de dezvoltare și pentru a defini care sunt principalele investiții care se doresc a fi 

realizate la nivelul comunei Florești în perioada 2022-2027, a fost organizată la sediul primărei 

Florești o întîlnire la care au participat persoane reprezentative pentru comunitatea locală: 

viceprimar, reprezentanți ai sectorului asociativ local, ai autorității publice locale, ai instituțiilor 

sanitare, de învățământ si religioase din comuna Florești, reprezentanți ai mediului de afaceri local.  

Obiectivele principale ale acesti întâlniri au fost: 

 identificarea problemelor actuale din Florești care sunt stringente la nivel de 

comunitate și la care trebuie găsită rezolvare în următorul orizont de timp și  

 propunerea de soluții la problemele identificate, soluții care se pot constitui în 

inițiative ale autorității publice locale pentru care să se identifice surse de finanțare fie de la 

bugetul local, cel național sau din fonduri externe nerambursabile. 

Întîlnirea a fost una cu grad ridicat de interactivitate și implicare a participanților, discuțiile purtate 

avînd ca reper domeniile principale de investiții pentru o comunitate locală și anume: 

infrastructură, mediu, economie, socio-cultural, administraţie publică locală. 

În continuare se prezintă principalele propuneri făcute de participanții la întâlnire : 

Infrastructură 

Sectoarele incluse în acest domeniu 

Drumurile şi  trotuare din comună, drumurilor care fac legătura cu oraşele din apropiere, 

Energie electrică, Reţeaua de gaze naturale, Iluminatul public, Internet de mare viteză, 

Infrastructura necesară încărcării de autovehicule electrice,  Parcuri şi spaţii verzi, Locuri 

de agreement, Spaţii de joacă pentru copii, Starea clădirilor publice, Managementul 
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traficului,Transport public, Parcări, Spațiu public urban (zone pietonale, mobilier 

urban),Piste de biciclete.   

 Proiecte propuse spre dezvoltare 

► Proiecte de reabilitare a staţiilor de autobus existente, cu implementarea unor soluţii 

verzi 

► Proiecte pentru amenajare staţii de autobus care să aibă panouri solare 

►Crearea de noi artere de circulaţie care să descongestioneze traficul  de pe străzile 

principale 

►Proiecte prin care să se încurajeze utilizarea mijloacelor de transport în comun locale  

►Crearea unor noi rute pentru autobuze și creșterea numărului acestora pentru facilitarea 

accesului către municipiul Cluj Napoca  

►Reabilitare drum zona Metro 

►Proiecte care vizează cresterea numărului parcărilor și managementul acestora 

►Proiecte care vizeaza realizarea de parking-uri publice 

 

Mediu 

Sectoarele incluse în acest domeniu 

Reţeaua de distribuţie a apei şi canalizare, Curăţenia din comună, Servicii de colectare a 

gunoiului şi deşeurilor, Colectare selectivă și reciclare a deșeurilor din 

comunăMonitorizarea situațiilor în zone de risc (alunecări de teren, inundații, incendii) 

 Proiecte propuse spre dezvoltare 

► Proiecte pentru rețeaua de canalizare locală 
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► Proiecte care vizează amenajarea de parcuri pentru petrecerea timpului liber (zona ANL, 

zona liceu/şcoli) 

►Proiecte care vizează amenjarea de spații verzi în comună 

►Proiecte care să promoveze și să susțină colectarea selectivă a deșeurilor 

►Proiecte prin care să se facă educație ecologică locuitorilor comunei 

 

Economie 

Sectoarele incluse în acest domeniu 

Oportunităţi de a găsi un loc de muncă în comună, Numărul şi diversitatea IMM-urilor din 

comună, Capacitatea de atragere a investitorilor, Suprafeţele agricole din comună, Calitatea 

culturilor şi dotarea cu echipamente agricole, Hale agroalimentare, Potenţialul comunei 

pentru dezvoltarea afacerilor (resursă umană, spații accesibile, facilități fiscale,etc.), 

posibilitatea de a face cumpărături în comună, Numar de turişti care vizitează comuna, 

Calitatea şi numarul unităţilor de cazare pentru primirea turiştilor,Valorificarea zonelor şi 

obiectivelor turistice 

 Proiecte propuse spre dezvoltare 

► Proiecte care să promoveze parteneriatul public-privat 

► Inițiative locale prin care să se creeze facilități pentru sectorul privat local- punerea la 

dispoziţie a unor terenuri  pe care se pot face investiții pentru comunitate 

(școli/grădinițe/creșe private, spitale private, etc.)  

►Proiect prin care să se amenajeze în zona Cetatea Fetei  un parc recreativ care poate 

include piste de biciclete, tiroliană, trasee turistice/educaţionale 

►Proiecte prin care să se promoveze bisericile din satele Floreşti și Tăuţi 
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►Proiect pentru amenajarea unei grădini zoologice 

►Proiecte de promovare și susținere a turismului medical  

 

 

Socio-cultural 

Sectoarele incluse în acest domeniu 

Serviciile de sănătate, Dotarea unităților medicale, Serviciile educaţionale furnizate de 

şcolile din comună, Serviciile educaţionale furnizate de gradiniţele și creșele din comună, 

Aspectul si frecvenţa utilizării căminelor culturale,Implementarea de soluții de 

accesibilizare a spațiului public pentru persoanele cu dizabilități, Aspectul bisericilor, 

Organizarea de evenimente culturale în comună, Posibilităţi de practicare a activităţilor 

sportive (fotbal, tenis, volei, înnot, etc.), Starea monumentelor istorice din comună 

 Proiecte propuse spre dezvoltare 

► Proiecte care vizează construcția de noi instituții educaționale- școli, grădinițe, creșe, 

licee 

►Proiecte care vizează  extinderea unităților de învățământ existente la nivel local  

►Înființare Centru de permanenţă în comuna Floreşti   

► Înfiinţare unităţi de asistenţă medicală 

► Construire spital la nivelul comunei 

► Înființare Centru pentru copii cu dizabilităţi 

►Proiecte care să vizeze informarea comunității locale cu privire la drepturile persoanelor 

din grupuri vulnerabile 
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►Proiect prin care să se restaureze interiorul Bisericii reformate din satul Luna de Sus 

►Construirea de capele mortuare în sateleTăuţi şi Luna de Sus 

►Înființarea unui centru de zi pentru diferite grupe de vârstă 

►Proiect pentru amenajarea unui nou cimitir în comună 

►Construire sală de sport în sat Luna de Sus unde copiii să poată practica activități 

sportive 

►Construire sală de sport în comună pentru practicarea sportului de performanță 

►Construirea unui bazin de înot 

►Proiect pentru amenajare teren de fotbal cu anexe-vestiare, tribune 

 

Administrație publică locală 

Sectoarele incluse în acest domeniu 

Calitatea personalului Primăriei, Vizibilitatea acţiunilor administraţiei publice locale, 

Echipamente necesare pentru intervenții în situații de urgență, Digitalizarea serviciilor 

oferite de Primăria comunei, Liniştea şi ordinea publică 

 Proiecte propuse spre dezvoltare 

►Proiecte care vizează dotarea suplimentară pentru gestionarea eficientă a situațiilor de 

urgență 

►Proiecte care vizează digitalizarea serviciilor oferite de primărie 

►Suplimentarea personalului care asigură liniștea și ordinea publică la nivelul comunei 

►Suplimentarea personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul administraţiei publice 

locale 
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CAPITOLUL 4 – ANALIZA SWOT A COMUNEI FLOREȘTI 

Analiza SWOT reprezintă un instrument de analiză strategică, menit să pună în evidență,  

într-o formă clară și succintă, punctele tari (Strengths)și punctele slabe (Weaknesses) ale comunei 

Florești, respectiv oportunitățile (Opportunities) și amenințările (Threats) identificate la nivelul 

comunei. În esență, analiza SWOT permite identificarea răspunsurilor la întrebarea “Unde se află 

comuna Florești în prezent?”. 

Punctele tari și punctele slabe derivă din mediul intern al comunității și din resursele acesteia, 

în timp ce oportunitățile și amenințările provin din mediul extern, comunitatea neavând vreo 

influență asupra acestor factori. Oportunitățile și amenințările pot fi potențiale sau reale. Pe baza 

analizei SWOT, se urmărește valorificarea adecvată a unor elemente ale punctelor tari, pentru a 

fructifica oportunitățile, respectiv remedierea punctelor slabe în scopul diminuării probabilității de 

producere a amenințărilor. Astfel, compararea celor patru componente ale analizei SWOT permite 

conturarea următoarelor direcții de intervenție: 

 Îmbunătățirea unor aptitudini specifice sau obținerea unor noi puncte tari 

 Minimalizarea sau eliminarea punctelor slabe 

 Exploatarea unor noi oportunități 

 Prevenirea urmărilor riscurilor identificate 

Pentru a realiza o analiză cât mai realistă și eficientă a comunei Florești, s-a elaborat câte o 

analiză SWOT pentru următoarele domenii de analiză: demografie, dezvoltare urbană și mediu, 

infrastructura tehnico-edilitară și de transport, competitivitate economică, infrastructura socială, 

capacitate administrativă. Ulterior, pe baza acestor analize SWOT realizate pe domenii, a fost 

întocmită analiza SWOT integrată a comunei Florești, care nu are un caracter exhaustiv, ci își 

propune să ofere o grupare sintetică a celor mai importante puncte tari, puncte slabe, oportunități 

și amenințări care se manifestă la nivelul comunei Florești.  

Elaborarea analizei SWOT a comunei Florești s-a fundamentat pe analiza de date statistice 

din surse organizate și realizate de consultant, pe analiza rezultatelor obținute în  urma desfășurării 

cercetării calitative respectiv pe analiza rezultatelor obținute în urma desfășurării cercetărilor 

cantitative.  
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4.1. Analiza SWOT Demografie 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

-Este comuna cea mai mare din România 

-Creștere spectaculoasă a populației cu 

domiciliul în comună 

-Distribuție echilibrată a populației comunei   

în funcție de gen  

-Este comuna din județul Cluj în care se 

înregistrează cea mai mică pondere a 

persoanelor vârstnice 

-Populație reprezentativă cu vârste adecvate 

pieței forței de muncă 

-Cea mai mică rată de dependență dintre 

toate comunele din județul Cluj 

-Plecările persoanelor care au reședința in 

comună sunt nesemnificative în raport cu 

numărul mare de persoane stabilite cu 

reședințe pe teritoriul comunei 

-Diversitate etnică a populației comunei 

-Dificultăți legate de integrarea comunității 

romilor 

-Lipsa oportunităților egale pentru 

persoanele care sunt supuse excluziunii 

sociale  

-Adaptare mai lentă a locuitorilor vârstnici la 

schimbările și provocările mediului actual 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

-Sprijinirea minorităților și categoriilor 

defavorizate 

-Dezvoltarea de programe cu finanțare 

europeană pentru stimularea ocupării forței 

de muncă  

-Creșterea nivelului de pregătire profesională 

a forței de muncă 

-Migrarea forței de muncă  

-Creșterea ponderii muncii la negru, cu 

impact negativ asupra economiei locale, 

pieței muncii și asistenței sociale în 

perspectivă   

-Pierderea identității și a tradițiilor locale în 

timp 
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4.2. Analiza SWOT Mediu 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

-Localizarea comunei la doar 5 km de 

municipiul Cluj-Napoca 

-Localitatea Florești este de tip rural 

periurban (integrat) 

-Comuna Florești face parte din zona 

metropolitană 

-Comuna Florești a avut un ritm alert de 

creștere a numărului de locuințe  

-Comuna are mobilier urban  

-Existența stațiilor de încărcare pentru 

mașini electrice 

-Existența serviciilor de colectare a 

gunoiului și deșeurilor din comună  

-Rețeaua hidrografică a comunei dominată 

de râul Someșul Mic și afluenții săi 

-Existența hidrocentralelor Florești I, 

Florești II și a barajului Florești 

-Varietatea florei și faunei 

-Proiecte depuse spre finantare de către 

autoritatea publică locala pentru dezvoltare 

urbană 

-Localitatea Florești și-a pierdut în mare 

parte identitatea, devenind un sat 

sistematizat în mare grabă  

-Existența unor areale urbane degradate, cu 

infrastructura de utilități învechită 

-Existența unor zone cu densitate foarte mare 

de construcții 

-Clădiri aparținând patrimoniului cultural în 

stare de degradare 

-Insuficiența parcurilor și a spațiilor verzi 

-Ponderea redusă a amenajărilor în totalul 

spațiilor verzi 

-Insuficiența locurilor de joacă pentru copii 

-Insuficiența spațiilor de agrement 

-Insuficiența locurilor de parcare  

-Poluarea aerului datorată în special 

transportului rutier 

-Probleme de mediu determinate de 

autovehicule: poluarea atmosferei, poluarea 

fonică, contaminarea solului cu Pb din 

emisiile vehiculelor, zone verzi afectate de 

parcarea autovehiculelor 

-Poluarea datorită depozitării/ exploatării 

necorespunzătoare a deșeurilor 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

-Apartenența comunei la Zona 

Metropolitană Cluj 

-Extinderea suprafeței intravilanului 

-Existența unor zone cu risc natural  

(alunecări de teren)  
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-Reactualizarea Planului Urbanistic General 

-Preț mai scăzut al spațiilor de locuit 

comparativ cu municipiul Cluj Napoca 

-Impunerea unor reglementări urbanistice 

clare și durabile 

-Existența fondurilor europene pentru 

dezvoltarea durabilă a zonelor rurale 

-Existența fondurilor disponibile din surse 

europene sau naționale pentru susținerea 

proiectelor de mediu 

-Dezvoltarea unor parteneriate în vederea 

protecției mediului 

-Introducerea surselor regenerabile de 

producere a energiei 

-Desfășurarea unor programe de educație 

ecologică în rândul populației privind 

protecția mediului și dezvoltarea durabilă  

-Dezvoltarea unei culturi în rândul populației 

privind colectarea selectivă  

-Îmbunătățirea calității mediului 

-Valorificarea cadrului natural printr-un 

turism prietenos față de mediu 

-Existența unei puternice presiuni antropice 

asupra teritoriului, cu efecte negative asupra 

esteticii urbane și mediului înconjurător 

-Neintegrarea comunei într-un proiect de 

dezvoltare urbanistică coerentă 

-Creșterea accentuată a parcului de 

autovehicule, creșterea traficului rutier pe 

DN1 – E 60, cu impact negativ asupra 

mobilității și mediului înconjurător   

-Efectele poluării asupra stării de sănătate a 

populației 

-Degradarea cadrului natural în contextul 

dezvoltării accelerate a comunei 

-Mentalitatea de indiferență a locuitorilor 

față de protejarea mediului înconjurător 

-Instabilitatea mediului legislativ  

- Resurse financiare insuficiente pentru 

proiecte de anvergură în domeniul 

dezvoltării rurale  

-Insuficiența resurselor materiale pentru 

îndeplinirea obiectivelor de investiții 

propuse în domeniul infrastructurii de mediu 

-Neîncadrarea în proiecte datorită criteriilor 

de eligibilitate impuse de finanțatori 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Florești, județul Cluj 

pentru perioada 2022 - 2027 
 

           Localitatea cu cea mai tânără și educată populație din România                       261 

 

 

4.3. Analiza SWOT Infrastructura tehnico-edilitară și de transport 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

-Poziționare avantajoasă a comunei pe axa 

de dezvoltare Cluj-Napoca – Oradea, pe 

drumul național DN1 – E60, la 5 km distanță 

față de municipiul Cluj-Napoca  

-Traversarea comunei de către drumul 

național DN1-E60, drumurile județene 

DJ105L și DJ107M, și drumurile comunale 

DC96 și DC 98   

-Localizarea comunei la 16 km distanță față 

de Aeroportul Internațional Avram Iancu 

din Cluj-Napoca  

-Localizarea comunei în apropierea nodului 

A3 Gilău al Autostrăzii Transilvania 

-Stare bună a drumurilor care fac legătura cu 

municipiul Cluj-Napoca  

-Drumuri comunale asfaltate în proporţie de 

98% 

-Infrastructura de drumuri îmbunătățită ca 

urmare a derulării unor proiecte de 

reabilitare a infrastructurii rutiere a comunei  

-Existența stațiilor de încărcare pentru 

vehicole electrice 

-Existența unor proiecte locale de 

promovare a transportului în comun 

ecologic 

-Existența transportului public al călătorilor, 

asigurat de Compania de Transport Public 

Cluj-Napoca S.A.  

-Probleme grave de congestionare a 

traficului pe DN1 – E60, între Cluj-Napoca 

și Florești, în special la orele de vârf 

-Congestionarea traficului pe străzile care 

asigură accesul dinspre cartierele 

rezidențiale spre DN1 la orele de vârf  

-Infrastructura de transport insuficient 

dezvoltată  

-Existența unor stații de autobuz ce trebuie 

reabilitate 

-Lipsă locuri de parcare 

-Stare necorespunzătoare a rețelei stradale, 

sub-dimensionarea străzilor 

-Discontinuități și conflicte în circulație 

datorate neadaptării vitezei la natura 

sistemului rutier, neacordării de prioritate, 

existenței a numeroase staționări, a profilelor 

transversale necorespunzătoare 

 -Rețeaua de canalizare trebuie extinsă 
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-Existența utiltăților în comună-alimentare 

cu gaz/apă/ sistem de canalizare 

-Existența rețelei de energie electrică în 

toată comuna 

-Existența rețelelor de telefonie fixă și 

mobilă în toate satele comunei 

-Acces la Internet în toate satele comunei 

-Preocupare la nivelul instituțiilor locale 

pentru derularea unor proiecte de extindere, 

reabilitare și conservare a infrastructurii 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

-Apartenența comunei la Zona 

Metropolitană Cluj 

-Existența fondurilor europene pentru 

dezvoltarea zonelor rurale 

-Existența fondurilor europene, 

guvernamentale, regionale și județene pentru 

modernizarea infrastructurii tehnico-

edilitare 

-Construirea unor variante ocolitoare pentru 

decongestionarea traficului  

-Îmbunătățirea sistemului de transport public 

-Creșterea traficului rutier pe DN1 – E60, cu 

influență negativă asupra mobilității și a 

mediului înconjurător 

-Resurse financiare insuficiente pentru 

îndeplinirea obiectivelor de investiții 

propuse în domeniul infrastructurii  

-Neîncadrarea în proiecte datorită criteriilor 

de eligibilitate impuse de finanțatori 

-Deprecierea infrastructurii din lipsa 

resurselor financiare pentru întreținere 
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4.4. Analiza SWOT Competitivitate economică 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

-Poziția comunei pe drumul european E60, 

în apropiere de municipiul Cluj-Napoca 

(distanță de 5km), Aeroportul Internațional 

Avram Iancu din Cluj-Napoca (16 km) și 

nodul A3 Gilău al Autostrăzii Transilvania 

-Preocuparea autorităților locale pentru 

sprijinirea și stimularea dezvoltării mediului 

de afaceri  

-Comuna Florești are un număr consistent 

de agenți economici activi 

-Comuna Florești are cei mai mulți agenți 

economici activi dintre comunele județului 

Cluj 

-Posibilitatea de concesionare de terenuri 

pentru investiții majore 

-Acces la utilități  

-Dat fiind statutul de comună, taxele sunt 

mai mici decât la oraș 

-Profilul economic al comunei dominat de 

construcții și industrie 

-Dezvoltare accentuată a sectorului 

serviciilor și a comerțului în ultimii ani 

-Existența pe teritoriul comunei, la limita cu 

municipiul Cluj-Napoca, a 2 centre 

comerciale mari Vivo Cluj Napoca și a 

Metro Cash & Carry 

-Prezența unor firme importante de retail în 

comună- Profi, Lidl, Carrefour  

-Pe raza comunei există agenții bancare 

-Grad foarte ridicat de navetism al 

locuitorilor comunei spre Cluj-Napoca 

-Necesitatea modernizării și dotării cu 

infrastructură IT a structurilor de afaceri 

existente în comună  

-Insuficiente parteneriate public-private 

pentru demararea de activități în domeniul 

industrial și al serviciilor 

-Oportunități limitate privind găsirea de 

locuri de muncă în comună  

-Fragmentarea excesivă a exploatațiilor 

agricole 

-Nivel scăzut de valorificare al potențialului 

turistic al comunei  

-Număr scăzut de structuri hoteliere 

-Lipsa unei strategii de marketing local 

-Promovarea turistică redusă a comunei 
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-Apartenența comunei la GAL Someș Nadăș 

-Existența cabinetelor veterinare  

-Existența producătorilor locali  

-Existența unor obiective și zone care 

prezintă potențial turistic: edificii 

ecumenice (Biserica Romano-Catolică din 

Florești, Biserica Reformată din Luna de 

sus, Biserica Ortodoxă de lemn Sf. 

Arhangheli Mihail și Gavril din Tăuți, 

Biserica Ortodoxă Sf. Arhangheli din Luna 

de Sus, Biserica Greco-Catolică Sf. Nicolae 

din Florești, Mănăstirea Ortodoxă 

Acoperământul Maicii Domnului din Tăuți), 

Cetatea Fetei și împrejurimile, Muzeul Apei, 

barajul Florești 

-Potențial pentru dezvoltarea turismului 

ecumenic, de agrement, de afaceri 

-Existența în comună a Centrului de 

informare și promovare 

-În comuna Florești se înregistrează una 

dintre cele mai mici rate ale șomajului din 

județul Cluj 

-Nivel ridicat al pregătirii școlare și 

profesionale a locuitorilor comunei 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

-Atragerea de noi investitori  

-Potențial ridicat pentru dezvoltarea 

sectoarelor de servicii și rezidențial 

-Dezvoltarea sectorului serviciilor va oferi 

oportunități pentru crearea unor noi locuri de 

muncă 

-Potențial ridicat pentru valorificarea 

energiilor regenerabile 

-Cadru legislativ și instituțional instabil  

-Instabilitatea cursului valutar 

-Complexitatea și dificultatea procedurilor 

birocratice pentru obținerea finanțărilor 

-Intensificarea mediului concurențial poate 

să defavorizeze anumite sectoare tradiționale  
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-Interes pentru înființarea unor parcuri de 

energie solară 

-Valorificarea potențialului turistic al 

comunei  

-Disponibilitatea forței de muncă pentru 

recalificare și dezvoltarea abilităților 

-Dezvoltarea comunicării între reprezentanții 

mediului economic local și reprezentanții 

autorităților publice locale 

-Creșterea interesului pentru produsele 

ecologice, naturale și tradiționale  

-Stabilirea de proiecte și derularea de 

proiecte cu localitățile și comunele 

învecinate 

-Existența programelor naționale de sprijin 

pentru IMM-uri 

-Existența programelor europene de 

finanțare a mediului economic și de creștere 

a competitivității  

-Existența finanțărilor europene pentru 

agricultură și dezvoltarea rurală  

-Existența fondurilor europene pentru 

dezvoltarea resurselor umane 

-Falimentul unor întreprinderi mici și 

mijlocii  

-Insuficiența resurselor financiare pentru 

finanțarea și cofinanțarea proiectelor 

europene 

-Creșterea ratei șomajului  

-Creșterea ratei inflației 

-Grad redus de informare al populației în 

privința procedurilor de înființare a unei 

afaceri 

-Grad redus de informare al agricultorilor în 

privința normele europene 

-Migrația forței de muncă calificată în spre 

municipil Cluj Napoca 

-Migrarea turistică spre alte regiuni 
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4.5. Analiza SWOT Infrastructura socio-culturală 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

-Existența unui dispensar la nivel local 

-Prezența în comună a diferite centre 

medicale private, cu o ofertă bogată de 

servicii medicale  

-Posibilități foarte bune de cumpărare a 

medicamentelor în comună  

-Existența unităților de tip familial 

aparținând  DGASPC pentru copii aflați în 

dificultate 

-Existența a 2 furnizori privați de servicii de 

tip rezidențial pentru vârstnici  

-Existența a 2 școli generale cu clasele I-VIII, 

una în Florești și una în Luna de Sus 

-Existența a 2 grădinițe de stat, 

-Existența unor grădinițe particulare 

-Număr ridicat al copiilor de vârstă școlară și 

preșcolară 

-Patrimoniu cultural valoros 

-Existența căminelor culturale în fiecare din 

cele 3 sate aparținătoare 

-Existența Bibliotecilor şcolare  

-Existența a 2 monumente istorice, 

Monumentul Eroilor şi Bustul lui Gheorghe 

Șincai şi  

- Existenţa în perimetrul Liceului  Dumitru 

Tăuţan a monumentului reprezentând Bustul 

lui Dumitru Tăuţan 

-Numeroase personalități ale locului  

-Insuficiența serviciilor și a infrastructurii 

medicale în comună  

-Număr redus al medicilor de familie 

raportat la populația ridicată a comunei  

-Necesitatea reabilitării și dotării 

corespunzătoare a dispensarului uman  

-Lipsa unei policlinici  

-Lipsa infrastructurii și serviciilor sociale 

care să deservească grupurile cu 

vulnerabilitate ridicată din comună: 

persoane fără adăpost, persoane cu handicap, 

copii care provin din familiile sărace, 

persoane vârstnice, persoane care provin din 

comunitatea romă  

-Nivel redus de implicare voluntară a 

populației pentru susținerea activităților 

serviciilor sociale 

-Capacitate insuficientă a școlilor existente 

-Capacitate insuficientă a grădinițelor 

existente 

-Lipsa creșelor pentru copii 

-Necesitatea modernizării și dotării unităților 

de învățământ existente  

-Necesitatea întreţinerii permanente a  

căminelor culturale din comună 

-Necesitatea reabilitării bisericilor din 

comună  

-Necesitatea construirii unui cimitir nou în 

localitatea Florești 
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-Existența a numeroase biserici în comună, 

de diferite confesiuni (ortodoxă, romano-

catolică, greco-catolică, reformată, baptistă, 

penticostală) 

-Comunitate multietnică (români, maghiari, 

romi) 

-Organizarea în comună a unor evenimente și 

sărbători ca Zilele Floreștiului,  

-Existența ansamblului folcloric “Şoimii 

Carpaţilor” din Florești  

-Existența bazei sportive Unirea Florești şi a 

unor cluburi sportive 

-Implicarea unor ONG-uri în problemele 

comunității 

-Necesitatea construirii unei capele funerare 

în Luna de Sus 

-Ofertă nesatisfăcătoare de evenimente 

organizate în comună 

-Grad scăzut de promovare a tradițiilor și 

obiceiurilor prin evenimente specifice 

-Număr redus de meșteșugari și artizani 

populari 

-Posibilități limitate de petrecere a timpului 

liber  

-Număr redus de competiții sportive 

organizate 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

-Existența fondurilor europene pentru 

reabilitarea, modernizarea și echiparea 

infrastructurii serviciilor de sănătate 

-Dezvoltarea mediului medical-sanitar privat   

-Derularea programelor naționale de 

screening al populaţiei 

-Existența unor fonduri externe destinate 

sectorului serviciilor sociale 

-Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor 

sociale (centru pentru persoanele fără 

adăpost, centru pentru ajutorarea persoanelor 

cu handicap, centru pentru copiii care provin 

din familiile sărace, centru de educare și 

incluziune socială pentru copiii romi, azil 

pentru persoane vârstnice) 

-Existența fondurilor europene destinate 

reabilitării și dotării corespunzătoare a 

instituțiilor de învățământ 

-Subfinanțarea sistemului medical din 

România 

-Accentuarea fenomenului de migrare a 

personalului medical din România spre 

statele membre UE 

-Migrarea personalului specializat din 

sistemul asistenței sociale 

-Creșterea numărului de persoane asistate 

sociale  în contextul unei viitoare crize 

-Preferința persoanelor asistate sociale de a 

fi susținute social în loc să se implice activ 

din punct de vedere economic  

-Subfinanțarea sistemului de învățământ din 

România 

-Reducerea calitativă a învățământului din 

România 
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-Existența fondurilor europene pentru 

perfecționarea activităților didactice 

-Existența proiectelor internaționale prin 

care instituțiile de învățământ locale pot 

dezvolta parteneriate cu instituții similare din 

străinătate 

-Restaurarea și punerea în valoare a 

patrimoniului cultural 

-Existența fondurilor guvernamentale și 

europene destinate activităților culturale  

-Oportunitatea dezvoltării unor parteneriate 

între administrația publică locală și sectorul 

non-guvernamental  

-Cadrul legislativ ce prevede facilități pentru 

unitățile economice care angajează persoane 

din grupurile vulnerabile în vederea 

integrării acestora în societate   

-Existența fondurilor guvernamentale pentru 

construcția sălilor de sport 

-Scăderea interesului pentru învățătură în 

rândul tinerilor și creșterea riscului de 

abandon școlar  

-Pierderea tradițiilor locale în timp 

-Insuficiența fondurilor alocate pentru 

instituțiile și activitățile culturale 

-Reducerea interesului populației față de 

cultură  

-Insuficiența fondurilor alocate pentru 

infrastructura sportivă, pentru dotarea și 

organizarea competițiilor sportive 

 

4.6. Analiza SWOT Capacitate administrativă 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

-Atitudine deschisă spre dezvoltare a 

administrației publice locale 

-Interes al administrației publice locale 

pentru procesele de planificare strategică  

-Experiență în derularea proiectelor cu 

finanțare nerambursabilă națională și 

europeană  

-Buget local solid, orientat spre investiții 

-Capacitate administrativă insuficientă față 

de creșterea spectaculoasă a populației 

comunei 

-Subdimensionarea nevoii de persoanal care 

să lucreze în administraţia locală a comunei 

-Probleme privind retrocedările și titlurile de 

proprietate 
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-Sediu nou și modern al Primăriei Florești, 

inaugurat în 2012 

-Dotarea instituției cu tehnică de calcul 

modernă, conectată la internet  

-Structură organizatorică clar definită a 

administrației publice locale 

-Pondere ridicată a funcționarilor publici cu 

studii superioare  

-Apartenența la GAL Someș-Nadăș 

-Existența unui site web al Primăriei Florești, 

www.floresticluj.ro 

-Posibilitatea transmiterii de solicitări sau 

cereri online pe site-ul Primăriei Florești  

-Vizibilitate bună a acțiunilor desfășurate de 

administrația publică locală 

-Activitate eficientă a Secției de Poliție 

Locală  

-Existența Comitetului Local pentru Situații 

de Urgență și a Serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență  

-Activitate eficientă a Serviciului Voluntar 

pentru Situații de Urgență 

-Birocrație în domeniul cooperării 

interinstituționale  

-Nivel mediu de informare a populației 

comunei cu privire la oportunități de 

angajare, afaceri, etc.  

-Insuficiența resurselor necesare pentru 

modernizarea și dezvoltarea activităților 

administrației publice locale 

-Resurse financiare limitate pentru 

susținerea pregătirii și formării continue a 

personalului administrației publice locale 

-Probleme de infracționalitate existente în 

comună  

-Dotări insuficiente ale Serviciului Voluntar 

pentru Situații de Urgență  

-Nivel scăzut de cunoaștere și respectare a 

normelor de protecție civilă de către 

comunitatea locală 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

-Accesarea fondurilor europene pentru 

implementarea de proiecte care vizează 

îmbunătățirea capacității administrative  

-Apartenența comunei la Zona Metropolitană 

Cluj 

-Apartenența comunei la diferite Asociații de 

Dezvoltare Intercomunitară (ADI) 

-Reducerea personalului din sectorul bugetar 

-Migrarea personalului calificat din aparatul 

de specialitate 

-Lipsa unei culturi a implicării cetățenilor în 

problemele comunității și în voluntariat 

-Frecvența schimbărilor legislative  

-Creșterea riscului de producere a unor 

situații de urgență  
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-Dezvoltarea unor relații de parteneriat în 

scopul dezvoltării instituționale 

-Dezvoltarea unor parteneriate public-

private 

-Proiecte de înfrățire ale comunei cu alte 

unități administrativ-teritoriale din țară și 

străinătate și utilizarea schimburilor de 

experiență  

-Creșterea gradului de implicare activă a 

comunității locale în activitatea decizională  

-Implicarea ONG-urilor specializate în 

rezolvarea anumitor probleme ale 

comunității  

-Desfășurarea programelor de formare și 

specializare a funcționarilor publici 

-Creșterea riscului de producere a 

infracțiunilor 

 

4.7. Analiza SWOT integrată a comunei Florești 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

-Poziționare avantajoasă a comunei pe axa 

de dezvoltare Cluj-Napoca – Oradea, pe 

drumul național DN1 – E60, în apropiere de 

municipiul Cluj-Napoca (distanță de 5 km), 

Aeroportul Internațional Avram Iancu din 

Cluj-Napoca (16 km) și nodul A3 Gilău al 

Autostrăzii Transilvania 

-Traversarea comunei de către drumul 

național DN1-E60, drumul județean 

DJ107M  

-Stare foarte bună a drumurilor care fac 

legătura cu municipiul Cluj-Napoca  

-Localitatea Florești și-a pierdut în mare parte 

identitatea, devenind un sat sistematizat în 

mare grabă  

-Existența unor areale urbane degradate, cu 

infrastructura de utilități învechită 

-Existența unor zone cu densitate foarte mare 

de construcții 

-Cea mai ridicată densitate a populației la 

nivelul județul Cluj  

-Clădiri aparținând patrimoniului cultural 

care necesită îmbunătățiri 

-Insuficiența parcurilor și a spațiilor verzi 
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-Drumurile comunei sunt în cea mai mare 

parte asfaltate 

-Existența transportului public al călătorilor, 

asigurat de Compania de Transport Public 

Cluj-Napoca S.A.  

-Cel mai mare număr de locuințe noi 

finalizate din județul Cluj 

-Existența serviciilor de colectare a 

gunoiului și deșeurilor din comună  

-Condiții naturale favorabile 

-Rețeaua hidrografică a comunei dominată 

de râul Someșul Mic și afluenții săi 

-Existența hidrocentralelor Florești I, 

Florești II și a barajului Florești 

-Nivel ridicat al echipării tehnico-edilitare: 

rețea de alimentare cu apă, sistem de 

canalizare, gaz, rețea de energie electrică în 

toată comuna, acces la telefonie fixă, mobilă 

și Internet în toată comuna  

-Implementarea unor proiecte de reabilitare 

a infrastructurii tehnico-edilitare și de 

transport a comunei în curs de implementare 

în perioada 2014-2016  

-Comuna Florești are un număr considerabil 

de agenți economici activi, raportat la 

statutul de comună 

-Profilul economic al comunei dominat de 

construcții și industrie, pe locul secund 

situându-se agricultura și creșterea 

animalelor 

-Dezvoltare accentuată a sectorului 

serviciilor și a comerțului în ultimii ani 

-Apartenența comunei la zona metropolitana 

-Ponderea redusă a amenajărilor în totalul 

spațiilor verzi 

-Insuficiența locurilor de joacă pentru copii 

-Insuficiența spațiilor de agrement 

-Insuficiența locurilor de parcare  

-Curățenie deficitară în comună  

-Probleme de mediu, generate de amplasarea 

zonelor agro-industriale în proximitatea 

zonelor rezidențiale  

-Poluarea aerului datorată în special 

activităților industriale și transportului rutier 

-Probleme de mediu determinate de 

autovehicule: poluarea atmosferei, poluarea 

fonică, contaminarea solului cu Pb din 

emisiile vehiculelor, zone verzi afectate de 

parcarea autovehiculelor 

-Poluarea datorită depozitării / exploatării 

necorespunzătoare a deșeurilor 

-Practicarea încă redusă a colectării selective 

a deșeurilor în vederea reciclării, refolosirii 

sau valorificării lor 

-Probleme grave de congestionare a traficului 

pe DN1 – E60, între Cluj-Napoca și Florești, 

în special la orele de vârf 

-Congestionarea traficului pe străzile care 

asigură accesul dinspre cartierele rezidențiale 

și DN1 la orele de vârf  

-Stare necorespunzătoare a rețelei stradale, 

sub-dimensionarea străzilor 

-Infrastructura de alimentare cu apă și 

canalizare nu este distribuită uniform și nu 

deservește întreaga zonă construită  
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-Apartenența comunei la Gal Someș Nadăș 

-Existența pe teritoriul comunei, la limita cu 

municipiul Cluj-Napoca, a centrului 

comercial Vivo Cluj Napoca,  a Metro Cash 

& Carry 

-Existența în comună a magazinelor de retail 

bine cunoscute la nivel național- Profi, 

Unicarm, Lidl, Carrefour  

-În comună există agenții ale unor bănci cu 

reprezentativitate la nivel național  

-Existența unor obiective și zone care 

prezintă potențial turistic: edificii 

ecumenice, Cetatea Fetei și împrejurimile, 

Muzeul Apei, barajul Florești  

-Existența în comună a unităților turistice de 

primire 

-În comuna Florești se înregistrează una 

dintre cele mai mici rate ale șomajului din 

județul Cluj 

-Nivel ridicat al pregătirii școlare și 

profesionale a locuitorilor comunei 

-Este comuna cu cea mai mare populație de 

la nivelul României 

-Creștere spectaculoasă a populației 

comunei în ultimii 10 ani 

-Distribuție echilibrată a populației comunei 

în funcție de gen  

-Este o comună cu o pondere mică a 

persoanelor vârstnice în totalul populației 

-Populația cea mai mare o reprezinta 

persoanele ce au vîrsta necesară pentru a fi 

active pe piața forței de muncă 

-Diversitate etnică a populației comunei 

-Grad foarte ridicat de navetism al 

locuitorilor comunei spre Cluj-Napoca 

-Nivel scăzut de valorificare al potențialului 

turistic al comunei  

-Dificultăți legate de integrarea comunității 

romilor 

-Insuficiența serviciilor și a infrastructurii 

medicale în comună  

-Număr redus al medicilor de familie raportat 

la populația ridicată a comunei  

-Lipsa unei policlinici  

-Lipsa infrastructurii și serviciilor sociale 

care să deservească grupurile cu 

vulnerabilitate ridicată din comună: persoane 

fără adăpost, persoane cu handicap, copii care 

provin din familiile sărace, persoane 

vârstnice, persoane care provin din 

comunitatea romă  

-Capacitate insuficientă a 

creșelor/școlilor/grădinițelor existente în 

comună  

-Necesitatea modernizării și dotării unităților 

de învățământ existente  

-Necesitatea reabilitării și dotării căminelor 

culturale din comună 

-Necesitatea reabilitării bisericilor din 

comună  

-Necesitatea construirii unui cimitir nou în 

localitatea Florești 

-Necesitatea construirii de capele funerare 

-Ofertă nesatisfăcătoare de evenimente 

organizate în comună 
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-Servicii medicale existente în comună 

-Existența unităților de tip familial 

aparținând  DGASPC pentru copii aflați în 

dificultate,  

Existența furnizorilor privați de servicii de 

tip rezidențial pentru vârstnici  

-Existența a 2 școli generale cu clasele I-

VIII, una în Florești și una în Luna de Sus, a 

2 grădinițe de stat şi a unor grădinițe 

particulare 

-Existenţa liceului teoretic Dumitru Tăuţan 

-Număr ridicat al copiilor de vârstă școlară 

și preșcolară din populația totală 

-Patrimoniu cultural valoros 

-Existența căminelor culturale în fiecare din 

cele 3 sate aparținătoare 

-Existența a numeroase biserici în comună, 

de diferite confesiuni (ortodoxă, romano-

catolică, greco-catolică, reformată, baptistă, 

penticostală) 

-Existența bazei sportive Unirea Florești, a 

unor cluburi sportive, a Aqua Parc-ului 

Florești  

-Implicarea unor ONG-uri în problemele 

comunității 

-Experiență în derularea proiectelor cu 

finanțare nerambursabilă națională și 

europeană  

-Buget local solid orientat spre investiții 

-Sediu nou și modern al Primăriei Florești 

-Dotarea instituției cu tehnică de calcul 

modernă, conectată la internet  

-Grad scăzut de promovare a tradițiilor și 

obiceiurilor prin evenimente specifice 

-Capacitate administrativă insuficientă față 

de creșterea spectaculoasă a populației 

comunei 

-Probleme privind retrocedările și titlurile de 

proprietate 

-Birocrație în domeniul cooperării 

interinstituționale  

-Insuficiența resurselor necesare pentru 

modernizarea și dezvoltarea activităților 

administrației publice locale 

-Resurse financiare limitate pentru susținerea 

pregătirii și formării continue a personalului 

administrației publice locale 

-Probleme de infracționalitate existente în 

comună  

-Insuficiența informațiilor prezentate pe site-

ul oficial al comunei Florești 
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-Pondere ridicată a funcționarilor publici cu 

studii superioare  

-Existența unui site web al Primăriei 

Florești, www.floresticluj.ro 

-Activitate eficientă a Secției de Poliție 

Locală  

-Existența Comitetului Local pentru Situații 

de Urgență și a Serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

-Extinderea suprafeței intravilanului 

-Reactualizarea Planului Urbanistic General 

-Preț mai mic al imobilelor comparativ cu 

municipiul Cluj Napoca 

-Impunerea unor reglementări urbanistice 

clare și durabile 

-Existența fondurilor europene pentru 

dezvoltarea durabilă a zonelor rurale 

-Existența fondurilor disponibile din surse 

europene sau naționale pentru susținerea 

proiectelor de mediu 

-Existența fondurilor europene, 

guvernamentale și regionale pentru 

modernizarea infrastructurii tehnico-

edilitare 

-Construirea unor variante ocolitoare pentru 

decongestionarea traficului  

-Potențial ridicat pentru dezvoltarea 

sectoarelor de servicii și rezidențial 

-Dezvoltarea sectorului serviciilor va oferi 

oportunități pentru crearea unor noi locuri 

de muncă 

-Existența unor zone cu risc natural   

-Lipsa unui proiect de dezvoltare urbanistică 

coerentă 

-Creșterea traficului rutier pe DN1 – E60 și 

creșterea accentuată a parcului de 

autovehicule, cu influență negativă asupra 

mobilității și a mediului înconjurător 

-Degradarea cadrului natural în contextul 

dezvoltării permanente a comunei 

-Lipsa implicării cetăţenilor în protejarea 

mediului înconjurător 

-Insuficiența resurselor materiale pentru 

îndeplinirea tuturor obiectivelor de investiții 

propuse în domeniul infrastructurii de mediu 

-Lipsa resurselor materiale pentru 

îndeplinirea tuturor obiectivelor de investiții 

propuse în domeniul infrastructurii  

-Neîncadrarea în proiecte datorită criteriilor 

de eligibilitate impuse de finanțatori 

-Deprecierea infrastructurii din lipsa 

resurselor financiare pentru întreținere  
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-Valorificarea potențialului turistic al 

comunei  

-Disponibilitatea forței de muncă pentru 

recalificare și dezvoltarea abilităților 

-Creșterea interesului pentru produsele 

ecologice, naturale și tradiționale  

-Stabilirea de proiecte și derularea de 

proiecte cu localitățile și comunele 

învecinate 

-Existența programelor naționale de sprijin 

pentru IMM-uri 

-Existența programelor europene de 

finanțare a mediului economic și de creștere 

a competitivității  

-Existența finanțărilor europene pentru 

agricultură și dezvoltarea rurală  

-Existența fondurilor europene pentru 

dezvoltarea infrastructurii de susținere a 

turismului  

-Existența fondurilor europene pentru 

dezvoltarea resurselor umane 

-Existența fondurilor europene pentru 

proiecte care să promoveze și să susțină 

protecția mediului 

-Sprijinirea minorităților și categoriilor 

defavorizate 

-Dezvoltarea de programe cu finanțare 

europeană pentru stimularea ocupării forței 

de muncă  

-Creșterea nivelului de pregătire 

profesională a forței de muncă 

-Cadru legislativ, instituțional şi fiscal 

instabil  

-Complexitatea procedurilor pentru obținerea 

finanțărilor 

-Intensificarea mediului concurențial poate să 

defavorizeze anumite sectoare tradiționale  

-Insuficiența resurselor financiare pentru 

finanțarea și cofinanțarea proiectelor 

europene 

-Creșterea ratei șomajului în contextul unei 

posibile noi crize economice 

-Creșterea ratei inflației 

-Grad redus de informare al agricultorilor în 

privința normele europene 

-Migrarea turistică spre alte regiuni 

-Creșterea ponderii muncii la negru, cu 

impact negativ asupra economiei locale, 

pieței muncii și asistenței sociale în 

perspectivă  

-Subfinanțarea sistemului medical din 

România 

-Accentuarea fenomenului de migrare a 

personalului medical din România spre 

statelele membre UE 

-Creșterea numărului de persoane asistate 

sociale   

-Subfinanțarea sistemului de învățământ din 

România 

-Scăderea interesului pentru învățătură în 

rândul tinerilor și creșterea riscului de 

abandon școlar  

- Pierderea tradițiilor locale în timp 
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-Existența fondurilor europene pentru 

reabilitarea, modernizarea și echiparea 

infrastructurii serviciilor de sănătate 

-Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor 

sociale 

-Existența fondurilor europene destinate 

reabilitării și dotării corespunzătoare a 

instituțiilor de învățământ 

-Existența fondurilor guvernamentale și 

europene destinate activităților culturale  

-Oportunitatea dezvoltării unor parteneriate 

între administrația publică locală și sectorul 

non-guvernamental  

-Accesarea fondurilor europene pentru 

implementarea de proiecte care vizează 

îmbunătățirea capacității administrative  

-Dezvoltarea unor relații de parteneriat în 

scopul dezvoltării instituționale 

-Dezvoltarea unor parteneriate public-

private 

-Proiecte de înfrățire ale comunei cu alte 

unități administrativ-teritoriale din țară și 

străinătate și utilizarea schimburilor de 

experiență  

-Creșterea gradului de implicare activă a 

comunității locale în activitatea decizională  

-Implicarea ONG-urilor specializate în 

rezolvarea anumitor probleme ale 

comunității  

-Desfășurarea programelor de formare și 

specializare a funcționarilor publici 

 

-Insuficiența fondurilor alocate pentru 

instituțiile și activitățile culturale 

-Insuficiența fondurilor alocate pentru 

infrastructura sportivă, pentru dotarea și 

organizarea competițiilor sportive  

-Reducerea personalului din sectorul bugetar 

-Migrarea personalului calificat din aparatul 

de specialitate 

-Lipsa unei culturi a implicării cetățenilor în 

problemele comunității și în voluntariat 

-Frecvența schimbărilor legislative  

-Creșterea riscului de producere a unor 

situații de urgență 
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CAPITOLUL 5 – VIZIUNEA PRIVIND DEZVOLTAREA COMUNEI 

FLOREȘTI 

 

Viziunea de dezvoltare se formulează pe oportunitățile pe care apartenența României la 

Uniunea Europeană le creează pentru valorificarea potențialului local. Anticipând o creștere a 

interesului investițional către spațiul rural, în special pentru comunele situate în zonele 

metropolitane, din care fac parte cu drepturi egale, nivelul echipării teritoriului va crește 

semnificativ, iar autoritățile locale vor trebui să-și gestioneze eficient resursele umane, imobiliare 

și financiare existente.  

Scopul viziunii de dezvoltare este cel de agregare a obiectivelor socio-economice formulate 

la nivelul partenerilor din zona metropolitană și județeană cu prioritățile naționale și regionale, 

precum și cu schimbările care au loc în prezent în dinamica spațială, economică și socială a zonei.  

Viziunea de dezvoltare a comunei Florești trebuie să reprezinte o formă împărtășită a 

valorilor și identității comune, menită să ofere comunității locale un sens al dezvoltării. Viziunea 

de dezvoltare a comunei trebuie să reflecte ceea ce comunitatea intenționează să realizeze pe 

termen lung și totodată trebuie să asigure menținerea echilibrului între cei trei piloni ai dezvoltării 

durabile locale: dezvoltarea socială, dezvoltarea economică și protejarea mediului înconjurător. 

Comuna Florești, comuna cu cea mai numeroasă populație la nivelul României, își propune 

să devină o comună la standarde europene, capabilă să le ofere locuitorilor săi un nivel de trai mai 

ridicat și facilități la același standard european.  

Viziunea privind dezvoltarea comunei Florești pentru perioada 2022 - 2027 este:  
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Această viziune de dezvoltare a comunei Florești pentru perioada 2022 - 2027 se va baza pe 

următoarele coordonate majore: modernizarea infrastructurii de transport și asigurarea unor 

condiții decente de trafic atât în cadrul comunei, cât și între comună și localităţile învecinate; 

modernizarea și extinderea rețelelor tehnico-edilitare în vederea asigurării accesului întregii 

populații a comunei la utilități; amenajarea teritoriului și îmbunătățirea condițiilor de locuire ale 

populației comunei prin reglementarea strictă a regimului de înălțime și a densității în zonele 

rezidențiale; protejarea mediului înconjurător; creșterea competitivității economice a comunei, 

axată pe sprijinirea sectorului terțiar (servicii) și a sectorului de rang IV (servicii calificate), atât 

prin sprijinirea inițiativelor antreprenoriale ale locuitorilor comunei, cât și prin oferirea de 

oportunități pentru investitori, care să valorifice potențialul comunei și care să genereze locuri de 

muncă pentru comunitatea locală; creșterea atractivității turistice prin valorificarea potențialului 

natural, cultural și ecumenic al comunei; asigurarea accesului tuturor locuitorilor comunei la 

servicii performante educaționale, de sănătate și de asistență socială; diversificarea oportunităților 

de petrecere a timpului liber de către populația comunei, prin dezvoltarea infrastructurii de 

agrement, culturale și sportive; creșterea gradului de implicare civică a populației comunei în 

procesul de dezvoltare locală; incluziunea socială a comunității de romi din comună și conviețuirea 

armonioasă a tuturor comunităților etnice care locuiesc în comună; creșterea capacității 

administrative a autorităților publice locale, bazată pe profesionalism, eficiență și transparență, 

digitalizarea serviciilor publice oferite în cadrul comunei.   

 

 
FLOREŞTI va deveni o comună la standarde europene, un centru economic 

competitiv şi dinamic, cu atractivitate investiţională şi turistică ridicată, oferind 

locuitorilor săi o calitate ridicată a vieţii, bazată pe servicii publice de calitate, în 

deplin respect faţă de mediul înconjurător.  
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CAPITOLUL 6 – DIRECŢII STRATEGICE DE DEZVOLTARE ALE 

COMUNEI FLOREȘTI PENTRU PERIOADA 2022 - 2027 

Dezvoltarea strategică a comunei Florești vizează șase domenii strategice cheie: 

infrastructura, mediu, economia, domeniul socio-cultural, administraţia publică locală și domeniul 

digitalizare. Pentru fiecare dintre cele șase domenii s-a stabilit câte un obiectiv general strategic, 

după cum se poate observa în figura de mai jos.  

 

Domeniul strategic INFRASTRUCTURĂ

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii în sprijinul 
dezvoltării socio-economice durabile 

Domeniul strategic MEDIU

Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător şi asigurarea unei 
valorificări durabile a resurselor naturale 

Domeniul strategic ECONOMIE

Creşterea capacităţii inovatoare şi competitivităţii mediului de 
afaceri local

Domeniul strategic SOCIO-CULTURAL

Dezvoltarea socială şi culturală durabilă şi echilibrată a 
comunităţii şi creşterea calităţii vieţii 

Domeniul strategic ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

Creşterea capacităţii instituţionale de acţiune a administraţiei 
publice locale

Domeniul strategic DIGITALIZARE 

Exploatarea potențialului social și economic al TIC - suport 
vital al activităților economice și sociale 
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În scopul atingerii obiectivelor corespunzătoare celor șase domenii strategice, comuna 

Florești trebuie să îşi focalizeze eforturile pe direcţii de dezvoltare concrete.  

Astfel, în cadrul fiecăruia dintre cele șase domenii strategice – infrastructură, mediu, 

economie, socio-cultural, administraţie publică locală, digitalizare – au fost identificate anumite 

direcţii de dezvoltare prioritare, iar pentru fiecare direcţie de dezvoltare în parte au fost stabilite 

obiective specifice. Comuna Florești vizează atingerea obiectivelor specifice prin intermediul 

implementării de proiecte, fructificând în acest scop oportunităţile de finanţare europene şi 

naţionale disponibile.  

În continuare, pentru fiecare domeniu strategic, se prezintă în formă detaliată direcţiile de 

dezvoltare, obiectivele specifice, precum şi tipurile de proiecte care permit îndeplinirea 

obiectivelor.   

6.1. Direcţii de dezvoltare pentru domeniul strategic Infrastructură 

 

Direcţiile de dezvoltare vizate în cadrul acestui domeniu strategic sunt infrastructura de 

transport, infrastructura energetică și infrastructura de comunicaţii.  

Obiectivul general strategic: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii în sprijinul 

dezvoltării socio-economice durabile 

6.1.1. Direcţia de dezvoltare Infrastructura de transport 

  

Obiectiv specific: 

 Modernizarea infrastructurii de transport 

 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivului sunt: 

 Proiect integrat pentru realizarea drumurilor adiacente TR35 și amenajarea de piste de biciclete 

pe malul Someșului 

 Modernizare străzi comunale  
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 Reabilitarea și extinderea trotuarelor din comună 

 Amplasarea de cabluri îngropate cu microtăietură în asfalt, în zona trotuarelor din comuna 

Florești   

 Realizarea unui drum de legătură, pe varianta SUD – comuna Florești   

 Reabilitarea stațiilor de autobus prin implementarea unor soluții verzi  

 Înființarea de noi stații de autobus în comuna Florești  

 Introducerea de noi rute și mijloace de transport în comun  

 

6.1.2. Direcţia de dezvoltare Infrastructura energetică 

 

Obiectiv specific: 

 Modernizarea infrastructurii energetice 

 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivului sunt: 

 Extinderea și modernizarea rețelei de iluminat public din comună 

 Introducerea rețelei de electricitate în zonele unde nu există curent electric și în special în zonele 

cu potențial turistic ridicat, cât și pentru zonele rezidențiale 

 Realizarea de centrale termice cu cogenerare pentru producere agent termic și energie electrică 

 Sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică  

 

6.1.3. Direcţia de dezvoltare Infrastructura de comunicaţii 

  

Obiectiv specific: 

 Dezvoltarea telecomunicaţiilor şi îmbunătăţirea accesului la Internet 

 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivului sunt: 

 Conectarea la Internet prin conexiuni broadband a instituţiilor publice din comună şi 

promovarea conceptelor de e-guvernare, e-educaţie, e-sănătate 
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 Extinderea accesului la Internet a locuitorilor comunei prin înfiinţarea mai multor zone de 

acces la Internet în comună 

 Sistem de comunicare la distanță în rețea între primărie, instituții, agenți economici și zone 

intens populate sau circulate 

 

6.1.4. Direcţia de dezvoltare Infrastructură Urbană 

 

Obiective specifice: 

 Asigurarea accesului la o locuinţă decentă 

 Modernizarea centrului civic 

 Dezvoltarea infrastructurii de agrement  

 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelelor sunt: 

 Obiectivul specific “Asigurarea accesului la o locuinţă decentă” 

 Construirea de locuinţe de serviciu pentru păstrarea specialiştilor în comună (personal 

medical, personal didactic, specialiști în administrație publică, etc.) 

 Construirea de locuinţe sociale pentru familiile tinere sau aflate în dificultate 

 Reabilitarea blocurilor de locuințe din comuna Florești, județul Cluj 

 Obiectivul specific “Modernizarea centrului civic” 

 Amenajarea unei zone de promenadă pe râul Someș, cu zonă de recreere, pistă de biciclete și 

pistă de alergat  

 Amenajarea de piste de biciclete în satul Luna de Sus, comuna Florești, pe toata lungimea 

Drumului Județean și piste de biciclete în localitatea Florești, pe DN1 

 Amenajarea unui parking pe strada Gheorghe Doja, comuna Florești, pe amplasamentul 

vechilor garaje 

 Amenajarea unui parking în zona ANL Florești, precum și în zona sediului Primăriei Florești 

și în alte zone unde sunt identificate terenuri și există cerință mare de parcări 
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 Obiectivul specific “Dezvoltarea infrastructurii de agrement ” 

 Modernizarea parcului și amenajarea unei zone de agrement în apropierea ANL Florești 

 Amenajarea unui parc sportiv în zona Parcului Poligon din comuna Florești 

 Dezvoltare zonă de agrement în localitatea Luna de Sus, comuna Florești 

 Amenajarea de zone de agrement în comuna Florești 

 Amenajarea de locuri de joacă pentru copii în comuna Florești 

 Amenajarea unui parc de agrement în zona Cetatea Fetei din localitatea Florești 

 Amenajarea unei săli de sport multifuncțională pentru performanță, cu capacitate de 

aproximativ 1000 de locuri, în comuna Florești    

 Amenajarea unui bazin de înot didactic în comuna Florești, județul Cluj 

 Construirea unui patinoar în comuna Florești, județul Cluj 

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte: 

 Reabilitarea şi consolidarea reţelei de drumuri comunale 

 Mărirea gradului de confort din punct de vedere al iluminatului public şi realizarea de 

economii privind consumul de energie  

 Îmbunătăţirea trotuarelor în vederea creşterii posibilităţilor de circulaţie a pietonilor 

 Îmbunătățirea accesului la Internet pentru locuitorii comunei Florești  

 Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei  

 Accesul locuitorilor comunei la locuri de muncă, cultură, sport şi agrement 

 Acces la parcurile de joacă şi de recreere a tuturor copiilor din comună 

 Creşterea calităţii vieţii populaţiei comunei şi îmbunătăţirea stării de sănătate a locuitorilor 

datorită petrecerii timpului în aer liber 

6.2. Direcţii de dezvoltare pentru domeniul strategic Mediu  

Obiectivul general strategic: Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător şi asigurarea 

unei valorificări durabile a resurselor naturale 
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6.2.1. Direcţia de dezvoltare Infrastructura de apă, gaz şi canalizare 

 

Obiectiv specific: 

 Dezvoltarea managementului de calitate al apei, gazului metan și canalizării 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt: 

 Reabilitarea rețelei de apă potabilă din comună 

 Reabilitarea rețelei de canalizare și realizarea unei stații de epurare și tratare a apelor 

reziduale în comună 

 Construirea sistemului de canalizare a apelor pluviale prin șanțuri și rigole 

 Reabilitarea rețelei de gaz metan în comuna Florești 

6.2.2. Direcţia de dezvoltare Protecţia mediului 

 

Obiectiv specific: 

 Protejarea şi îmbunătăţirea factorilor de mediu 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt: 

 Valorificarea durabilă a resurselor naturale și protejarea mediului înconjurător  

 Investiții în sisteme de alimenatare centralizata cu energie termică  

 Programe de management al calităţii aerului 

 Construirea unui parc fotovoltaic în comună 

 Eficientizarea energetică a clădirilor publice din comuna Florești 

 Amplasarea de panouri fotovoltaice pentru eficientizarea energetică a clădirilor publice din 

comună 

 Analiza nivelului de gaz radon în cadrul clădirilor publice din comuna Florești și 

implementarea de soluții pentru reducerea acestuia, acolo unde este cazul 

 Amplasarea de stații pentru încărcarea autovehiculelor electrice, în toată comuna Florești 

 Împădurirea terenurilor din comună  

 Promovarea practicilor de agricultură ecologică 
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 Creşterea gradului de conştientizare a locuitorilor comunei privind aspectele legate de 

educaţia ecologică şi protecţia mediului  

 

6.2.3. Direcţia de dezvoltare Managementul deşeurilor 

 

Obiectiv specific: 

 Dezvoltarea unui sistem eficient de management al deşeurilor 

Tipurile de proiecte/măsuri care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivului sunt: 

 Promovarea gestionării responsabile a deșeurilor în rândul populației comunei Florești 

 Creşterea gradului de conştientizare a locuitorilor comunei cu privire la efectele negative 

ale unei gestionări necorespunzătoare a deşeurilor  

 Amenajarea unui centru de colectare a deșeurilor în comună 

 Înlocuirea coșurilor de gunoi stradale din zonele ORSA și ANL, prin achiziția de pubele 

noi 

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte: 

 Accesul populaţiei la infrastructura edilitară 

 Scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei 

 Reducerea poluării 

 Eficientizarea energetică la nivelul comunei Florești  

 Nivel ridicat al conștientizării populației comunei cu privire la efectele negative ale 

gestionării necorespunzătoare a deșeurilor 

 Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei  

 Reducerea riscului de inundaţii 

6.3. Direcţii de dezvoltare pentru domeniul strategic Economie 

Direcţiile de dezvoltare vizate în cadrul acestui domeniu strategic sunt mediul de afaceri, 

agricultura, turismul şi agroturismul, respectiv forţa de muncă.  
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Obiectivul general strategic: Creşterea capacităţii inovatoare şi competitivităţii mediului 

de afaceri local 

6.3.1. Direcţia de dezvoltare Mediul de afaceri 

 

Obiectivele specifice: 

 Dezvoltarea mediului de afaceri local 

 Stimularea iniţiativelor antreprenoriale 

 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt: 

 Obiectivul specific “Dezvoltarea mediului de afaceri local” 

 Crearea de HUB-uri pentru sprijinirea antreprenorilor din comună 

 Acordarea de facilităţi pentru investitorii mari, în funcţie de natura activităţii şi beneficiile 

pe care aceştia le-ar putea aduce bugetului local 

 Sprijinirea dezvoltării de IMM-uri care să valorifice resursele naturale ale comunei şi care 

să răspundă nevoilor comunităţii 

 Crearea unui birou pentru sprijinirea antreprenorilor din comună 

 Organizarea unui dialog real între reprezentanţii autorităţii publice locale şi cei ai mediului 

de afaceri pentru a identifica noi oportunităţi 

 Obiectivul specific “Stimularea iniţiativelor antreprenoriale” 

 Promovarea programelor guvernamentale pentru stimularea înfiinţării microîntreprinderilor 

 Promovarea culturii antreprenoriale în rândul populaţiei comunei 

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte: 

 Atragerea investitorilor în comună 

 Încurajarea agenţilor economici locali de a dezvolta afaceri în comună 

 Locuitori mai bine informaţi cu privire la oportunităţile de demarare de noi afaceri 

 Creşterea numărului de locuri de muncă în comună şi reducerea şomajului 

 Creştera nivelului de trai al locuitorilor comunei 

 Creşterea competitivităţii economice generale pe raza comunei Florești  
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6.3.2. Direcţia de dezvoltare Agricultură 

 

Obiectivele specifice: 

 Dezvoltarea agriculturii moderne, prin trecerea de la practicarea unei agriculturi de 

subzistenţă la o agricultură comercială 

 Consiliere şi instruire în domeniul agricol  

 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt: 

 Obiectivul specific “Dezvoltarea agriculturii moderne, prin trecerea de la practicarea unei 

agriculturi de subzistenţă la o agricultură comercială” 

 Înfiinţarea unei structuri asociative a producătorilor agricoli din comună, în scopul creşterii 

eficienţei economice a exploataţiilor agricole, a puterii de negociere pe pieţele de desfacere 

şi a valorificării superioare a producţiei 

 Construirea unei piețe agroalimentare moderne, la standarde europene, în comuna Florești 

 Crearea și dezvoltarea unor centre de colectare a legumelor și fructelor 

 Sprijinirea agriculturii ecologice 

 Obiectivul specific “Consiliere şi instruire în domeniul agricol” 

 Diseminarea informaţiilor privind standardele europene în domeniul agricol, zootehnic şi 

ecologic şi existenţa surselor de finanţare europene în cadrul politicii agricole comune  

 Susţinerea sectorului agricol local prin acţiuni de conştientizare a populaţiei cu privire la 

efectele benefice ale consumului produselor locale  

 

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte: 

 Practicarea agriculturii în conformitate cu standardele de mediu şi tehnice în vigoare 

 Creşterea productivităţii agriculturii 

 Creşterea nivelului de trai al populaţiei care lucrează în agricultură  
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6.3.3. Direcţia de dezvoltare Turism şi agroturism 

Obiectivele specifice: 

 Dezvoltarea infrastructurii turistice 

 Transformarea obiectivelor culturale din comuna Florești în  obiective turistice, inclusiv 

includerea lor într-un circuit turistic  

 Promovarea comunei Florești 

 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt: 

 Obiectivul specific “Dezvoltarea infrastructurii turistice” 

 Dezvoltarea infrastructurii de cazare pentru asigurarea unui minim de spaţii de cazare în 

zonă (stimularea înfiinţării de pensiuni turistice şi agroturistice, amenajarea unui spaţiu de 

campare) 

 Dezvoltarea unităţilor de alimentaţie publică pentru susţinerea activităţii de turism 

 Realizarea de trasee de bicicletă în zonele cu potențial turistic ale comunei Florești 

 

 Obiectivul specific “Transformarea obiectivelor culturale din comuna Florești în  obiective 

turistice, inclusiv includerea lor într-un circuit turistic ” 

 Promovarea turismului cultural, religios, de agrement 

 Introducerea comunei Florești în circuite turistice culturale şi religioase 

 Implementarea şi dezvoltarea agroturismului şi a turismului ecologic 

 Dezvoltarea turismului şcolar prin organizarea unor tabere (tabere de creaţie pentru pictură, 

pentru promovarea meşteşugurilor tradiţionale etc.) 

 Obiectivul specific “Promovarea comunei Florești” 

 Promovarea obiectivelor turistice și a imaginii comunei Florești 

 Realizarea de trasee turistice cu principalele obiective din comună 
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 Elaborarea a diferite materiale de prezentare şi promovare a comunei (broşuri, pliante, 

catalog de promovare a comunei, site web de promovare, monografia comunei, broşură într-

o limbă de circulaţie internaţională, etc.) 

 

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte: 

 Dezvoltarea sectorului IMM din comuna Florești 

 Creşterea numărului de turişti pe raza comunei Florești 

 Realizarea unor circuite turistice care să cuprindă principalele obiective turistice de pe raza 

comunei  

 Crearea de locuri de muncă  

 Atragerea de noi investitori în comună 

 Atragerea de noi venituri pentru administraţia publică locală  

 

6.3.4. Direcţia de dezvoltare Forţa de muncă  

 

Obiectivele specifice: 

 Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi integrarea pe piaţa muncii a grupurilor 

dezavantajate 

 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivului menţionat sunt: 

 Programe de formare, perfecţionare, recalificare, reconversie profesională a adulţilor în 

vederea satisfacerii nevoilor locale ale pieţei muncii şi promovării adaptabilităţii angajaţilor 

 Programe de formare şi instruire a locuitorilor comunei în diverse meserii  

 

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte: 

 Creşterea nivelului de instruire şi calificare al locuitorilor comunei  

 Creşterea ratei de ocupare a populaţiei comunei  
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6.4. Direcţii de dezvoltare pentru domeniul strategic Socio-Cultural 

Direcţiile de dezvoltare vizate în cadrul acestui domeniu strategic sunt sănătatea, protecţia 

socială, educaţia şi formarea, cultura şi cultele, sport şi agrement.  

Obiectivul general strategic: Dezvoltarea socială şi culturală durabilă şi echilibrată a 

comunităţii şi creşterea calităţii vieţii 

6.4.1. Direcţia de dezvoltare Sănătate 

 

Obiectivele specifice: 

 Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate şi a serviciilor medicale 

 Facilitarea accesului la serviciile medicale pentru grupurile vulnerabile 

 Educarea locuitorilor comunei privind starea de sănătate în scopul creşterii stării de sănătate 

a acestora 

 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt: 

 Obiectivul specific “Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate şi a serviciilor medicale” 

 Modernizarea și dotarea unităților medicale din comună 

 Construirea unui spital în comuna Florești 

 Amenajarea unui centru medical de permanență în comună 

 Asigurarea necesarului de resurse umane în domeniul sănătăţii prin atragerea unor specialişti 

cărora să li se ofere anumite facilităţi (locuinţă, mijloc de transport adecvat zonei, teren 

agricol etc.) 

 Obiectivul specific “Facilitarea accesului la serviciile medicale pentru grupurile vulnerabile” 

 Înfiinţarea unor noi servicii de sănătate (cabinet de planificare familială, centru pentru 

consiliere antialcool, antifumat, antidrog, antiadiţii) 

 Obiectivul specific “Educarea locuitorilor comunei privind starea de sănătate în scopul 

creşterii stării de sănătate a acestora” 
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 Organizarea unor evenimente publice pentru promovarea sănătăţii populaţiei 

 Derularea unor acţiuni de conştientizare a populaţiei referitor la importanţa efectuării 

analizelor medicale periodice 

 Derularea unor campanii de informare-comunicare-educare în rândul elevilor comunei 

privind igiena, educaţia sexuală, practicarea unui stil de viaţă sănătos, precum şi efectele 

unor deprinderi nocive pentru sănătate – fumatul, consumul de alcool, consumul de droguri 

 Iniţierea unor parteneriate ale autorităţii publice locale cu ONG-uri specializate pe probleme 

de sănătate 

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte: 

 Asigurarea accesului la servicii medicale a tuturor locuitorilor comunei  

 Creşterea stării de sănătate a locuitorilor comunei 

 

6.4.2. Direcţia de dezvoltare Protecţie socială 

 

Obiectivele specifice: 

 Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale 

 Protecţia familiilor aflate în dificultate, a persoanelor cu probleme sociale sau cu handicap  

 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt: 

 Obiectivul specific “Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale” 

 Îmbunătăţirea serviciilor publice de asistenţă socială 

 Dotarea cu echipamente speciale a unităţilor în care se prestează servicii sociale 

 Iniţierea de parteneriate public-private cu sectorul ONG şi de parteneriate cu autorităţi 

publice locale pentru servicii specializate adresate persoanelor cu handicap, servicii 

specializate adresate copiilor în dificultate şi care provin din familii monoparentale 

 Crearea unui centru de zi pentru copiii aparținând categoriilor defavorizate 

 Îmbunătăţirea serviciilor publice de asistenţă socială din comună 
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 Construirea unui adăpost de animale în comuna Florești  

 

 Obiectivul specific “Protecţia familiilor aflate în dificultate, a persoanelor cu probleme 

sociale sau cu handicap” 

 Acordarea de sprijin material familiilor aflate în dificultate 

 

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte: 

 Oferirea de servicii de calitate de asistenţă socială pentru persoanele cu dizabilităţi sau care 

fac parte din grupuri vulnerabile din comună 

 

6.4.3. Direcţia de dezvoltare Educaţie şi formare 

 

Obiectivele specifice: 

 Dezvoltarea infrastructurii educaţionale 

 Diversificarea serviciilor educaţionale furnizate la nivelul comunei 

 Perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice din unităţile de învăţământ 

 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt: 

 Obiectivul specific “Dezvoltarea infrastructurii educaţionale” 

 Reabilitarea și dotarea școlilor din comuna Florești, județul Cluj  

 Reabilitarea și dotarea grădinițelor din comuna Florești 

 Construire școli în comuna Florești 

 Construire grădinițe în comuna Florești 

 Construire creșe în comuna Florești 

 Construirea unui centru educațional pentru copiii cu dizabilități 

 Furnizarea de servicii educative pentru copii, pe perioada vacanțelor (tabere, excursii, etc.) 

 Achiziție microbus școlar  
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 Obiectivul specific “Diversificarea serviciilor educaţionale furnizate la nivelul comunei” 

 Desfăşurarea de programe de consiliere şi orientare şcolară în scopul reducerii fenomenelor 

de absenteism şi abandon şcolar 

 Înfiinţarea unui centru de excelenţă pentru elevii care obţin rezultate şcolare deosebite 

 Promovarea spiritului şi culturii antreprenoriale în educaţie 

 Promovarea spiritului civic în educaţie 

 Obiectivul specific “Perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice din unităţile de 

învăţământ” 

 Desfăşurarea unor programe de formare în psihopedagogie aplicată  

 Sprijinirea şcolilor din comună în vederea desfăşurării unor parteneriate şi proiecte de 

schimb de experienţă în domeniul învăţământului, axate pe activităţi ca vizite de studiu, 

sesiuni de formare, conferinţe, seminarii, schimburi de experienţă şi bune practici, şcoli de 

vară etc.   

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte: 

 Asigurarea unor condiţii optime de desfăşurare a procesului de educaţie şi instruire al 

elevilor din comună  

 Accesul la educaţie gratuită a tuturor copiilor din comună 

 Asigurarea numărului de locuri necesare elevilor 

 

6.4.4. Direcţia de dezvoltare Cultura şi cultele 

 

Obiectivele specifice: 

 Dezvoltarea infrastructurii culturale 

 Creşterea interesului locuitorilor comunei pentru păstrarea identităţii şi moştenirii culturale 

a comunei  

 Sprijinirea cultelor religioase şi a lăcaşelor de cult 
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Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt: 

 Obiectivul specific “Dezvoltarea infrastructurii culturale” 

 Reabilitarea, modernizarea și dotarea Căminelor Culturale de pe raza comunei Florești, 

județul Cluj  

 Realizarea unui Muzeu de istorie în comuna Florești 

 Reabilitarea Monumentului istoric Cetatea Fetei, pe modelul Castrului Roman din localitatea 

Bologa  

 Realizarea unui Centru Cultural în comuna Florești, județul Cluj 

 Promovarea patrimoniului cultural imaterial al comunei Florești în rândul tinerilor  

 Obiectivul specific “Creşterea interesului locuitorilor comunei pentru păstrarea identităţii şi 

moştenirii culturale a comunei ” 

 Revitalizarea obiceiurilor şi tradiţiilor din comună  

 Organizarea de evenimente culturale cu diverse prilejuri, în comuna Florești 

 Obiectivul specific “Sprijinirea cultelor religioase şi a lăcaşelor de cult” 

 Reabilitarea Bisericilor de pe raza comunei Florești 

 Construire cimitir nou în comuna Florești 

 Realizarea de capele funerare în localitățile Tăuți și Luna de Sus din comuna Florești 

 Promovarea unui dialog permanent între reprezentanţii vieţii religioase şi reprezentanţii 

administraţiei publice locale, ai serviciilor educaţionale şi familiile elevilor 

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte: 

 Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi culturale 

 Organizarea unui număr mai mare de evenimente culturale 

 Revigorarea mediului cultural 

 Consolidarea obiceiurilor şi tradiţiilor comunei, pentru a fi transmise mai departe tinerelor 

generaţii  

 Ameliorarea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor religioase 
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6.4.5. Direcţia de dezvoltare Sport şi agrement 

 

Obiectivele specifice: 

 Dezvoltarea cadrului necesar pentru practicarea sportului  

 Dezvoltarea cadrului necesar pentru desfăşurarea activităţilor de agrement şi recreere 

 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt: 

 Obiectivul specific “Dezvoltarea cadrului necesar pentru practicarea sportului ” 

 Organizarea periodică a unor competiţii sportive, pe diferite categorii de vârstă şi pe diferite 

sporturi 

 Organizarea de evenimente sportive pentru copii și adulți în comuna Florești, județul Cluj  

 Obiectivul specific “Dezvoltarea cadrului necesar pentru desfăşurarea activităţilor de 

agrement şi recreere” 

 Înfiinţarea unei asociaţii a pensionarilor 

 Identificarea de noi posibilităţi de petrecere a timpului liber, valorificarea peisajului şi a 

spaţiilor deschise existente  

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte: 

 Desfăşurarea activităţilor sportive de către locuitorii comunei în condiţii optime de confort 

şi siguranţă  

 Asigurarea unor standarde minimale de recreere şi agrement pentru locuitorii comunei  

6.5. Direcţii de dezvoltare pentru domeniul strategic Administraţie Publică Locală 

 

Direcţiile de dezvoltare vizate în cadrul acestui domeniu strategic sunt reforma administraţiei 

publice locale, respectiv ordinea publică şi protecţia civilă.  
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Obiectivul general strategic: Creşterea capacităţii instituţionale de acţiune a administraţiei 

publice locale 

 

6.5.1. Direcţia de dezvoltare Reforma administraţiei publice locale 

 

Obiectivele specifice: 

 Îmbunătăţirea capacităţii administrative a administraţiei publice locale 

 Îmbunătăţirea relaţiei administraţie publică locală – cetăţeni 

 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt: 

 Obiectivul specific “Îmbunătăţirea capacităţii administrative a administraţiei publice locale” 

 Renovarea și dotarea sediului Primăriei Florești  

 Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene în perioada 2021 - 2027, axată pe:  

- Continuarea implementării proiectelor aflate în derulare 

- Urmărirea în permanenţă a surselor de finanţare active pentru care comuna Florești 

este aplicant eligibil 

- Creşterea permanentă a portofoliului de proiecte, prin întocmirea de proiecte noi, 

în conformitate cu priorităţile de dezvoltare locală ale comunei  

 Desfășurarea de programe de specializare și perfecționare pentru funcționarii publici  

 Realizarea de parteneriate, schimburi de experienţă, activităţi de înfrăţire cu alte comunităţi 

rurale din judeţ, ţară sau străinătate 

 Obiectivul specific “Îmbunătăţirea relaţiei administraţie publică locală – cetăţeni” 

 Realizarea unui ghid de bune practici în relaţia cu cetăţenii  

 Creşterea nivelului de informare, consultare şi participare la deciziile locale a cetăţenilor şi 

mediului de afaceri din comună  

 Activarea spiritului civic al cetăţenilor şi al conştiinţei apartenenţei la comunitate 
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Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte: 

 Creşterea competenţelor şi expertizei angajaţilor din administraţia publică locală referitor la 

gestionarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă 

 Servicii de calitate oferite locuitorilor comunei de către funcţionarii Primăriei Florești 

 Eficientizarea activităţii funcţionarilor Primăriei comunei  

 Locuitorii comunei vor fi mai bine informaţi cu privire la toate aspectele legate de comună 

– evenimente, oportunităţi de finanţare, taxe şi impozite locale etc. 

 

6.5.2. Direcţia de dezvoltare Ordine publică şi protecţie civilă 

 

Obiectivele specifice: 

 Îmbunătăţirea climatului de ordine şi siguranţă publică  

 Îmbunătăţirea activităţilor de protecţie civilă  

 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt: 

 Obiectivul specific “Îmbunătăţirea climatului de ordine şi siguranţă publică” 

 Reactualizarea planurilor de ordine şi siguranţă a comunei pentru identificarea şi 

contracararea factorilor de risc la adresa ordinii publice  

 Acţiuni comune pentru prevenirea şi depistarea delictelor  

 Obiectivul specific “Îmbunătăţirea activităţilor de protecţie civilă ” 

 Dotarea Compartimentului pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Florești cu echipamente 

necesare pentru intervenţiile în caz de dezastre 

 Conştientizarea şi instruirea cetăţenilor referitor la cunoaşterea regulilor şi măsurilor de 

apărare împotriva dezastrelor  

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte: 
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 Compartimentul pentru situații de urgență mai bine dotat tehnic, cu posibilități de menținere 

a funcțiilor instituțiilor vitale, a condițiilor de comunicare directă și de intervenție în timp 

real, în scopul utilizării optime a resurselor aflate la dispoziție în caz de necesitate. 

 

6.6. Direcţii de dezvoltare pentru domeniul strategic Digitalizare 

 

Direcţiile de dezvoltare vizate în cadrul acestui domeniu strategic sunt Dezvoltarea și 

eficientizarea capacității instituționale a autorității publice locale, Susținerea participării civice ca 

factor de dezvoltare locală, Îmbunătățirea traficului pe raza comunei prin digitalizare, Digitalizare 

pentru protejarea mediului înconjurător, Digitalizarea patrimoniului turistic și cultural al comunei  

Obiectivul general strategic: Exploatarea potențialului social și economic al TIC - suport vital al 

activităților economice și sociale  

6.6.1. Direcția de dezvoltare Dezvoltarea și eficientizarea capacității instituționale a 

autorității publice locale 

 

Obiectivele specifice: 

 Digitalizarea proceselor și documentelor la nivelul autorității publice locale   

 Creșterea gradului de trasparentizare a activității Autorității publice locale 

 Creșterea gradului de siguranță a proceselor digitalizate oferite la nivelul Primăriei 

 Digitalizarea activității compartimentelor/ birourilor din cadrul Primăriei 

 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt: 

 Obiectivul specific 1. Digitalizarea proceselor și documentelor la nivelul autorității publice 

locale 

 Implementarea unei soluții software pentru managementul documentelor 

 Digitalizarea formularelor tipizate necesare în interacțiunea cu publicul 

 Soluție software Ghișeul Unic 
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 Platformă online care permite completarea și transmiterea de documente de către / către 

cetățeni  

 Soluție software pentru arhivarea electronică a documentelor 

 Soluție software Registratura electronica 

 Digitalizarea sistemului de programări audiențe în cadrul Primăriei 

 Digitalizarea plății taxelor și impozitelor locale 

 

 Obiectivul specific 2. Creșterea gradului de trasparentizare a activității Autorității publice 

locale 

 Actualizare permanentă a paginii de internet a Primăriei 

 Digitalizarea interacțiunii cu cetățeanul (site/ platformă a primăriei care să permită 

furnizarea unor informații utile) 

 Consolidarea canalelor proprii de social media a autorității publice locale, ca instrument de 

creștere a vizibilității Primăriei  

 

 Obiectiv specific 3. Creșterea gradului de siguranță a proceselor digitalizate oferite la nivelul 

Primăriei 

 Stabilirea unei proceduri interne de Securitate IT la nivelul Primăriei comunei 

 Implementarea unui sistem de măsuri pentru siguranța datelor colectate  

 

 Obiectiv specific 4. Digitalizarea activității compartimentelor/ birourilor din cadrul 

Primăriei 

 Digitalizarea serviciilor publice oferite de Primăria Florești 

 Implementarea unui sistem pentru urmărirea și controlul impozitelor și taxelor locale 

 Automate de plată pentru taxe și impozite (amplasate în fiecare sat din comună)  

 Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronică a Registrului agricol și a altor 

activități specifice 

 Implementarea unei soluții software pentru gestionarea informațiilor de asistență social 
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 Implementarea unei soluții software pentru gestionarea informațiilor de evidență a 

patrimoniului  

 Implementarea unor soluții informatice pentru contabilitatea și resursele umane din cadrul 

primăriei 

 Proiect de tip GIS, emiterea certificatului de urbanism în format digital, gestionarea 

contractelor încheiate între instituţiile publice şi persoanele fizice sau juridice, emiterea 

autorizațiilor online, hărți virtuale; 

 Proiecte de tip RENNS, parcări și zone publice supravegheate și gestionate digital, 

supravegherea autovehiculelor și utilajelor cu GPS 

 Achiziția de servere, infrastructura hardware, sisteme de tip cloud și orice alte dotări 

necesare duncționării digitalizate a Primăriei  

 

6.6.2. Direcția de dezvoltare Susținerea participării civice ca factor de dezvoltare locală 

 

Obiectivele specifice: 

 Creșterea gradului de implicare a cetățenilor în administrarea comunității 

 Modernizarea învățământului local prin digitalizare 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt: 

 Obiectivul specific 1. Creșterea gradului de implicare a cetățenilor în administrarea 

comunității 

 Realizarea unei platforme pentru interacțiunea cu cetățenii comunei Florești  

 

 Obiectivul specific 2. Modernizarea învățământului local prin digitalizare 

 Dotarea unităților de învățământ cu echipamente din sfera TIC 

 Transport școlar inteligent - digitalizarea transportului școlar; 
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 Educație digitală - trecerea înspre o educație digitală: materiale didactice digitale, 

îmbunătățirea curriculei și adaptarea la stilul individual de învățare, relația părinte profesor, 

inovarea în predare. 

 Realizarea unei biblioteci virtuale 

 

6.6.3. Direcția de dezvoltare Îmbunătățirea traficului pe raza comunei, prin digitalizare 

 

Obiectivele specifice: 

 Siguranța circulației 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt: 

 Montarea de semafoare și treceri de pietoni inteligente  

 Implementarea unui sistem de management inteligent al traficului  

6.6.4. Direcția de dezvoltare Digitalizare pentru protejarea mediului înconjurător  

 

Obiectivele specifice: 

 Un iluminat public durabil 

 Colectarea inteligentă a deșeurilor 

 Utilități publice și infrastructură digitalizate 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt: 

 Obiectivul specific 1. Un iluminat public durabil  

 Dezvoltarea de aplicații pentru monitorizarea iluminatului public din comună 

 Măsurarea și reducerea consumului de energie;  

 Obiectivul specific 2: Colectarea inteligentă a deșeurilor 

 Aplicații pentru încurajarea reciclării și colectării selective a deșeurilor; 

 Aplicații pentru reducerea risipei alimentare; 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Florești, județul Cluj 

pentru perioada 2022 - 2027 
 

           Localitatea cu cea mai tânără și educată populație din România                       302 

 

 

 Amplasarea de pubele inteligente cu încărcare solară și cu comprimarea plasticului/hârtiei 

in comuna Florești  

 Obiectivul specific 3: Utilități publice și infrastructură digitalizate 

 Digitalizarea sistemului de alimentare cu apă/canalizare 

 Digitalizarea sistemului de alimentare cu gaz metan în comună  

 Implementarea unui sistem inteligent de siguranță a spațiului public  

 Dezvoltarea de sisteme inteligente de avertizare inundații, incendii, etc. 

 Amenajarea unor zone cu acces la internet prin wifi în comuna Florești 

 Achiziția și amplasarea de mobilier urban smart în comună 

 Clădiri și străzi inteligente  

 

6.6.5. Direcția de dezvoltare Digitalizarea patrimoniului turistic și cultural al comunei  

 

Obiectivele specifice: 

 Turism atractiv și accesibil  

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt: 

 Realizarea de aplicații pentru descrierea obiectivelor și traseelor turistice 

 Reabilitarea spațiilor de recreere și de petrecere a timpului liber prin dotarea acestora cu 

dizpozitive ce permit conexiuni la internet 

 Implementarea unor soluții de tipul pass turistic 

 Amenajarea de puncte de informare turisitică virtuale 

 Digitalizarea și reconstrucția digitală a obiectivelor de patrimoniu. 
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CAPITOLUL 7 – PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE 

 

DOMENIUL STRATEGIC INFRASTRUCTURĂ 

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii în sprijinul dezvoltării 

socio-economice durabile 

Direcţia Obiective 

specifice 

Măsuri / Tipuri de proiecte Surse de 

finanţare 

Termen 

de 

realizare 

Infrastructura 

de transport  

Modernizarea 

infrastructurii de 

transport 

 Proiect integrat pentru 

realizarea drumurilor 

adiacente TR35 și 

amenajarea de piste de 

biciclete pe malul 

Someșului 

 Modernizare străzi 

comunale  

 Reabilitarea și extinderea 

trotuarelor din comună 

 Amplasarea de cabluri 

îngropate cu microtăietură 

în asfalt, în zona 

trotuarelor din comuna 

Florești   

 Realizarea unui drum de 

legătură, pe varianta SUD 

– comuna Florești   

PNS prin 

PAC post 

2020 

Compania 

Națională de 

Investiții 

Programul 

Național 

Dezvoltare 

Locala 

PNDL 

Planul 

Național de 

Redresare și 

Reziliență 

PNRR 

Buget local  

2022-

2027 
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 Reabilitarea stațiilor de 

autobus prin 

implementarea unor soluții 

verzi  

 Înființarea de noi stații de 

autobus în comuna Florești 

  Introducerea de noi rute și 

mijloace de transport în 

comun 

Programul 

Operațional 

Transport 

POT 2021-

2027 

Infrastructura 

energetică 

Modernizarea 

infrastructurii 

energetice 

 Extinderea și 

modernizarea rețelei de 

iluminat public din 

comună 

 Introducerea rețelei de 

electricitate în zonele unde 

nu există curent electric și 

în special în zonele cu 

potențial turistic ridicat, 

cât și pentru zonele 

rezidențiale 

 Realizarea de centrale 

termice cu cogenerare 

pentru producere agent 

termic și energie electrică 

 Sisteme de panouri 

fotovoltaice pentru 

producerea de energie 

electrică  

PNS prin 

PAC post 

2020 

Buget local 

Proiecte 

finanțate prin 

Administrația 

Fondului de 

Mediu AFM   

2022-

2027 
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Infrastructura 

de 

comunicaţii 

Dezvoltarea 

telecomunicaţiilor 

şi îmbunătăţirea 

accesului la 

Internet 

 Conectarea la Internet prin 

conexiuni broadband a 

instituţiilor publice din 

comună şi promovarea 

conceptelor de e-

guvernare, e-educaţie, e-

sănătate 

 Extinderea accesului la 

Internet a locuitorilor 

comunei prin înfiinţarea 

mai multor zone de acces la 

Internet în comună 

 Sistem de comunicare la 

distanță în rețea între 

primărie, instituții, agenți 

economici și zone intens 

populate sau circulate 

FEDR, prin 

POCIDIF 

Buget local 

2022-

2027 

Infrastructură 

urbană 

Asigurarea 

accesului la o 

locuință decentă 

 Construirea de locuinţe 

de serviciu pentru 

păstrarea specialiştilor în 

comună (personal 

medical, personal 

didactic, specialiști în 

administrație publică, 

etc.) 

 Construirea de locuinţe 

sociale pentru familiile 

tinere sau aflate în 

dificultate 

Buget de stat 

Buget local 

Planul 

Național de 

Redresare și 

Reziliență 

PNRR 

2022 - 

2027 
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 Reabilitarea blocurilor de 

locuințe din comuna 

Florești, județul Cluj 

Modernizarea 

centrului civic  

 Amenajarea unei zone de 

promenadă pe râul 

Someș, cu zonă de 

recreere, pistă de biciclete 

și pistă de alergat  

 Amenajarea de piste de 

biciclete în satul Luna de 

Sus, comuna Florești, pe 

toata lungimea Drumului 

Județean și piste de 

biciclete în localitatea 

Florești, pe DN1 

 Amenajarea unui parking 

pe strada Gheorghe Doja, 

comuna Florești, pe 

amplasamentul vechilor 

garaje 

 Amenajarea unui parking 

în zona ANL Florești, 

precum și în zona sediului 

Primăriei Florești și în 

alte zone unde sunt 

identificate terenuri și 

există cerință mare de 

parcări 

PNS prin 

PAC post 

2020 

Buget local 

Planul 

Național de 

Investiții 

Compania 

Națională de 

Investiții 

Administrația 

Fondului 

pentru Mediu 

Planul de 

Redresare și 

Reziliență 

PNRR 

2022 - 

2027 
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Dezvoltarea 

infrastructurii de 

agrement  

 Modernizarea parcului și 

amenajarea unei zone de 

agrement în apropierea 

ANL Florești 

 Amenajarea unui parc 

sportiv în zona Parcului 

Poligon din comuna 

Florești 

 Dezvoltare zonă de 

agrement în localitatea 

Luna de Sus, comuna 

Florești 

 Amenajarea de zone de 

agrement în comuna 

Florești 

 Amenajarea de locuri de 

joacă pentru copii în 

comuna Florești 

 Amenajarea unui parc de 

agrement în zona Cetatea 

Fetei din localitatea 

Florești 

 Amenajarea unei săli de 

sport multifuncțională 

pentru performanță, cu 

capacitate de aproximativ 

1000 de locuri, în 

comuna Florești    

PNS prin 

PAC post 

2020 

Buget local 

Planul 

Național de 

Investiții 

Compania 

Națională de 

Investiții 

Administrația 

Fondului 

pentru Mediu 

Planul de 

Redresare și 

Reziliență 

PNRR 

2022 - 

2027 
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 Amenajarea unui bazin 

de înot didactic în 

comuna Florești, județul 

Cluj 

 Construirea unui patinoar 

în comuna Florești, 

județul Cluj 

 

DOMENIUL STRATEGIC MEDIU 

Obiectiv strategic 2: Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător şi asigurarea unei 

valorificări durabile a resurselor naturale 

Direcţia Obiective 

specifice 

Măsuri / Tipuri de proiecte Surse de 

finanţare 

Termen 

de 

realizare 

Infrastructură 

de apă, gaz și 

canalizare  

Dezvoltarea 

managementului 

de calitate al 

apei, gazului 

metan și 

canalizării 

 Reabilitarea rețelei de 

apă potabilă din comună 

 Reabilitarea rețelei de 

canalizare și realizarea 

unei stații de epurare și 

tratare a apelor reziduale 

în comună 

 Construirea sistemului 

de canalizare a apelor 

pluviale prin șanțuri și 

rigole 

FEDR, FC, 

prin PODD 

Compania 

Națională de 

Apă Someș 

Programul 

Național de 

Redresare și 

Reziliență 

Planul 

Național de 

Investiții 

Anghel 

Saligny  

Buget local 

2022-

2027 
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 Reabilitarea rețelei de 

gaz metan în comuna 

Florești 

 

Managementul 

deșeurilor  

Dezvoltarea 

unui sistem 

eficient de 

management al 

deşeurilor  

 Promovarea gestionării 

responsabile a deșeurilor 

în rândul populației 

comunei Florești 

 Creşterea gradului de 

conştientizare a 

locuitorilor comunei cu 

privire la efectele 

negative ale unei 

gestionări 

necorespunzătoare a 

deşeurilor 

  Amenajarea unui centru 

de colectare a deșeurilor 

în comună 

 Înlocuirea coșurilor de 

gunoi stradale din zonele 

ORSA și ANL, prin 

achiziția de pubele noi 

FEDR, FC, 

prin PODD 

PNS prin PAC 

post 2020 

Buget local 

2022-

2027 

Protecția 

mediului 

Protejarea şi 

îmbunătăţirea 

factorilor de 

mediu  

 Valorificarea durabilă a 

resurselor naturale și 

protejarea mediului 

înconjurător  

FEDR, FC, 

prin PODD 

Buget local 

2022-

2027 
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 Investiții în sisteme de 

alimenatare centralizata 

cu energie termică  

 Programe de 

management al calităţii 

aerului 

 Construirea unui parc 

fotovoltaic în comună 

 Eficientizarea energetică 

a clădirilor publice din 

comuna Florești 

 Amplasarea de panouri 

fotovoltaice pentru 

eficientizarea energetică 

a clădirilor publice din 

comună 

 Analiza nivelului de gaz 

radon în cadrul clădirilor 

publice din comuna 

Florești și implementarea 

de soluții pentru 

reducerea acestuia, acolo 

unde este cazul 

 Amplasarea de stații 

pentru încărcarea 

autovehiculelor electrice, 

în toată comuna Florești 

 Împădurirea terenurilor 

din comună  

Administrația 

Fondului 

pentru Mediu  
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 Promovarea practicilor 

de agricultură ecologică 

 Creşterea gradului de 

conştientizare a 

locuitorilor comunei 

privind aspectele legate 

de educaţia ecologică şi 

protecţia mediului  

DOMENIUL STRATEGIC ECONOMIE 

Obiectiv strategic 3: Creşterea capacităţii inovatoare şi competitivităţii mediului de 

afaceri local 

Direcţia Obiective 

specifice 

Măsuri / Tipuri de 

proiecte 

Surse de 

finanţare 

Termen 

de 

realizare 

Mediul de 

afaceri 

Dezvoltarea 

mediului de 

afaceri local 

 Crearea de HUB-uri 

pentru sprijinirea 

antreprenorilor din 

comună 

 Acordarea de facilităţi 

pentru investitorii mari, 

în funcţie de natura 

activităţii şi beneficiile 

pe care aceştia le-ar 

putea aduce bugetului 

local 

 Sprijinirea dezvoltării 

de IMM-uri care să 

PNS prin PAC 

post 2020 

FEDR, prin 

POCIDIF 

Programul 

Național de 

Redresare și 

Reziliență 

2022-

2027 
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valorifice resursele 

naturale ale comunei şi 

care să răspundă 

nevoilor comunităţii 

 Crearea unui birou 

pentru sprijinirea 

antreprenorilor din 

comună 

 Organizarea unui dialog 

real între reprezentanţii 

autorităţii publice 

locale şi cei ai mediului 

de afaceri pentru a 

identifica noi 

oportunităţi 

 Stimularea 

iniţiativelor 

antreprenoriale 

 Promovarea 

programelor 

guvernamentale pentru 

stimularea înfiinţării 

microîntreprinderilor 

 Promovarea culturii 

antreprenoriale în 

rândul populaţiei 

comunei 

 

PNS prin PAC 

post 2020 

FSE, prin 

POEO 

Buget local 

Fonduri private 

Fonduri 

guvernamentale 

2022-

2027 

Agricultură  Dezvoltarea 

agriculturii 

moderne, prin 

trecerea de la 

 Înfiinţarea unei 

structuri asociative a 

producătorilor agricoli 

din comună, în scopul 

PNS prin PAC 

post 2020 

Buget local 

2022-

2027 
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practicarea unei 

agriculturi de 

subzistenţă la o 

agricultură 

comercială   

creşterii eficienţei 

economice a 

exploataţiilor agricole, 

a puterii de negociere 

pe pieţele de desfacere 

şi a valorificării 

superioare a producţiei 

 Construirea unei piețe 

agroalimentare 

moderne, la standarde 

europene, în comuna 

Florești 

 Crearea și dezvoltarea 

unor centre de colectare 

a legumelor și fructelor 

 Sprijinirea agriculturii 

ecologice 

Programul de 

Redresare și 

reziliență  

Planul Național 

de Investiții  

 Consiliere şi 

instruire în 

domeniul 

agricol  

 Diseminarea 

informaţiilor privind 

standardele europene în 

domeniul agricol, 

zootehnic şi ecologic şi 

existenţa surselor de 

finanţare europene în 

cadrul politicii agricole 

comune  

 Susţinerea sectorului 

agricol local prin 

acţiuni de 

FSE, prin 

POEO 

Fonduri 

guvernamentale 

2022-

2027 
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conştientizare a 

populaţiei cu privire la 

efectele benefice ale 

consumului produselor 

locale  

  

Turism şi 

agroturism 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

turistice 

 Dezvoltarea 

infrastructurii de cazare 

pentru asigurarea unui 

minim de spaţii de 

cazare în zonă 

(stimularea înfiinţării 

de pensiuni turistice şi 

agroturistice, 

amenajarea unui spaţiu 

de campare) 

 Dezvoltarea unităţilor 

de alimentaţie publică 

pentru susţinerea 

activităţii de turism 

 Realizarea de trasee de 

bicicletă în zonele cu 

potențial turistic ale 

comunei Florești 

PNS prin PAC 

post 2020 

Buget local 

2022-

2027 

 Transformarea 

obiectivelor 

culturale din 

comuna Florești 

în obiective 

 Promovarea turismului 

cultural, religios, de 

agrement 

 Introducerea comunei 

Florești în circuite 

PNS prin PAC 

post 2020 

Programul 

Național de 

2022-

2027 
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turistice, 

inclusiv 

includerea lor 

într-un circuit 

turistic  

turistice culturale şi 

religioase 

 Implementarea şi 

dezvoltarea 

agroturismului şi a 

turismului ecologic 

 Dezvoltarea turismului 

şcolar prin organizarea 

unor tabere (tabere de 

creaţie pentru pictură, 

pentru promovarea 

meşteşugurilor 

tradiţionale etc.) 

Redresare și 

Reziliență 

Buget local 

 Promovarea 

comunei Florești 

 Promovarea 

obiectivelor turistice și 

a imaginii comunei 

Florești 

 Realizarea de trasee 

turistice cu principalele 

obiective din comună 

 Elaborarea a diferite 

materiale de prezentare 

şi promovare a comunei 

(broşuri, pliante, 

catalog de promovare a 

comunei, site web de 

promovare, monografia 

comunei, broşură într-o 

PNS prin PAC 

post 2020 

Buget local 

2022-

2027 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Florești, județul Cluj 

pentru perioada 2022 - 2027 
 

           Localitatea cu cea mai tânără și educată populație din România                       316 

 

 

limbă de circulaţie 

internaţională, etc.) 

Forţa de 

muncă 

Creşterea 

gradului de 

ocupare a forţei 

de muncă şi 

integrarea pe 

piaţa muncii a 

grupurilor 

dezavantajate 

 Programe de formare, 

perfecţionare, 

recalificare, reconversie 

profesională a adulţilor 

în vederea satisfacerii 

nevoilor locale ale 

pieţei muncii şi 

promovării 

adaptabilităţii 

angajaţilor 

 Programe de formare şi 

instruire a locuitorilor 

comunei în diverse 

meserii 

FSE, prin 

POEO 

 

2022-

2027 

 

DOMENIUL STRATEGIC SOCIO-CULTURAL 

Obiectiv general strategic 4: Dezvoltarea socială şi culturală durabilă şi echilibrată a 

comunităţii  şi creşterea calităţii vieţii 

Direcţia Obiective 

specifice 

Măsuri / Tipuri de proiecte Surse de 

finanţare 

Termen 

de 

realizare 

Sănătate Îmbunătăţirea 

infrastructurii 

de sănătate şi 

 Modernizarea și dotarea 

unităților medicale din comună 

 Construirea unui spital în 

comuna Florești 

FSE prin 

POEO 

Buget local 

2022-

2027 
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a serviciilor 

medicale 

 Amenajarea unui centru 

medical de permanență în 

comună 

 Asigurarea necesarului de 

resurse umane în domeniul 

sănătăţii prin atragerea unor 

specialişti cărora să li se ofere 

anumite facilităţi (locuinţă, 

mijloc de transport adecvat 

zonei, teren agricol etc.) 

Fonduri 

guvernamentale 

Programul 

Național de 

Redresare și 

Reziliență 

 Facilitarea 

accesului la 

serviciile 

medicale 

pentru 

grupurile 

vulnerabile 

 Înfiinţarea unor noi servicii de 

sănătate (cabinet de planificare 

familială, centru pentru 

consiliere antialcool, 

antifumat, antidrog, antiadicţii) 

 

FSE, prin 

POEO 

Programul 

Operațional 

Sănătate POS 

2021 - 2027 

2022-

2027 

 Educarea 

locuitorilor 

comunei 

privind starea 

de sănătate în 

scopul 

creşterii stării 

de sănătate a 

acestora 

 Organizarea unor evenimente 

publice pentru promovarea 

sănătăţii populaţiei 

 Derularea unor acţiuni de 

conştientizare a populaţiei 

referitor la importanţa 

efectuării analizelor medicale 

periodice 

 Derularea unor campanii de 

informare-comunicare-educare 

în rândul elevilor comunei 

FSE, prin 

POEO 

Fonduri 

guvernamentale 

2022-

2027 
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privind igiena, educaţia 

sexuală, practicarea unui stil de 

viaţă sănătos, precum şi 

efectele unor deprinderi nocive 

pentru sănătate – fumatul, 

consumul de alcool, consumul 

de droguri 

 Iniţierea unor parteneriate ale 

autorităţii publice locale cu 

ONG-uri specializate pe 

probleme de sănătate 

Protecţie 

socială 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

de servicii 

sociale 

 

 Îmbunătăţirea serviciilor 

publice de asistenţă socială 

 Dotarea cu echipamente 

speciale a unităţilor în care se 

prestează servicii sociale 

 Iniţierea de parteneriate public-

private cu sectorul ONG şi de 

parteneriate cu autorităţi 

publice locale pentru servicii 

specializate adresate 

persoanelor cu handicap, 

servicii specializate adresate 

copiilor în dificultate şi care 

provin din familii 

monoparentale 

 Crearea unui centru de zi 

pentru copiii aparținând 

categoriilor defavorizate 

FSE, prin 

POEO 

PNS prin PAC 

post 2020 

Programul de 

Redresare și 

Reziliență 

Planul Național 

de Investiții  

2022-

2027 
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 Îmbunătăţirea serviciilor 

publice de asistenţă socială din 

comună 

 Construirea unui adăpost de 

animale în comuna Florești 

 Protecţia 

famiilor aflate 

în dificultate, 

a persoanelor 

cu probleme 

sociale sau cu 

handicap 

 Acordarea de sprijin material 

familiilor aflate în dificultate 

 

Buget local 2022-

2027 

Educaţie 

şi 

formare 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

educaţionale 

 Reabilitarea și dotarea școlilor 

din comuna Florești, județul 

Cluj  

 Reabilitarea și dotarea 

grădinițelor din comuna 

Florești 

 Construire școli în comuna 

Florești 

 Construire grădinițe în comuna 

Florești 

 Construire creșe în comuna 

Florești 

 Construirea unui centru 

educațional pentru copiii cu 

dizabilități 

PNS prin PAC 

post 2020 

Compania 

Națională de 

Investiții 

Programul 

Național de 

Redresare și 

Reziliență 

Buget local 

Administrația 

Fondului 

pentru Mediu  

2022-

2027 
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 Furnizarea de servicii 

educative pentru copii, pe 

perioada vacanțelor (tabere, 

excursii, etc.) 

 Achiziție microbus școlar  

 Diversificarea 

serviciilor 

educaţionale 

furnizate la 

nivelul 

comunei 

 Desfăşurarea de programe de 

consiliere şi orientare şcolară în 

scopul reducerii fenomenelor 

de absenteism şi abandon 

şcolar 

 Înfiinţarea unui centru de 

excelenţă pentru elevii care 

obţin rezultate şcolare 

deosebite 

 Promovarea spiritului şi 

culturii antreprenoriale în 

educaţie 

 Promovarea spiritului civic în 

educaţie 

  

FSE, prin 

POEO 

Buget local 

PNS prin PAC 

post 2020 

 

2022-

2027 

 Perfecţionarea 

şi formarea 

continuă a 

cadrelor 

didactice din 

unităţile de 

învăţământ 

 Desfăşurarea unor programe de 

formare în psihopedagogie 

aplicată  

 Sprijinirea şcolilor din comună 

în vederea desfăşurării unor 

parteneriate şi proiecte de 

schimb de experienţă în 

domeniul învăţământului, axate 

FSE, prin 

POEO 

Buget local 

2022-

2027 
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pe activităţi ca vizite de studiu, 

sesiuni de formare, conferinţe, 

seminarii, schimburi de 

experienţă şi bune practici, 

şcoli de vară etc.   

Cultura 

şi cultele 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

culturale 

 Reabilitarea, modernizarea și 

dotarea Căminelor Culturale de 

pe raza comunei Florești, 

județul Cluj 

  Realizarea unui Muzeu de 

istorie în comuna Florești 

 Reabilitarea Monumentului 

istoric Cetatea Fetei, pe 

modelul Castrului Roman din 

localitatea Bologa  

 Realizarea unui Centru 

Cultural în comuna Florești, 

județul Cluj 

 Promovarea patrimoniului 

cultural imaterial al comunei 

Florești în rândul tinerilor  

PNS prin PAC 

post 2020 

Buget local 

Compania 

Națională de 

Investiții  

2022-

2027 

 Creşterea 

interesului 

locuitorilor 

comunei 

pentru 

păstrarea 

identităţii şi 

 Revitalizarea obiceiurilor şi 

tradiţiilor din comună  

 Organizarea de evenimente 

culturale cu diverse prilejuri, în 

comuna Florești 

 

PNS prin PAC 

post 2020 

Buget local 

2022-

2027 
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moştenirii 

culturale a 

comunei  

 Sprijinirea 

cultelor 

religioase şi a 

lăcaşelor de 

cult 

 Reabilitarea Bisericilor de pe 

raza comunei Florești 

 Construire cimitir nou în 

comuna Florești 

 Realizarea de capele funerare 

în localitățile Tăuți și Luna de 

Sus din comuna Florești 

 Promovarea unui dialog 

permanent între reprezentanţii 

vieţii religioase şi 

reprezentanţii administraţiei 

publice locale, ai serviciilor 

educaţionale şi familiile 

elevilor 

PNS prin PAC 

post 2020 

Buget local 

2022-

2027 

Sport şi 

agrement 

Dezvoltarea 

cadrului 

necesar 

pentru 

practicarea 

sportului 

 Organizarea periodică a unor 

competiţii sportive, pe diferite 

categorii de vârstă şi pe diferite 

sporturi 

 Organizarea de evenimente 

sportive pentru copii și adulți în 

comuna Florești, județul Cluj  

PNS prin PAC 

post 2020 

Buget local 

2022-

2027 

 Dezvoltarea 

cadrului 

necesar 

pentru 

 Înfiinţarea unei asociaţii a 

pensionarilor 

 Identificarea de noi posibilităţi 

de petrecere a timpului liber, 

PNS prin PAC 

post 2020 

Buget local 

2022-

2027 
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desfăşurarea 

activităţilor 

de agrement 

şi recreere 

valorificarea peisajului şi a 

spaţiilor deschise existente (ex. 

Efectuarea de drumeţii prin 

pădure şi marcarea drumurilor 

din pădure ca trasee turistice) 

 

DOMENIUL STRATEGIC ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

Obiectiv general strategic 5: Creşterea capacităţii instituţionale de acţiune a 

administraţiei publice locale 

Direcţia Obiective 

specifice 

Măsuri / Tipuri de proiecte Surse de 

finanţare 

Termen 

de 

realizare 

Reforma 

administra- 

ţiei publice 

locale 

Îmbunătăţirea 

capacităţii 

administrative 

a 

administraţiei 

publice locale 

 Renovarea și dotarea sediului 

Primăriei Florești  

 Creşterea gradului de absorbţie a 

fondurilor europene în perioada 

2021 - 2027, axată pe:  

- Continuarea 

implementării 

proiectelor aflate în 

derulare 

- Urmărirea în 

permanenţă a surselor 

de finanţare active 

pentru care comuna 

FSE, prin 

POEO 

FSE, prin 

POAT 

Buget local 

 

2022-

2027 
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Florești este aplicant 

eligibil 

- Creşterea permanentă 

a portofoliului de 

proiecte, prin 

întocmirea de proiecte 

noi, în conformitate cu 

priorităţile de 

dezvoltare locală ale 

comunei  

 Desfășurarea de programe de 

specializare și perfecționare 

pentru funcționarii publici  

 Realizarea de parteneriate, 

schimburi de experienţă, 

activităţi de înfrăţire cu alte 

comunităţi rurale din judeţ, ţară 

sau străinătate 

 Îmbunătăţirea 

relaţiei 

administraţie 

publică locală 

– cetăţeni  

 Realizarea unui ghid de bune 

practici în relaţia cu cetăţenii  

 Creşterea nivelului de informare, 

consultare şi participare la 

deciziile locale a cetăţenilor şi 

mediului de afaceri din comună  

 Activarea spiritului civic al 

cetăţenilor şi al conştiinţei 

apartenenţei la comunitate 

FSE, prin 

POAT 

FSE, prin 

POEO 

Buget local 

2022-

2027 
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Ordine 

publică şi 

protecţie 

civilă 

Îmbunătăţirea 

climatului de 

ordine şi 

siguranţă 

publică 

 Reactualizarea planurilor de 

ordine şi siguranţă a comunei 

pentru identificarea şi 

contracararea factorilor de risc la 

adresa ordinii publice  

 Acţiuni comune pentru 

prevenirea şi depistarea 

delictelor  

Bugetul de 

stat, 

bugetul 

local 

2022-

2027 

 Îmbunătăţirea 

activităţilor 

de protecţie 

civilă  

 Dotarea Compartimentului 

pentru Situaţii de Urgenţă al 

comunei Florești cu echipamente 

necesare pentru intervenţiile în 

caz de dezastre 

 Conştientizarea şi instruirea 

cetăţenilor referitor la 

cunoaşterea regulilor şi 

măsurilor de apărare împotriva 

dezastrelor  

Bugetul de 

stat, 

bugetul 

local 

2022-

2027 

 

DOMENIUL STRATEGIC DIGITALIZARE 

Obiectiv general strategic 5: Exploatarea potențialului social și economic al TIC - suport 

vital al activităților economice și sociale  

Direcţia Obiective 

specifice 

Măsuri / Tipuri de proiecte Surse de 

finanţare 

Termen 

de 

realizare 
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Dezvoltarea și 

eficientizarea 

capacității 

instituționale 

a autorității 

publice locale 

Digitalizarea 

proceselor și 

documentelor la 

nivelul autorității 

publice locale   

 

 Implementarea unei 

soluții software pentru 

managementul 

documentelor 

 Digitalizarea formularelor 

tipizate necesare în 

interacțiunea cu publicul 

 Soluție software Ghișeul 

Unic 

 Platformă online care 

permite completarea și 

transmiterea de 

documente de către / către 

cetățeni  

 Soluție software pentru 

arhivarea electronică a 

documentelor 

 Soluție software 

Registratura electronică 

 Digitalizarea sistemului 

de programări audiențe în 

cadrul Primăriei 

 Digitalizarea plății taxelor 

și impozitelor locale 

PNRR.  

PNS prin 

PAC post 

2020.  

Programul 

Operațional 

Regional 

Nord-Vest.  

POCIDIF 

2021-2027 

2022-

2027 

Creșterea gradului 

de trasparentizare 

a activității 

 Actualizare permanentă a 

paginii de internet a 

Primăriei 

PNRR.  2022-

2027 
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Autorității publice 

locale 

 

 Digitalizarea interacțiunii 

cu cetățeanul (site/ 

platformă a primăriei care 

să permită furnizarea unor 

informații utile) 

 Consolidarea canalelor 

proprii de social media a 

autorității publice locale, 

ca instrument de creștere 

a vizibilității Primăriei  

 

PNS prin 

PAC post 

2020.  

Programul 

Operațional 

Regional 

Nord-Vest.  

POCIDIF 

2021-2027 

Creșterea gradului 

de siguranță a 

proceselor 

digitalizate oferite 

la nivelul 

Primăriei 

 

 Stabilirea unei proceduri 

interne de Securitate IT la 

nivelul Primăriei comunei 

 Implementarea unui 

sistem de măsuri pentru 

siguranța datelor colectate 

PNRR.  

PNS prin 

PAC post 

2020.  

Programul 

Operațional 

Regional 

Nord-Vest.  

POCIDIF 

2021-2027 

2022-

2027 

Digitalizarea 

activității 

compartimentelor/ 

birourilor din 

cadrul Primăriei 

 Implementarea unui 

sistem pentru urmărirea și 

controlul impozitelor și 

taxelor locale 

 Automate de plată pentru 

taxe și impozite 

PNRR.  

PNS prin 

PAC post 

2020.  

2022-

2027 
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 (amplasate în fiecare sat 

din comună)  

 Crearea infrastructurii 

necesare pentru gestiunea 

electronică a Registrului 

agricol și a altor activități 

specifice 

 Implementarea unei 

soluții software pentru 

gestionarea informațiilor 

de asistență socială 

 Implementarea unei 

soluții software pentru 

gestionarea informațiilor 

de evidență a 

patrimoniului  

 Implementarea unor 

soluții informatice pentru 

contabilitatea și resursele 

umane din cadrul 

primăriei 

 Proiect de tip GIS, 

emiterea certificatului de 

urbanism în format 

digital, gestionarea 

contractelor încheiate 

între instituţiile publice şi 

persoanele fizice sau 

juridice, emiterea 

Programul 

Operațional 

Regional 

Nord-Vest.  

POCIDIF 

2021-2027 
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autorizațiilor online, hărți 

virtuale; 

 Proiecte de tip RENNS, 

parcări și zone publice 

supravegheate și 

gestionate digital, 

supravegherea 

autovehiculelor și 

utilajelor cu GPS 

 Achiziția de servere, 

infrastructura hardware, 

sisteme de tip cloud și 

orice alte dotări necesare 

funcționării digitalizate a 

Primăriei  

Susținerea 

participării 

civice ca 

factor de 

dezvoltare 

locală 

Creșterea gradului 

de implicare a 

cetățenilor în 

administrarea 

comunității 

 

 Realizarea unei platforme 

pentru interacțiunea cu 

cetățenii comunei Florești  

 

PNRR.  

PNS prin 

PAC post 

2020.  

Programul 

Operațional 

Regional 

Nord-Vest.  

POCIDIF 

2021-2027 

2022-

2027 
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Modernizarea 

învățământului 

local prin 

digitalizare 

 

 Dotarea unităților de 

învățământ cu 

echipamente din sfera 

TIC 

 Transport școlar 

inteligent - digitalizarea 

transportului școlar; 

 Educație digitală - 

trecerea înspre o 

educație digitală: 

materiale didactice 

digitale, îmbunătățirea 

curriculei și adaptarea la 

stilul individual de 

învățare, relația părinte 

profesor, inovarea în 

predare. 

 Realizarea unei 

biblioteci virtuale 

PNRR.  

PNS prin 

PAC post 

2020.  

Programul 

Operațional 

Regional 

Nord-Vest.  

POCIDIF 

2021-2027 

2022-

2027 

Îmbunătățirea 

traficului pe 

raza comunei, 

prin 

digitalizare 

Siguranța 

circulației 

 

 Montarea de semafoare și 

treceri de pietoni 

inteligente  

 Implementarea unui 

sistem de management 

inteligent al traficului  

 

PNRR.  

PNS prin 

PAC post 

2020.  

Programul 

Operațional 

Regional 

Nord-Vest.  

2022-

2027 
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POCIDIF 

2021-2027 

Digitalizare 

pentru 

protejarea 

mediului 

înconjurător 

Un iluminat 

public durabil 

 Dezvoltarea de aplicații 

pentru monitorizarea 

iluminatului public din 

comună 

 Măsurarea și reducerea 

consumului de energie;  

 

PNRR.  

PNS prin 

PAC post 

2020.  

Programul 

Operațional 

Regional 

Nord-Vest.  

POCIDIF 

2021-2027 

2022-

2027 

Colectarea 

inteligentă a 

deșeurilor 

 Aplicații pentru 

încurajarea reciclării și 

colectării selective a 

deșeurilor; 

 Aplicații pentru 

reducerea risipei 

alimentare; 

 Amplasarea de pubele 

inteligente cu încărcare 

solară și cu comprimarea 

plasticului/hârtiei in 

comuna Florești  

PNRR.  

PNS prin 

PAC post 

2020.  

Programul 

Operațional 

Regional 

Nord-Vest.  

POCIDIF 

2021-2027 

2022-

2027 
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Utilități publice și 

infrastructură 

digitalizate 

 Digitalizarea sistemului 

de alimentare cu 

apă/canalizare 

 Digitalizarea sistemului 

de alimentare cu gaz 

metan în comună  

 Implementarea unui 

sistem inteligent de 

siguranță a spațiului 

public  

 Dezvoltarea de sisteme 

inteligente de avertizare 

inundații, incendii, etc. 

 Amenajarea unor zone 

cu acces la internet prin 

wifi în comuna Florești 

 Achiziția și amplasarea 

de mobilier urban smart 

în comună 

 Clădiri și străzi 

inteligente  

PNRR.  

PNS prin 

PAC post 

2020.  

Programul 

Operațional 

Regional 

Nord-Vest.  

POCIDIF 

2021-2027 

2022-

2027 

Digitalizarea 

patrimoniului 

turistic și 

cultural al 

comunei 

Turism atractiv și 

accesibil  

 

 Realizarea de aplicații 

pentru descrierea 

obiectivelor și traseelor 

turistice 

 Reabilitarea spațiilor de 

recreere și de petrecere a 

timpului liber prin 

PNRR.  

PNS prin 

PAC post 

2020.  

Programul 

Operațional 

2022-

2027 
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dotarea acestora cu 

dizpozitive ce permit 

conexiuni la internet 

 Implementarea unor 

soluții de tipul pass 

turistic 

 Amenajarea de puncte de 

informare turisitică 

virtuale 

 Digitalizarea și 

reconstrucția digitală a 

obiectivelor de 

patrimoniu. 

Regional 

Nord-Vest.  

POCIDIF 

2021-2027 
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CAPITOLUL 8 – PORTOFOLIUL DE PROIECTE PROPUSE PENTRU 

PERIOADA 2022 - 2027 

Portofoliul de proiecte propus pentru dezvoltarea comunei Florești a fost stabilit pe baza 

rezultatelor obținute în urma derulării cercetărilor cantitative adresate locuitorilor comunei Florești 

și actorilor reprezentativi ai comunității locale, precum și în urma cercetării calitative desfășurate, 

ținând cont în același timp de proiectele care s-au implementat sau sunt în curs de implementare 

la nivelul comunei.  

Prezentul portofoliu de proiecte se axează pe domeniile strategice de dezvoltare evidențiate 

în cadrul prezentei strategii de dezvoltare a comunei Florești pentru perioada 2021 - 2027 – 

infrastructură, mediu, economie, infrastructură socio-culturală, administrație publică locală și 

digitalizare. Termenul de implementare a strategiei de dezvoltare a comunei Florești este 2022 - 

2027 și vizează această perioadă completă de programare bugetară multianuală la nivelul UE. 

Proiectele propuse se complementează și se corelează reciproc, prin însăși obiectivele 

definite și rezultatele scontate, asigurând în acest sens caracterul integrator al strategiei de 

dezvoltare a comunei Florești. Prin urmare, portofoliul de proiecte propus pentru dezvoltarea 

comunei Florești pentru orizontul de timp 2022 - 2027 cuprinde următoarele proiecte: 

 Portofoliul de proiecte propus pentru dezvoltarea comunei Florești 

 pentru perioada 2022 – 2027 

Domeniul Infrastructura 

1 Reabilitarea reţelei de gaz metan în comuna Floreşti 

2 Extinderea şi modernizarea reţelei de iluminat public din comună  

3 Modernizare străzi comunale 

4 Reabilitarea şi extinderea trotuarelor din comună  

5 Realizarea unui drum de legătură, pe varianta SUD – comuna Florești 

6 Amplasarea de cabluri îngropate cu microtăietură în asfalt, în zona trotuarelor din comuna  

7 Proiect integrat pentru realizarea drumurilor adiacente TR35 și amenajarea de piste de 

biciclete pe malul Someșului 

8 Amenajarea unei zone de promenadă pe râul Someș, cu zonă de recreere, pistă de biciclete și 

pistă de alergat 

9 Amenajarea de piste de biciclete în satul Luna de Sus, comuna Florești, pe toata lungimea 

Drumului Județean și piste de biciclete în localitatea Florești, pe DN1 
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10 Modernizarea parcului și amenajarea unei zone de agrement în apropierea ANL Florești 

11 Amenajarea unui parc sportiv în zona Parcului Poligon din comuna Florești  

12 Dezvoltare zonă de agrement în localitatea Luna de Sus, comuna Florești 

13 Amenajarea de zone de agrement in comuna Floresti  

14 Amenajarea de locuri de joaca pentru copii in comuna Floresti  

15 Amenajarea unui parc de agrement in zona Cetatea Fetei din localitatea Floresti  

16 Amenajarea unei săli de sport multifunctionala pentru performanta, cu capacitate de 

aproximativ 1000 de locuri, in comuna Floresti    

17 Amenajarea unui bazin de înot didactic în comuna Florești, județul Cluj  

18 Construirea unui patinoar în comuna Florești, județul Cluj  

19 Reabilitarea blocurilor de locuințe din comuna Florești, județul Cluj 

20 Amenajarea unui parking pe strada Gheorghe Doja, comuna Florești, pe amplasamentul 

vechilor garaje 

21 Amenajarea unui parking în zona ANL Florești, precum și în zona sediului Primăriei Florești 

și în alte zone unde sunt identificate terenuri și există cerință mare de parcări 

22 Reabilitarea staţiilor de autobus prin implementarea unor soluţii verzi  

23 Înfiinţarea de noi staţii de autobus în comuna Floreşti  

24 Introducerea de noi rute şi mijloace de transport în comun  

Domeniul Mediu 

1 Reabilitarea reţelei de apă potabilă din comună  

2 Reabilitarea reţelei de canalizare şi realizarea unei staţii de epurare şi tratare a apelor 

reziduale în comună  

3 Construirea sistemului de canalizare a apelor pluviale prin şanţuri şi rigole  

4 Amenajarea unui centru de colectare a deşeurilor 

5 Construirea unui parc fotovoltaic în comună  

6 Eficientizarea energetică a clădirilor publice din comuna Floreşti 

7 Amplasarea de panouri fotovoltaice pentru eficientizarea energetică a clădirilor publice din 

comună  

8 Analiza nivelului de gaz radon în cadrul clădirilor publice din comuna Florești și 

implementarea de soluții pentru reducerea acestuia, acolo unde este cazul  

9 Înlocuirea coșurilor de gunoi stradale, prin achiziția de pubele noi, pe toată raza comunei 

10 Amplasarea de stații pentru încărcarea autovehiculelor electrice, în toată comuna Florești 

11 Împădurirea terenurilor din comună  

12 Îmbunătăţirea managementului deşeurilor la nivelul comunei Floreşti prin amplasarea de 

insule ecologice digitalizate 

Domeniul Economie  

1 Construirea unei piețe agroalimentare moderne, la standarde europene, în comuna Florești 

2 Crearea de HUB-uri pentru sprijinirea antreprenoriatului în comună  

3 Crearea şi dezvoltarea unor centre de colectare a legumelor şi fructelor  

4 Crearea unui birou pentru sprijinirea antreprenorilor din comună  
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5 Acordarea de facilităţi pentru investitorii mari  

6 Realizarea de trasee turistice cu principalele obiective din comuna  

Domeniul Socio-Cultural 

1 Modernizarea şi dotarea unităţilor medicale din comună  

2 Construirea unui spital în comuna Floreşti 

3 Amenajarea unui centru medical de permanenţă în comună  

4 Înființarea de unități de asistență medicală 

5 Reabilitarea şi dotarea şcolilor din comuna Florești, județul Cluj 

6 Reabilitarea şi dotarea grădiniţelor din comuna Floreşti 

7 Construire şcoli în comună  

8 Construire grădiniţe în comună 

9 Construire creşe în comună  

10 Construirea unui centru educaţional pentru copiii cu dizabilităţi  

11 Crearea unui centru de zi pentru copiii aparținând categoriilor defavorizate 

12 Îmbunătăţirea serviciilor publice de asistenţă socială 

13 Realizarea unui Muzeu de istorie în comuna Florești 

14 Reabilitarea Monumentului istoric Cetatea Fetei, pe modelul Castrului Roman din localitatea 

Bologa 

15 Realizarea unui Centru Cultural în comuna Florești, județul Cluj 

16 Reabilitare, modernizare și dotare cămine culturale din comuna Florești 

17 Organizarea de evenimente culturale in comuna Floresti  

18 Construire cimitir nou în localitatea Florești 

19 Realizarea de capele funerare in localitatile Tauti si Luna de Sus din comuna Floresti  

20 Construirea unui adăpost de animale în comuna Florești  

21 Reabilitarea bisericilor din comuna Floreşti  

Domeniul Administraţie Publică Locală  

1 Renovarea şi dotarea sediului Primăriei Floreşti  

2 Dotarea cu echipamente a Compartimentului pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei 

3 Programe de training pentru funcţionarii publici 

Domeniul Digitalizare  

1 Digitalizarea serviciilor publice oferite de Primărie 

2 Realizarea unei platforme pentru interacțiunea cu cetățenii comunei 

3 Dotarea unităților de învățământ cu echipamente din sfera TIC 

4 Realizarea unei biblioteci virtuale 

5 Implementarea unui sistem de management inteligent al traficului 

6 Dezvoltarea de aplicații pentru monitorizarea iluminatului public din comună 

7 Amplasarea de pubele inteligente cu încărcare solară și cu comprimarea plasticului/hârtiei 

8 Implementarea unui sistem inteligent de siguranță a spațiului public 

9 Amenajarea de zone cu acces la internet prin wifi, în comună 

10 Achiziția și amplasarea de mobilier urban smart în comună 
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11 Realizarea de aplicații pentru descrierea obiectivelor și traseelor turistice 

12 Implementarea unor soluții inteligente de tip pass turistic 

 

8.1. Domeniul strategic Infrastructură 

TITLUL PROIECTULUI 

Modernizare drumuri comunale în comuna Florești, județul Cluj   

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești, Luna de Sus, Tăuți  

CATEGORIA PROIECTULUI 

Reparaţii/Reabilitări 

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

CNI;  Buget local ; POT, PNDL, Planul Național Strategic PAC post 2020 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Modernizarea infrastructurii rutiere va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice a comunei, 

atât prin conectarea diferitelor zone la drumurile comunale, îmbunătățirea legăturilor rutiere cu satele 

componente ale comunei și cu comunele învecinate, cât și prin creșterea gradului de conectare  

OBIECTIVE 

Reabilitarea drumurilor comunale, Atragerea investitorilor, Creşterea calităţii vieţii locuitorilor  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

Drumurile comunale ce străbat comuna Florești se află, parțial, într-o stare necorespunzătoare și  

necesită lucrări de modernizare prin asfaltare. În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de 

comunitate locală, s-a constatat nevoia modernizării drumurilor comunale din comuna Florești     

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Realizarea unui drum de legătură, pe varianta SUD-Florești   

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi  

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Compania Națională de Investiții;  Buget local ;Programul Operațional Transport POT, Programul 

Național de Dezvoltare Locală PNDL, Planul Național Strategic PAC post 2020 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Proiectul vizează construirea unei centuri de legătură între localitatea Florești și municipiul Cluj-

Napoca, pe o distanță de 4.3 kilometri, inclusiv cu două bretele de legătură spre centrele comerciale 

Metro și Vivo. Traseul va începe pe strada Cetății 1 și, prin spate pe la Metro și Polus, va face 

joncțiunea, complet pe sol, fără viaducte, cu municipiul Cluj-Napoca, în zona adiacentă depoului de 

tramvaie din cartierul Mănăștur, drumul Sfântul Ioan, urmând să existe 7 puncte de legătură cu DN1. 

OBIECTIVE 

Asigurarea unor condiții decente de trafic pentru locuitorii comunei Florești și pentru cei care 

tranzitează comuna, Fluidizarea traficului pe DN1, între Florești și Cluj-Napoca, Reducerea timpului de 

transport între Florești și Cluj-Napoca, dar și între diferite puncte de interes de pe raza comunei 

Florești, Creșterea mobilității 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

Realizarea drumului de legătură – varianta Sud – în comuna Florești va avea efecte benefice asupra 

dezvoltării socio-economice a comunei prin modernizarea infrastructurii rutiere și îmbunătățirea 

condițiilor de circulație atât între comună și municipiul Cluj-Napoca, cât și în cadrul comunei. 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Realizarea unui drum de legătură, pe varianta SUD-Florești   

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi  

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Compania Națională de Investiții;  Buget local ;Programul Operațional Transport POT, Programul 

Național de Dezvoltare Locală PNDL, Planul Național Strategic PAC post 2020 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Proiectul vizează construirea unei centuri de legătură între localitatea Florești și municipiul Cluj-

Napoca, pe o distanță de 4.3 kilometri, inclusiv cu două bretele de legătură spre centrele comerciale 

Metro și Vivo. Traseul va începe pe strada Cetății 1 și, prin spate pe la Metro și Polus, va face 

joncțiunea, complet pe sol, fără viaducte, cu municipiul Cluj-Napoca, în zona adiacentă depoului de 

tramvaie din cartierul Mănăștur, drumul Sfântul Ioan, urmând să existe 7 puncte de legătură cu DN1. 

OBIECTIVE 

Asigurarea unor condiții decente de trafic pentru locuitorii comunei Florești și pentru cei care 

tranzitează comuna, Fluidizarea traficului pe DN1, între Florești și Cluj-Napoca, Reducerea timpului de 

transport între Florești și Cluj-Napoca, dar și între diferite puncte de interes de pe raza comunei 

Florești, Creșterea mobilității 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

Realizarea drumului de legătură – varianta Sud – în comuna Florești va avea efecte benefice asupra 

dezvoltării socio-economice a comunei prin modernizarea infrastructurii rutiere și îmbunătățirea 

condițiilor de circulație atât între comună și municipiul Cluj-Napoca, cât și în cadrul comunei. 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Reabilitarea și extinderea trotuarelor din comună   

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești, Luna de Sus, Tăuți 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Reabilitări/Reparații  

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Compania Națională de Investiții;  Buget local ;Programul Operațional Transport POT, Programul 

Național de Dezvoltare Locală PNDL, Planul Național Strategic PAC post 2020 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Unele trotuare de pe raza comunei Florești se află într-o stare necorespunzătoare. Prin urmare, 

prezentul proiect vizează modernizarea infrastructurii stradale prin modernizarea și extinderea 

trotuarelor de pe raza comunei 

OBIECTIVE 

Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere din comună 

Atragerea investitorilor 

Creşterea calităţii vieţii locuitorilor comunei Florești 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în cadrul procesului de 

elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei pentru perioada 2022 – 2027, s-a constatat 

nevoia modernizării și extinderii trotuarelor de pe raza comunei Florești   

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Amplasarea de cabluri îngropate cu microtăietură în asfalt, în zona trotuarelor din comuna Florești   

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești, Luna de Sus, Tăuți 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi   

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Compania Națională de Investiții;  Buget local ;Programul Operațional Transport POT, Programul 

Național de Dezvoltare Locală PNDL, Planul Național Strategic PAC post 2020 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Unele trotuare de pe raza comunei Florești se află într-o stare necorespunzătoare. Prin urmare, 

prezentul proiect vizează amplasarea de cabluri îngropate cu microtăietură în asfalt, în zona trotuarelor 

din comuna Florești   

OBIECTIVE 

Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere din comună 

Îmbunătățirea posibilităților de circulație în cadrul comunei  

Creşterea calităţii vieţii locuitorilor comunei Florești 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în cadrul procesului de 

elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei pentru perioada 2022 – 2027, s-a constatat 

nevoia amplasării de cabluri îngropate cu microtăietură în asfalt, în zona trotuarelor din comuna 

Florești   

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Proiect integrat pentru realizarea drumurilor adiacente TR35 și amenajarea de piste de biciclete pe 

malul Someșului 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi   

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Compania Națională de Investiții;  Buget local ;Programul Operațional Transport POT, Programul 

Național de Dezvoltare Locală PNDL, Planul Național Strategic PAC post 2020, Planul Național de 

Redresare și Reziliență PNRR 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Proiectul vizează realizarea drumurilor adiacente TR 35 și amenajarea de piste de biciclete pe malul 

Someșului. 

OBIECTIVE 

Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere din comună. Accesul populației la locuri de muncă, servicii 

medicale, educație, cultură, recreere, sport . Creşterea calităţii vieţii locuitorilor comunei Florești 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

Realizarea drumurilor adiacente TR35 și amenajarea de piste de biciclete pe malul Someșului va avea 

efecte benefice asupra dezvoltării economice a comunei, prin conectarea diferitelor zone la drumurile 

locale, îmbunătățirea legăturilor rutiere cu satele componente ale comunei și cu comunele învecinate,  

îmbunătățirea posibilităților de circulație în cadrul comunei și îmbunătățirea aspectului general al 

comunei Florești. De asemenea, proiectul va conduce la creșterea numărului de persoane care practică 

activități sportive, prin crearea condițiilor propice pentru plimbarea cu bicicleta. 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Reabilitarea stațiilor de autobus prin implementarea unor soluții verzi  

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi   

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Compania Națională de Investiții;  Buget local ;Programul Operațional Transport POT, Programul 

Național de Dezvoltare Locală PNDL, Planul Național Strategic PAC post 2020, Planul Național de 

Redresare și Reziliență PNRR, Programe finanțate prin Administrația Fondului de Mediu AFM 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Proiectul vizează reabilitarea stațiilor existente de autobus și implementarea unor soluții verzi în cadrul 

acestora, ca de exemplu dotarea acestora cu panouri fotovoltaice, camera de supraveghere, prize USB, 

Wi-fi  

OBIECTIVE 

Îmbunătăţirea aspectului general al comunei. Atragerea de noi investitori și turiști  

Creşterea calităţii vieţii locuitorilor comunei Florești 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 

a Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022 - 2027, s-a constatat nevoia 

reabilitării stațiilor de autobus din comună și implementarea unor soluții verzi în cadrul acestora. 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Înființarea de noi stații de autobus în comuna Florești, județul Cluj   

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești, Luna de Sus, Tăuți 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi   

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Compania Națională de Investiții;  Buget local ;Programul Operațional Transport POT, Programul 

Național de Dezvoltare Locală PNDL, Planul Național Strategic PAC post 2020, Planul Național de 

Redresare și Reziliență PNRR 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Proiectul vizează construirea de noi stații de autobus pe raza comunei Florești, mai exact în localitățile 

Florești, Luna de Sus și Tăuți, cu scopul creșterii mobilității atât în interiorul comunei, cât și pentru 

locuitorii care fac naveta către Municipiul Cluj-Napoca  

OBIECTIVE 

Creșterea mobilității în cadrul comunei Florești . Atragerea de noi investitori și turiști  

Creşterea calităţii vieţii locuitorilor comunei Florești 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 

a Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022 - 2027, a rezultat faptul ca 

pe teritoriul comunei Florești există prea puține stații de autobus raportat la numărul mare de persoane 

care utilizează mijloacele de transport în comun atât pentru a se deplasa în interiorul comunei, cât și 

pentru deplasări câtre Municipiul Cluj-Napoca. 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Introducerea de noi rute și mijloace de transport în comun pe teritoriul comunei Florești, județul Cluj    

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești, Luna de Sus, Tăuți 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi   

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Compania Națională de Investiții;  Buget local ;Programul Operațional Transport POT, Programul 

Național de Dezvoltare Locală PNDL, Planul Național Strategic PAC post 2020, Planul Național de 

Redresare și Reziliență PNRR 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Proiectul răspunde unei nevoi identificate inclusiv în Strategia Integrată de dezvoltare Urbană a 

Municipiului și a zonei metropolitan Cluj-Napoca pentru perioada 2021 – 2027 (2030). În cadrul 

acesteia, datorită faptului că în localitățile învecinate ale Municipiului Cluj-Napoca predomină 

persoanele apte de muncă, a rezultat o nevoie de investiții în mobilitate pentru navetism 

OBIECTIVE 

Creșterea mobilității în cadrul comunei Florești . Atragerea de noi investitori și turiști  

Creşterea calităţii vieţii locuitorilor comunei Florești 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 

a Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022 - 2027, a rezultat faptul ca 

pe teritoriul comunei Florești există prea puține rute și mijloace de transport în comun raportat la 

numărul mare de persoane care utilizează mijloacele de transport în comun atât pentru a se deplasa în 

interiorul comunei, cât și pentru deplasări câtre Municipiul Cluj-Napoca. 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Extinderea și modernizarea rețelei de iluminat public din comuna Florești  

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești, Luna de Sus, Tăuți 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi. Reabilitări/reparații  

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

  Buget local, Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL, Planul Național Strategic PAC post 

2020, Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR, Programe finanțate prin Administrația 

Fondului de Mediu AFM  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Scopul proiectului constă în extinderea și reabilitarea rețelei de iluminat public stradal din comună, 

precum și dotarea acesteia cu lămpi de tip LED, în scopul eficientizării energetice a iluminatului public 

OBIECTIVE 

Mărirea gradului de confort din punct de vedere al iluminatului public. Eficientizarea consumului 

energetic. Creșterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

Extinderea și modernizarea rețelei de iluminat public pe raza comunei va avea efecte benefice asupra 

dezvoltării socio-economice a comunei prin îmbunătățirea accesului la utilități al locuitorilor comunei 

și al agenților economici de pe raza comunei. Iluminarea corespunzătoare a comunei va contribui și la 

diminuarea pericolului de accidente pe timp de noapte pe raza comunei și la reducerea nivelului de 

infracționalitate înregistrat în comună. Condițiile de trai ale locuitorilor comunei se vor îmbunătăți, iar 

comuna va deveni o zonă mai atractivă atât pentru locuitorii săi, pentru desfășurarea activităților 

economice și atragerea de investitori, cât și pentru turiștii care vizitează sau tranzitează comuna.   

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Amenajarea unei zone de promenadă pe râul Someș, cu zonă de recreere, pistă de biciclete și de alergat     

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi    

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Compania Națională de Investiții;  Buget local ; Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL, 

Planul Național Strategic PAC post 2020, Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Amenajarea unei zone de promenadă pe marginea râului Someș va avea efecte benefice asupra 

dezvoltării socio-economice a comunei prin creșterea accesului la zone de recreere a tuturor 

persoanelor din comună, îmbunătățirea posibilităților de petrecere în siguranță a timpului liber pentru 

tinerii din comună și încurajarea populației din comună pentru practicarea de activități sportive 

OBIECTIVE 

Îmbunătățirea relațiilor intersociale pe raza comunei. Îmbunătățirea aspectului general al comunei 

Creşterea nivelului de trai al locuitorilor din comuna Florești 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

Locurile de relaxare și de practicare a activităților sportive pentru populație, existente pe raza comunei 

Florești, sunt insuficiente raportat la numărul de locuitori din comună. Populația comunei este relativ 

tânără, circa 21% din populație fiind formată din copii cu vârste de până la 14 ani; conform datelor INS 

pentru anul de referință 2021, circa 8,5% din numărul total de locuitori cuprinde copii cu vârste de sub 

5 ani , 6,89% din populație e formată din copii din categoria de vârstă de 5-9 ani , iar 5,82% din 

populație cuprinde copii cu vârste între 10 și 14 ani.   

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Amenajarea de piste de biciclete în satul Luna de Sus, comuna Florești, pe toata lungimea Drumului 

Județean și piste de biciclete în localitatea Florești, pe DN1 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Luna de Sus  

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi    

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

CNI;  Buget local ; PNDL, Planul Național Strategic PAC post 2020,PNRR 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Amenajarea de piste de biciclete în satul Luna de Sus va avea efecte benefice asupra dezvoltării socio-

economice a comunei prin creșterea accesului la zone de recreere a tuturor persoanelor din comună, 

îmbunătățirea posibilităților de petrecere în siguranță a timpului liber pentru tinerii din comună și 

încurajarea populației din comună pentru practicarea de activități sportive 

OBIECTIVE 

Îmbunătățirea relațiilor intersociale pe raza comunei. Îmbunătățirea aspectului general al comunei. 

Creşterea nivelului de trai al locuitorilor din comuna Florești 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

Locurile de relaxare și de practicare a activităților sportive pentru populație, existente pe raza comunei 

Florești, sunt insuficiente raportat la numărul de locuitori din comună. Populația comunei este relativ 

tânără, circa 21% din populație fiind formată din copii cu vârste de până la 14 ani; conform datelor INS 

pentru anul de referință 2021, circa 8,5% cuprinde copii cu vârste de sub 5 ani , 6,89% din populație e 

formată din copii din categoria de vârstă de 5-9 ani , iar 5,82% din populație cuprinde copii cu vârste 

între 10 și 14 ani.  Rezulta astfel nevoia amenajării de piste de biciclete pe raza comunei Florești. 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Modernizarea parcului și amenajarea unei zone de agrement în apropierea ANL Florești 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești  

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi    

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Compania Națională de Investiții;  Buget local ; Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL, 

Planul Național Strategic PAC post 2020, Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Modernizarea parcului și amenajarea unei zone de agrement în apropierea ANL din localitatea Florești 

va avea efecte benefice asupra dezvoltării socio-economice a comunei prin creșterea accesului la 

parcuri de joacă a tuturor copiilor din comună, îmbunătățirea posibilităților de petrecere în siguranță a 

timpului liber și reducerea numărului de accidente în care sunt implicați copiii ca urmare a utilizării 

unor spații de joacă neamenajate corespunzător 

OBIECTIVE 

Îmbunătățirea relațiilor intersociale pe raza comunei. Îmbunătățirea aspectului general al comunei 

Creşterea nivelului de trai al locuitorilor din comuna Florești 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

Locurile de joacă pentru copii, existente pe raza comunei Florești, sunt insuficiente raportat la numărul 

de locuitori din comună. Populația comunei este relativ tânără, circa 21% din populație fiind formată 

din copii cu vârste de până la 14 ani; conform datelor INS pentru anul de referință 2021, circa 8,5% 

cuprinde copii cu vârste de sub 5 ani , 6,89% din populație e formată din copii din categoria de vârstă 

de 5-9 ani , iar 5,82% cuprinde copii cu vârste între 10 și 14 ani. 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Amenajarea unui parc sportiv în zona Parcului Poligon din comuna Florești 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești  

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi    

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Compania Națională de Investiții;  Buget local ; Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL, 

Planul Național Strategic PAC post 2020, Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Amenajarea unui parc sportiv în zona Poligonului din comuna Florești va avea efecte benefice asupra 

dezvoltării socio-economice a comunei prin creșterea accesului la parcuri a tuturor tinerilor din 

comună, îmbunătățirea posibilităților de petrecere în siguranță a timpului liber și reducerea numărului 

de accidente în care sunt implicați copiii ca urmare a utilizării unor spații de joacă neamenajate 

corespunzător 

OBIECTIVE 

Îmbunătățirea relațiilor intersociale pe raza comunei. Îmbunătățirea aspectului general al comunei 

Creşterea nivelului de trai al locuitorilor din comuna Florești 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

Parcurile sportive, existente pe raza comunei Florești, sunt insuficiente raportat la numărul de locuitori 

din comună. Populația comunei este relativ tânără, circa 21% din populație fiind formată din copii cu 

vârste de până la 14 ani; conform datelor INS pentru anul de referință 2021, circa 8,5% cuprinde copii 

cu vârste de sub 5 ani , 6,89% din populație e formată din copii din categoria de vârstă de 5-9 ani , iar 

5,82% din populație cuprinde copii cu vârste între 10 și 14 ani.  

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Dezvoltare zonă de agrement în localitatea Luna de Sus, comuna Florești  

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Luna de Sus 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi    

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Compania Națională de Investiții;  Buget local ; Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL, 

Planul Național Strategic PAC post 2020, Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Dezvoltarea unei zone de agrement în localitatea Luna de Sus va avea efecte benefice asupra 

dezvoltării socio-economice a comunei prin creșterea accesului la parcuri a tuturor tinerilor din 

comună, îmbunătățirea posibilităților de petrecere în siguranță a timpului liber și reducerea numărului 

de accidente în care sunt implicați copiii ca urmare a utilizării unor spații neamenajate corespunzător 

OBIECTIVE 

Îmbunătățirea relațiilor intersociale pe raza comunei. Îmbunătățirea aspectului general al comunei 

Creşterea nivelului de trai al locuitorilor din comuna Florești 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

Zonele de agrement existente pe raza comunei Florești, sunt insuficiente raportat la numărul de 

locuitori din comună. Populația comunei este relativ tânără, circa 21% din populație fiind formată din 

copii cu vârste de până la 14 ani; conform datelor INS pentru anul de referință 2021, circa 8,5% din 

numărul total de locuitori cuprinde copii cu vârste de sub 5 ani , 6,89% din populație e formată din 

copii din categoria de vârstă de 5-9 ani , iar 5,82% din populație cuprinde copii cu vârste între 10 și 14 

ani.   

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Amenajarea de zone de agrement în comuna Florești   

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești, Luna de Sus, Tăuți 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi    

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Compania Națională de Investiții;  Buget local ; Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL, 

Planul Național Strategic PAC post 2020, Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Dezvoltarea de zone de agrement pe teritoriul comunei va avea efecte benefice asupra dezvoltării 

socio-economice a comunei prin creșterea accesului la parcuri a tuturor tinerilor din comună, 

îmbunătățirea posibilităților de petrecere în siguranță a timpului liber și reducerea numărului de 

accidente în care sunt implicați copiii ca urmare a utilizării unor spații neamenajate corespunzător 

OBIECTIVE 

Îmbunătățirea relațiilor intersociale pe raza comunei. Îmbunătățirea aspectului general al comunei 

Creşterea nivelului de trai al locuitorilor din comuna Florești 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

Zonele de agrement existente pe raza comunei Florești, sunt insuficiente raportat la numărul de 

locuitori din comună. Populația comunei este relativ tânără, circa 21% din populație fiind formată din 

copii cu vârste de până la 14 ani; conform datelor INS pentru anul de referință 2021, circa 8,5% din 

numărul total de locuitori cuprinde copii cu vârste de sub 5 ani , 6,89% din populație e formată din 

copii din categoria de vârstă de 5-9 ani , iar 5,82% din populație cuprinde copii cu vârste între 10 și 14 

ani.  

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Amenajarea de locuri de joacă pentru copii în comuna Florești   

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești, Luna de Sus, Tăuți 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi    

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Compania Națională de Investiții;  Buget local ; Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL, 

Planul Național Strategic PAC post 2020, Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Amenajarea de locuri de joacă pentru copii pe teritoriul comunei va avea efecte benefice asupra 

dezvoltării socio-economice a comunei prin creșterea accesului la locuri de joacă a tuturor copiilor din 

comună, îmbunătățirea posibilităților de petrecere în siguranță a timpului liber și reducerea numărului 

de accidente în care sunt implicați copiii ca urmare a utilizării unor spații de joacă neamenajate 

corespunzător 

OBIECTIVE 

Îmbunătățirea relațiilor intersociale pe raza comunei. Îmbunătățirea aspectului general al comunei 

Creşterea nivelului de trai al locuitorilor din comuna Florești 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

Locurile de joacă pentru copii existente pe raza comunei sunt insuficiente raportat la numărul de 

locuitori din comună. Populația comunei este relativ tânără, circa 21% din populație fiind formată din 

copii cu vârste de până la 14 ani; conform datelor INS pentru anul de referință 2021, circa 8,5% 

cuprinde copii cu vârste de sub 5 ani , 6,89% din populație e formată din copii din categoria de vârstă 

de 5-9 ani , iar 5,82% din populație cuprinde copii cu vârste între 10 și 14 ani.   

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Amenajarea unui parc de agrement în zona Cetatea Fetei din localitatea Florești   

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi    

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

CNI;  Buget local ; PNDL, Planul Național Strategic PAC post 2020, PNRR 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Amenajarea unui parc de agrement în zona Cetatea Fetei din localitatea Florești va avea efecte benefice 

asupra dezvoltării socio-economice a comunei prin creșterea accesului la locuri de petrecere a timpului 

liber pentru populația comunei și îmbunătățirea posibilităților de petrecere în siguranță a timpului liber. 

De asemenea, proiectul va conduce la sporirea gradului de atractivitate a obiectivului turistic Cetatea 

Fetei, pentru turiștii care vizitează comuna 

OBIECTIVE 

Îmbunătățirea relațiilor intersociale pe raza comunei. Sporirea gradului de atractivitate pentru 

obiectivele turistice din comună. Creşterea nivelului de trai al locuitorilor din comuna Florești 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

Parcurile de agrement existente pe raza comunei Florești, sunt insuficiente raportat la numărul de 

locuitori din comună. Populația comunei este relativ tânără, circa 21% din populație fiind formată din 

copii cu vârste de până la 14 ani;  Prin urmare, atât pe baza datelor statistice, cât și în urma anchetei 

derulate în cadrul strategiei de dezvoltare a comunei, a rezultat nevoia amenajării de parcuri de 

agrement în comună. 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Amenajarea unei săli de sport multifuncțională pentru performanță, cu capacitate de 

aproximativ 1000 de locuri, în comuna Florești    

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi    

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

CNI;  Buget local ; PNDL, Planul Național Strategic PAC post 2020, PNRR 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Amenajarea unei săli de sport cu capacitate de 1000 de locuri în localitatea Florești, comuna Florești, 

va avea efecte benefice asupra dezvoltării socio-economice a comunei prin creșterea accesului la 

activități sportive a tuturor persoanelor din comună, îmbunătățirea posibilităților de petrecere în 

siguranță a timpului liber pentru tinerii din comună și încurajarea populației din comună pentru 

practicarea de activități sportive. De asemenea, proiectul va permite organizarea de evenimente 

sportive de performanță. 

OBIECTIVE 

Îmbunătățirea relațiilor intersociale pe raza comunei. Organizarea de evenimente sportive.  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

Pe teritoriul comunei nu există o sală de sport multifuncțională de mare capacitate, în ciuda faptului ca  

populația comunei este relativ tânără, circa 20% din populație fiind formată din copii cu vârste de până 

la 14 ani (date INS, an de referință 2021); Prin urmare, atât pe baza datelor statistice, cât și în urma 

anchetei derulate în cadrul strategiei de dezvoltare a comunei, a rezultat nevoia amenajării unei săli de 

sport multifuncțională de capacitate mare pe teritoriul comunei Florești. 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Amenajarea unui bazin de înot didactic în comuna Florești, județul Cluj 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi    

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Compania Națională de Investiții;  Buget local ; Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL, 

Planul Național Strategic PAC post 2020, Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Amenajarea unui bazin de înot didactic în comuna Florești va avea efecte benefice asupra dezvoltării 

socio-economice a comunei prin creșterea accesului la activități sportive a tuturor persoanelor din 

comună, îmbunătățirea posibilităților de petrecere în siguranță a timpului liber pentru tinerii din 

comună și încurajarea populației din comună pentru practicarea de activități sportive. 

OBIECTIVE 

Îmbunătățirea relațiilor intersociale pe raza comunei.Creşterea nivelului de trai al locuitorilor din 

comuna Florești 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

Pe teritoriul comunei nu există un bazin de înot, în ciuda faptului ca  populația comunei este relativ 

tânără, circa 21% din populație fiind formată din copii cu vârste de până la 14 ani;.  Prin urmare, atât pe 

baza datelor statistice, cât și în urma anchetei derulate în cadrul strategiei de dezvoltare a comunei, a 

rezultat nevoia amenajării unui bazin de înot în comuna Florești 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Construirea unui patinoar în comuna Florești, județul Cluj 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi    

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Compania Națională de Investiții;  Buget local ; Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL, 

Planul Național Strategic PAC post 2020, Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Construirea unui patinoar în comuna Florești va avea efecte benefice asupra dezvoltării socio-

economice a comunei prin creșterea accesului la activități sportive a tuturor persoanelor din comună, 

îmbunătățirea posibilităților de petrecere în siguranță a timpului liber pentru tinerii din comună și 

încurajarea populației din comună pentru practicarea de activități sportive. 

OBIECTIVE 

Îmbunătățirea relațiilor intersociale pe raza comunei. Creşterea nivelului de trai al locuitorilor din 

comuna Florești 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

Pe teritoriul comunei nu există un patinoar, în ciuda faptului ca populația comunei este relativ tânără, 

circa 21% din populație fiind formată din copii cu vârste de până la 14 ani;.  Prin urmare, atât pe baza 

datelor statistice, cât și în urma anchetei derulate în cadrul strategiei de dezvoltare a comunei, a rezultat 

nevoia amenajării unui patinoar în comuna Florești 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Amenajarea unui parking pe strada Gheorghe Doja, comuna Florești, pe amplasamentul 

vechilor garaje 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi    

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local ; Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL, Planul Național Strategic PAC post 

2020, Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Construcția unui parking în localitatea Florești va avea efecte benefice asupra dezvoltării socio-

economice a comunei prin dezvoltarea infrastructurii rutiere a comunei, fluidizarea traficului din 

comună și îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor comunei.  Proiectul vizează amenajarea 

unor locuri de parcare în zonele deficitare și construcția unui parking suprateran pe str. Gheorghe Doja 

din Florești. 

OBIECTIVE 

Fluidizarea traficului din comună. Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru locuitorii comunei 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

În comuna Florești există zone deficitare din punct de vedere al numărului de locuri de parcare 

necesare. În zona străzii Gheorghe Doja din localitatea Florești există un cartier care cuprinde circa 350 

de apartamente, ocupate în general de familii, care dețin aproximativ 500 de autoturisme. Majoritatea 

acestor mașini sunt parcate pe căile de acces, ceea ce îngreunează circulația în zonă, cu atât mai mult 

cu cât în această zonă circulă și o linie a Companiei de Transport Public.  

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Amenajarea unui parking în zona ANL Florești, precum și în zona sediului Primăriei Florești 

și în alte zone unde sunt identificate terenuri și există cerință mare de parcări 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi    

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local ; Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL, Planul Național Strategic PAC post 

2020, Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Construcția de noi locuri de parcare și parkinguri în comuna Florești va avea efecte benefice asupra 

dezvoltării socio-economice a comunei prin dezvoltarea infrastructurii rutiere a comunei, fluidizarea 

traficului din comună și îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor comunei.  Proiectul vizează 

amenajarea unui parking în zona ANL Florești precum și în zona sediului Primăriei Florești și în 

alte zone unde sunt identificate terenuri și există cerință mare de parcări 

OBIECTIVE 

Fluidizarea traficului din comună. Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru locuitorii comunei 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

În comuna Florești există zone deficitare din punct de vedere al numărului de locuri de parcare 

necesare.  În zona ANL și a sediului primăriei Florești, majoritatea mașinilor sunt parcate pe căile de 

acces, ceea ce îngreunează circulația în zonă, cu atât mai mult cu cât în această zonă circulă și o linie a 

Companiei de Transport Public. 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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8.2. Domeniul strategic Mediu  

TITLUL PROIECTULUI 

Reabilitarea rețelei de gaz metan în comuna Florești 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești, Luna de Sus, Tăuți 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Reparații / Reabilitări    

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local ; Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL, Planul Național Strategic PAC post 

2020, Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR. GAL Someș-Nădaș 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Reabilitarea rețelei de gaz metan pentru toți locuitorii comunei și crearea condițiilor adecvate 

locuitorilor și consumatorilor economici care vor beneficia de pe urma acestei infrastructuri edilitare în 

comuna Florești 

OBIECTIVE 

Îmbunătățirea infrastructurii edilitare pentru locuitorii din localitățile comunei  

Scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populației și a factorilor de poluare  

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţie; Eficientizarea utilizării resurselor 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 

a Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022 - 2027, s-a constatat nevoia 

reabilitării rețelei de gaz metan în comună 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Reabilitarea rețelei de apă potabilă în comună 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești, Luna de Sus, Tăuți 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Reparații / Reabilitări    

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local ; Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL, Planul Național Strategic PAC post 

2020, Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR. GAL Someș-Nădaș. Compania Națională de 

Apă Someș 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Scopul prezentului proiect constă în reabilitarea rețelei de distribuție a apei potabile în localitățile din 

comuna Florești, județul Cluj. 

OBIECTIVE 

Îmbunătățirea infrastructurii edilitare pentru locuitorii din localitățile comunei  

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţie;  

Eficientizarea utilizării resurselor 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 

a Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022 - 2027, s-a constatat nevoia 

reabilitării rețelei de apă potabilă în comuna Florești 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Reabilitarea rețelei de canalizare și realizarea unei stații de epurare și tratare a apelor reziduale 

în comună 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești, Luna de Sus, Tăuți 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Reparații / Reabilitări    

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local ; Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL, Planul Național Strategic PAC post 

2020, Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR. GAL Someș-Nădaș. Compania Națională de 

Apă Someș 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Reabilitarea rețelei de canalizare și realizarea unei stații de epurare și tratare a apelor reziduale din 

comună va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice a zonei prin revigorarea domeniilor cum 

ar fi proiectarea și construcțiile și transformarea zonei în una mai  atractivă pentru investitori, 

activitatea acestora generând venituri suplimentare la bugetul local. 

OBIECTIVE 

Îmbunătățirea infrastructurii edilitare pentru locuitorii din localitățile comunei . Creşterea calităţii vieţii 

pentru populaţie; Eficientizarea utilizării resurselor 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 

a Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022 - 2027, s-a constatat nevoia 

reabilitării rețelei de canalizare și realizarea unei stații de epurare și tratare a apelor reziduale din 

comună  

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Construirea sistemului de canalizare a apelor fluviale prin șanțuri și rigole  

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești, Luna de Sus, Tăuți 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi     

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local ; Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL, Planul Național Strategic PAC post 

2020, Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR. GAL Someș-Nădaș. Compania Națională de 

Apă Someș 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Construirea sistemului de canalizare a apelor fluviale prin șanțuri și rigole va avea efecte benefice 

asupra dezvoltării economice a zonei prin revigorarea domeniilor cum ar fi proiectarea și construcțiile 

și transformarea zonei în una mai  atractivă pentru investitori, activitatea acestora generând venituri 

suplimentare la bugetul local. 

OBIECTIVE 

Îmbunătățirea infrastructurii edilitare pentru locuitorii din localitățile comunei  

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţie;  

Eficientizarea utilizării resurselor 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 

a Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022 - 2027, s-a constatat nevoia 

construirii sistemului de canalizare a apelor fluviale prin șanțuri și rigole în comuna Florești  

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Amenajarea unui centru de colectare a deșeurilor în comuna Florești   

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești, Luna de Sus, Tăuți 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi     

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local ; Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL, Planul Național Strategic PAC post 

2020, Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR. Programe de finanțare prin Administrația 

Fondului de Mediu 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Proiectul vizează reducerea cantității de deșeuri depuse necontrolat în mediul înconjurător.  

Rezultatul va consta în o mai bună protecție a mediului, prin diminuarea impactului depozitelor de 

deșeuri asupra mediului 

OBIECTIVE 

Menținerea sănătății populației comunei Florești 

Îmbunătățirea nivelului de curățenie din comună 

Eficientizarea utilizării resurselor. Protejarea mediului înconjurător  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 

a Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022 - 2027, s-a constatat nevoia 

amenajării unui centru de colectare a deșeurilor în comuna Florești  

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Construirea unui parc fotovoltaic în comuna Florești    

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești, Luna de Sus, Tăuți 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi     

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local ; PNDL, Planul Național Strategic PAC post 2020, PNRR. Programe de finanțare prin 

Administrația Fondului de Mediu, Programul Operațional Tranziție Justă POTJ 2021-2027 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Realizarea unui parc fotovoltaic în comuna Florești va avea efecte benefice asupra dezvoltării socio-

economice a comunei prin generarea de venituri pentru comunitate și prin generarea de numeroase 

beneficii privind calitatea mediului înconjurător.  

Comuna Florești va deveni o zonă mai atractivă pentru desfășurarea activităților economice și pentru 

atragerea de investitori. 

OBIECTIVE 

Promovarea surselor alternative de producer a energiei . Eficientizarea utilizării resurselor. Protejarea 

mediului înconjurător  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

Caracterul limitat al resurselor actuale de energie determină o preocupare crescândă a autorităților 

locale pentru utilizarea surselor de energie regenerabilă. Proiectul este cuprins în Strategia de 

Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022-2027. În urma consultării actorilor 

reprezentativi ai comunității locale și a locuitorilor comunei, s-a identificat necesitatea realizării unui 

parc fotovoltaic în comuna Florești în vederea producerii de energie electrică. 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Eficientizarea energetică a clădirilor publice din comuna Florești     

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești, Luna de Sus, Tăuți 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi. Reparații/reabilitări  

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local ; Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL, Planul Național Strategic PAC post 

2020, Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR. Programe de finanțare prin Administrația 

Fondului de Mediu, Programul Operațional Tranziție Justă POTJ 2021-2027 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Eficientizarea energetică a clădirilor publice din comună va conduce la generarea de numeroase 

beneficii privind calitatea mediului înconjurător.  Comuna Florești va deveni o zonă mai atractivă 

pentru desfășurarea activităților economice și pentru atragerea de investitori. Eficientizarea energetică a 

clădirilor constă în lucrări de reabilitare termică, montare de panouri fotovoltaice, etc.  

OBIECTIVE 

Promovarea surselor alternative de producer a energiei . Eficientizarea utilizării resurselor. Protejarea 

mediului înconjurător  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

Caracterul limitat al resurselor actuale de energie determină o preocupare crescândă a autorităților 

locale pentru reducerea consumului de energie si utilizarea surselor de energie regenerabilă.  Proiectul 

este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022-2027. În urma 

consultării actorilor reprezentativi ai comunității locale și a locuitorilor comunei, s-a identificat 

necesitatea eficientizării energetice a clădirilor publice din comună. 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Amplasarea de panouri fotovoltaice pentru eficientizarea energetică a clădirilor publice din 

comuna Florești  

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești, Luna de Sus, Tăuți 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi.  

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local ; Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL, Planul Național Strategic PAC post 

2020, Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR. Programe de finanțare prin Administrația 

Fondului de Mediu, Programul Operațional Tranziție Justă POTJ 2021-2027 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Eficientizarea energetică a clădirilor publice din comună va conduce la generarea de numeroase 

beneficii privind calitatea mediului înconjurător.  Comuna Florești va deveni o zonă mai atractivă 

pentru desfășurarea activităților economice și pentru atragerea de investitori..  

OBIECTIVE 

Promovarea surselor alternative de producer a energiei . Eficientizarea utilizării resurselor. Protejarea 

mediului înconjurător  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

Caracterul limitat al resurselor actuale de energie determină o preocupare crescândă a autorităților 

locale pentru reducerea consumului de energie si utilizarea surselor de energie regenerabilă.  Proiectul 

este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022-2027. În urma 

consultării actorilor reprezentativi ai comunității locale și a locuitorilor comunei, s-a identificat 

necesitatea eficientizării energetice a clădirilor publice din comună. 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Analiza nivelului de gaz radon în cadrul clădirilor publice din comuna Florești și 

implementarea de soluții pentru reducerea acestuia, acolo unde este cazul 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești, Luna de Sus, Tăuți 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi.  

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local , Planul Național Strategic PAC post 2020. Programul Operațional Tranziție Justă POTJ 

2021-2027. Programe de finanțare prin Administrația Fondului de Mediu 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Radonul este un gaz natural radioactiv care se găsește în scoața terestră, fiind  un gaz extrem de 

periculos care poate provoca boli precum cancerul de plămâni, neputând fi detectat de către om. 

Analiza nivelului de gaz radon și realizarea de lucrări pentru diminuarea acestuia în clădirile publice 

din comună poate preveni apariția de boli și contribuie la menținerea sănătății populației. 

OBIECTIVE 

Menținerea sănătății populației. Îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii comunei  

 Protejarea mediului înconjurător  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

În urma cercetărilor efectuate, a rezultat faptul că concentrația  de gaz radon crește semnificativ în 

urma realizării de lucrări de reabilitare și poate depăși cu mult limita maximă admisă, punând în pericol 

sănătatea persoanelor care lucrează în incinta clădirilor publice. Rezulta astfel ca este absolut necesară 

analiza concentrației de gaz radon si realizarea de lucrari pentru diminuarea acesteia. 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Înlocuirea coșurilor de gunoi stradale din zonele ORSA și ANL din localitatea Florești, prin 

achiziția de pubele noi 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești, Luna de Sus, Tăuți 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi.  

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local , Planul Național Strategic PAC post 2020. Planul Național de Redresare și Reziliență 

PNRR. Programe de finanțare prin Administrația Fondului de Mediu 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Proiectul vizează schimbarea comportamentelor locuitorilor comunei în privința gestiunii deșeurilor. Se 

vor avea în vedere: achiziționarea de pubele de gunoi selective, amplasarea acestora pe raza comunei și 

promovarea locațiilor în care sunt amplasate etc.. 

OBIECTIVE 

Menținerea sănătății populației. Îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii comunei . Creșterea 

nivelului de colectare selectivă a deșeurilor  Protejarea mediului înconjurător  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

Este necesar să se întreprindă măsuri care să genereze schimbări comportamentale ale populației 

comunei, astfel încât locuitorii comunei să conștientizeze impactul pe care îl are managementul 

deșeurilor generate în gospodării și în unități comerciale sau deșeuri stradale atât din punct de vedere al 

protecției mediului, cât și din punct de vedere economic; o gestionare mai responsabilă a deșeurilor de 

către populație va genera economii la bugetul local, în contextul amenzilor pe care Agenția de Mediu le 

aplică pentru nerespectarea procentajului de colectare selectivă impus de Uniunea Europeană 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Amplasarea de stații pentru încărcarea autovehiculelor electrice, în toată comuna Florești 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești, Luna de Sus, Tăuți 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi.  

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local , Planul Național Strategic PAC post 2020. Planul Național de Redresare și Reziliență 

PNRR. Programe de finanțare prin Administrația Fondului de Mediu 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Amplasarea de stații pentru încărcarea autovehiculelor electrice în comună va avea efecte benefice 

asupra dezvoltării socio-economice a comunei prin dezvoltarea infrastructurii rutiere a comunei și 

îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor comunei. De asemenea, crearea infrastructurii 

necesare pentru autovehiculele electrice va conduce la scăderea poluării din comună, îmbunătățirea 

calității aerului și protejarea mediului înconjurător 

OBIECTIVE 

Menținerea sănătății populației. Scăderea poluării. Îmbunătățirea calității aerului din comună. 

Protejarea mediului înconjurător  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

Dat fiind faptul că la nivel național, numărul de autovehicule electrice sau hibrid a crescut foarte mult 

în ultimii ani, se impune amplasarea de stații electrice pentru încărcarea autovehiculelor. Proiectul este 

cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022-2027. În urma 

consultării actorilor reprezentativi ai comunității locale și a locuitorilor comunei, s-a identificat 

necesitatea amplasării de stații pentru încărcarea autovehiculelor electrice pe raza comunei Florești. 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Florești, județul Cluj 

pentru perioada 2022 - 2027 
 

           Localitatea cu cea mai tânără și educată populație din România                       372 

 

 

TITLUL PROIECTULUI 

Împădurirea terenurilor din comuna Florești 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești, Luna de Sus, Tăuți 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi.  

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local , Planul Național Strategic PAC post 2020.  

Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR.  

Programe de finanțare prin Administrația Fondului de Mediu 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Împădurirea terenurilor de pe raza comunei are scopul  îmbunătățirii calității aerului și protejarea 

mediului înconjurător, care conduc la menținerea sănătății populației comunei și îmbunătățirea 

condițiilor de viață pentru aceștia. 

OBIECTIVE 

Menținerea sănătății populației. Scăderea poluării. Îmbunătățirea calității aerului din comună 

 Protejarea mediului înconjurător  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022-2027. 

În urma consultării actorilor reprezentativi ai comunității locale și a locuitorilor comunei, în cadrul 

procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, s-a identificat necesitatea împăduririi 

terenurilor de pe raza comunei Florești. 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Îmbunătăţirea managementului deşeurilor la nivelul comunei Floreşti prin amplasarea de insule 

ecologice digitalizate 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești, Luna de Sus, Tăuți 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi.  

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR, Componenta C3, Investiția I1, Subinvestiția I1.B. 

Construirea de insule ecologice digitalizate   

Programe de finanțare prin Administrația Fondului de Mediu 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Înființare și dotare insule ecologice digitalizate (ansamblu de containere), pentru următoarele fluxuri de 

deseuri colectate separat – deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic, deșeuri metalice, deșeuri de 

sticlă, deșeuri biodegradabile, deșeuri reziduale 

OBIECTIVE 

Menținerea sănătății populației. Scăderea poluării. Îmbunătățirea calității aerului din comună 

 Protejarea mediului înconjurător  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022-2027. 

În urma consultării actorilor reprezentativi ai comunității locale și a locuitorilor comunei, în cadrul 

procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, s-a identificat necesitatea amplasării de insule 

ecologice digitalizate. 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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8.3. Domeniul strategic Economie  

TITLUL PROIECTULUI 

Construirea unei piețe agroalimentare moderne, la standarde europene, în comuna Florești 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi.  

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local , Planul Național Strategic PAC post 2020. Planul Național de Redresare și Reziliență  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Amenajarea unei piețe agroalimentare moderne în comuna Florești, având ca scop creșterea calității 

vieții locuitorilor din comună și îmbunătățirea stării de sănătate a acestora, prin consumul de produse 

proaspete, bio, direct de la producători. De asemenea, se vor încuraja micii producători și agricultori 

din comună, prin oferirea celor mai bune condiții de vânzare a marfurilor. 

OBIECTIVE 

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației comunei, prin încurajarea consumului de produse 

proaspete, bio. Creșterea calității vieții locuitorilor din comună. Creșterea nivelului de atractivitate 

pentru turiștii care vizitează comuna 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

În ciuda creșterii continue a numărului de locuitori din comuna Florești, în comună există o 

singură piață agroalimentară. În decembrie 2020 a fost deschisă prima piață volantă din 

comună, situată în Parcul Poligon, pe strada Tăuțului, care a înregistrat un succes considerabil, 

astfel rezultând nevoia construirii unei piețe agroalimentare moderne. 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Crearea și dezvoltarea unor centre de colectare a legumelor și fructelor în comuna Florești  

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi.  

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local , Planul Național Strategic PAC post 2020. Planul Național de Redresare și Reziliență  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Crearea și dezvoltarea unor centre de colectare a fructelor și legumelor, având ca scop creșterea calității 

vieții locuitorilor din comună și îmbunătățirea stării de sănătate a acestora, prin consumul de produse 

proaspete, bio, direct de la producători. De asemenea, se vor încuraja micii producători și agricultori 

din comună. 

OBIECTIVE 

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației comunei, prin încurajarea consumului de produse 

proaspete, bio. Creșterea calității vieții locuitorilor din comună. Creșterea nivelului de atractivitate 

pentru turiștii care vizitează comuna 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022-2027. 

În urma consultării actorilor reprezentativi ai comunității locale și a locuitorilor comunei, în cadrul 

procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, s-a identificat necesitatea creării și dezvoltării 

unor centre de colectare a legumelor și fructelor în comuna Florești. 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Crearea de HUB-uri pentru srijinirea antreprenoriatului în comuna Florești  

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi.  

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local , Planul Național Strategic PAC post 2020. Planul Național de Redresare și Reziliență 

PNRR 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Crearea de HUB-uri – spații de coworking în care se pun la dispoziție toate condițiile necesare pentru a 

lucra eficient, va avea efecte benefice asupra dezvoltării socio-economice a comunei prin dezvoltarea 

mediului de afaceri local și stimularea inițiativelor antreprenoriale. Comuna Florești va deveni o zonă 

mai atractivă pentru desfășurarea activităților economice și pentru atragerea de investitori. 

OBIECTIVE 

Stimularea activității economice din comună. Creșterea numărului de locuri de muncă în comună 

 Creșterea competitivității economice generale pe raza comunei  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Agenti economici din comună, Potențiali investitori  

NECESITATE 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022-2027. 

În urma consultării actorilor reprezentativi ai comunității locale și a locuitorilor comunei, în cadrul 

procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, s-a identificat necesitatea creării de HUB-uri 

pentru sprijinirea antreprenorilor din comună 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Crearea unui birou pentru sprijinirea antreprenorilor din comună   

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi.  

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local , Planul Național Strategic PAC post 2020. Planul Național de Redresare și Reziliență 

PNRR 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Crearea unui birou pentru sprijinirea antreprenorilor din comună va avea efecte benefice asupra 

dezvoltării socio-economice a comunei prin dezvoltarea mediului de afaceri local și stimularea 

inițiativelor antreprenoriale. Comuna Florești va deveni o zonă mai atractivă pentru desfășurarea 

activităților economice și pentru atragerea de investitori.  Proiectul vizează crearea unui birou prin care 

să li se ofere locuitorilor comunei Florești accesul la informații privind demararea unei afaceri, 

realizarea unui plan de afaceri, posibile surse de finanțare pentru acesteaetc. 

OBIECTIVE 

Stimularea activității economice din comună. Creșterea numărului de locuri de muncă în comună. 

Creșterea competitivității economice generale pe raza comunei  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Agenti economici din comună, Potențiali investitori  

NECESITATE 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022-2027. 

În urma consultării actorilor reprezentativi ai comunității locale și a locuitorilor comunei, în cadrul 

procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, s-a identificat necesitatea creării unui birou 

pentru sprijinirea antreprenorilor din comună 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Acordarea de facilități pentru investitorii mari    

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi.  

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Acordarea de facilități pentru investitorii mari va avea efecte benefice asupra dezvoltării socio-

economice a comunei prin dezvoltarea mediului de afaceri și creșterea competitivității economice din 

comună.  

OBIECTIVE 

Stimularea activității economice din comună 

Creșterea numărului de locuri de muncă în comună 

 Creșterea competitivității economice generale pe raza comunei  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Agenti economici din comună, Potențiali investitori  

NECESITATE 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022-2027. 

În urma consultării actorilor reprezentativi ai comunității locale și a locuitorilor comunei, în cadrul 

procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, s-a identificat necesitatea acordării de facilități 

pentru atragerea de mari investitori în comună 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Realizarea de trasee turistice cu principalele obiective din comună    

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi.  

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local . Planul Național Strategic PAC post 2020. PNRR 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Realizarea de trase turistice cu principalele obiective de pe teritoriul comunei Florești, va avea efecte 

benefice asupra dezvoltării socio-economice a comunei, atât prin conservarea moștenirii culturale, 

tradiționale și religioase a obiectivelor și prin conservarea patrimoniului cultural, cât și prin 

valorificarea potențialului lor cultural-turistic. Atractivitatea turistică și investițională a comunei 

Florești va crește.   

OBIECTIVE 

Creșterea numărului de turiști în comună. Conservarea patrimoniului cultural. Creșterea numărului de 

locuri de muncă în comună  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Agenti economici din comună, Turiști  

NECESITATE 

Proiectul poate veni în continuarea proiectului “Florești – străveche vatră istorică și ecumenică”, 

derulat între anii 2011-2013 și co-finanțat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, al cărui 

obiectiv a constat în promovarea obiectivelor turistice reprezentate de cele 7 edificii ecumenice din 

comuna Florești și în impunerea pe piața regională și națională a unei noi destinații turistice  

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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8.4. Domeniul strategic Socio-Cultural 

TITLUL PROIECTULUI 

Înființare unități de asistență medicală în comuna Florești     

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi.  

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

PNRR, Investiție I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, subinvestiție I1.3. Unități de 

asistență medical ambulatorie, Înființare unități de asistență medicală 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Proiectul va conduce la îmbunătățirea serviciilor medicale oferite în comuna Florești și prevenirea de 

diverse afecțiuni de sănătate în rândul populației comunei      

OBIECTIVE 

Creșterea calității vieții pentru locuitorii comunei 

Îmbunătățirea serviciilor medicale oferite în comuna Florești 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Agenti economici din comună, Potențiali investitori  

NECESITATE 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022-2027. 

În urma consultării actorilor reprezentativi ai comunității locale și a locuitorilor comunei, în cadrul 

procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, s-a identificat necesitatea înființării de unități 

de asistență medicală pe raza comunei Florești 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Modernizarea și dotarea unităților medicale din comună    

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești, Luna de Sus, Tăuți 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Reparații/Reabilitări  

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local . Planul Național Strategic PAC post 2020. Planul Național de Redresare și Reziliență 

PNRR, Programul Operațional Sănătate POS 2021 - 2027 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Scopul proiectului constă în achiziționarea de echipamente performante și modern, precum și realizarea 

de lucrări de modernizare pentru unitățile medicale din comună. 

Proiectul va conduce la îmbunătățirea serviciilor medicale oferite în comuna Florești și prevenirea de 

diverse afecțiuni de sănătate în rândul populației comunei      

OBIECTIVE 

Creșterea calității vieții pentru locuitorii comunei 

Îmbunătățirea serviciilor medicale oferite în comuna Florești  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Agenti economici din comună, Turiști  

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 

a Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022 - 2027, s-a constatat nevoia 

modernizării și dotării unităților medicale de pe raza comunei       

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 

TITLUL PROIECTULUI 
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Construirea unui spital în comuna Florești     

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi   

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local . CNI, Planul Național Strategic PAC post 2020. Planul Național de Redresare și Reziliență 

PNRR, Programul Operațional Sănătate POS 2021 - 2027 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Scopul proiectului constă în construirea și dotarea unui spital realizat la standard europene, în comuna 

Florești, județul Cluj 

Proiectul va conduce la îmbunătățirea serviciilor medicale oferite în comuna Florești și prevenirea de 

diverse afecțiuni de sănătate în rândul populației comunei      

OBIECTIVE 

Creșterea calității vieții pentru locuitorii comunei. Creșterea numărului de locuri de muncă. 

Îmbunătățirea serviciilor medicale oferite în comuna Florești  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Agenti economici din comună, Turiști  

NECESITATE 

Datorită exploziei demografice înregistrată în comuna Florești în ultimii ani, capacitatea unităților 

medicale existente a devenit insuficientă. Rezulta astfel necesitatea construirii unui spital în comuna 

Florești, care sa ofere locuitorilor comunei servicii medicale complete În cadrul anchetei de identificare 

nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală 

a comunei Florești pentru perioada 2022 - 2027, s-a constatat nevoia construirii unui spital în comună       

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 

TITLUL PROIECTULUI 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Florești, județul Cluj 

pentru perioada 2022 - 2027 
 

           Localitatea cu cea mai tânără și educată populație din România                       383 

 

 

Amenajarea unui centru medical de permanență în comuna Florești      

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi   

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local . CNI, Planul Național Strategic PAC post 2020. Planul Național de Redresare și Reziliență 

PNRR, Programul Operațional Sănătate POS 2021 - 2027 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Scopul proiectului constă în amenajarea unui centru medical de permanență pe teritoriul comunei 

Florești. Proiectul va conduce la îmbunătățirea serviciilor medicale oferite în comuna Florești și 

prevenirea de diverse afecțiuni de sănătate în rândul populației comunei      

OBIECTIVE 

Creșterea calității vieții pentru locuitorii comunei. Îmbunătățirea serviciilor medicale oferite în comuna  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Agenti economici din comună, Turiști  

NECESITATE 

În momentul de față, în comună nu există un centru de primiri urgențe care sa funcționeze în 

permanență, iar locuitorii comunei sunt nevoiți să apeleze la centrul medical de primiri urgențe din 

Municipiul Cluj-Napoca. Având în vedere faptul ca Florești este comuna cu cel mai mare număr de 

locuitori din România, este absolut necesară existența unui centru medical de permanență pe teritoriul 

comunei. În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de 

elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022 - 2027, s-a 

constatat nevoia amenajării unui centru medical de permanență în comună.       

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 

TITLUL PROIECTULUI 
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Reabilitarea și dotarea școlilor din comuna Florești, județul Cluj      

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești, Luna de Sus 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Reparații / reabilitări   

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local . CNI, Planul Național Strategic PAC post 2020. Planul Național de Redresare și Reziliență 

PNRR, Programe de finanțare prin AFM 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Reabilitarea și dotarea școlilor din comuna Florești va avea efecte benefice asupra dezvoltării socio-

economice a comunei prin îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor educaționale destinate populației 

școlare a comunei.Condițiile de trai ale locuitorilor comunei se vor îmbunătăți. 

OBIECTIVE 

Creșterea calității sistemului de învățământ din comună. Asigurarea unui proces educațional la standard 

europene. Creșterea participării copiilor la procesul educational. Îmbunătățirea nivelului de trai pentru 

locuitorii comunei   

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Agenti economici din comună, Turiști  

NECESITATE 

Rețeaua instituțiilor de învățământ de stat de pe raza comunei Florești cuprinde două școli – Școala 

Gimnazială “Gheorghe Șincai” cu clasele I-VIII din localitatea Florești și Școala Generală cu clasele I-

VIII din localitatea Luna de Sus. Aceste unități de învățământ necesită lucrări de modernizare și dotare 

corespunzătoare. În localitatea Tăuți nu funcționează nici școală, nici grădiniță. În comună nu există 

creșe de stat și nici învățământ liceal. 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 

TITLUL PROIECTULUI 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Florești, județul Cluj 

pentru perioada 2022 - 2027 
 

           Localitatea cu cea mai tânără și educată populație din România                       385 

 

 

Reabilitarea și dotarea grădinițelor din comuna Florești, județul Cluj      

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești, Luna de Sus 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Reparații/ reabilitări    

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local . CNI, Planul Național Strategic PAC post 2020. Planul Național de Redresare și Reziliență 

PNRR, Programe de finanțare prin AFM 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Reabilitarea și dotarea grădinițelor din comuna Florești va avea efecte benefice asupra dezvoltării 

socio-economice a comunei prin îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor educaționale destinate 

populației preșcolare a comunei. 

Condițiile de trai ale locuitorilor comunei se vor îmbunătăți. 

OBIECTIVE 

Creșterea calității sistemului de învățământ din comună. Asigurarea unui proces educațional la standard 

europene. Creșterea participării copiilor la procesul educational. Îmbunătățirea nivelului de trai  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Agenti economici din comună, Turiști  

NECESITATE 

Rețeaua grădinițelor de pe raza comunei Florești cuprinde unități – în localitățile Florești și Luna de 

Sus, care necesită lucrări de modernizare și dotare corespunzătoare. În cadrul anchetei de identificare 

nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare a Strategiei pentru perioada 2022 

- 2027, s-a constatat nevoia reabilitării și dotării grădinițelor din comună.       

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 

TITLUL PROIECTULUI 
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Construire școli în comuna Florești, județul Cluj       

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești, Luna de Sus, Tăuți 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi     

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local . CNI, Planul Național Strategic PAC post 2020. PNRR 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Construirea de școli în comuna Florești va avea efecte benefice asupra dezvoltării socio-economice a 

comunei prin îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor educaționale destinate populației școlare a  

comunei. Proiectul va conduce la creșterea gradului de confort al elevilor și al cadrelor didactice în 

timpul desfășurării activităților didactice 

OBIECTIVE 

Creșterea calității sistemului de învățământ din comună. Asigurarea unui proces educațional la 

standarde europene. Creșterea participării copiilor la procesul educational. Îmbunătățirea nivelului de 

trai pentru locuitorii comunei. Oferirea de posibilități pentru viitorii elevi ai comunei de a învăța într-o 

școală modernă și dotată la standarde europene 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Agenti economici din comună 

NECESITATE 

Datorită exploziei demografice înregistrate în comuna Florești în ultimii ani, capacitatea unităților de 

învățământ existente a devenit insuficientă. Populația tânără a comunei, cu vârste cuprinse între 0 și 14 

ani, reprezintă aproximativ 21% din numărul total de locuitori (conform datelor INS – anul de referință 

2021). Rezulta astfel necesitatea construirii de noi unități de învățământ pe raza comunei. 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Construire grădinițe în comuna Florești, județul Cluj       

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești, Luna de Sus, Tăuți 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi     

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local . CNI, Planul Național Strategic PAC post 2020. PNRR 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Construirea de grădinițe în comuna Florești va avea efecte benefice asupra dezvoltării socio-economice 

a comunei prin îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor educaționale destinate populației preșcolare 

a  comunei. Proiectul va conduce la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii comunei. 

OBIECTIVE 

Creșterea calității sistemului de învățământ din comună. Asigurarea unui proces educațional la 

standarde europene. Creșterea participării copiilor la procesul educational. Îmbunătățirea nivelului de 

trai pentru locuitorii comunei.  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Agenti economici din comună 

NECESITATE 

Datorită exploziei demografice înregistrate în comuna Florești în ultimii ani, capacitatea unităților de 

învățământ preșcolar existente a devenit insuficientă, astfel că părinții sunt nevoiți să-și înscrie copiii 

fie la grădinițe private, fie la grădinițe din Municipiul Cluj-napoca. Populația tânără a comunei, cu 

vârste cuprinse între 0 și 14 ani, reprezintă aproximativ 21% din numărul total de locuitori (conform 

datelor INS – anul de referință 2021). Rezulta astfel necesitatea construirii de noi unități de învățământ  

preșcolar pe raza comunei. 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Construire creșe în comuna Florești, județul Cluj       

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești, Luna de Sus, Tăuți 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi     

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local . CNI, Planul Național Strategic PAC post 2020. Planul Național de Redresare și Reziliență 

PNRR 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Construirea de creșe în comuna Florești va avea efecte benefice asupra dezvoltării socio-economice a 

comunei prin îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor destinate populației preșcolare a  comunei. 

Proiectul va conduce la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii comunei. 

OBIECTIVE 

Creșterea calității sistemului de învățământ din comună. Asigurarea unui proces educațional la 

standarde europene. Creșterea participării copiilor la procesul educațional.  

Îmbunătățirea nivelului de trai pentru locuitorii comunei.  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Agenti economici din comună 

NECESITATE 

La momentul actual, pe raza comunei Florești nu există nici o creșă, cu toate că circa 8,5% din numărul 

total de locuitori cuprinde copii cu vârste de sub 5 ani (conform datelor INS – an de referință 2021), iar 

părinții sunt nevoiți să-și înscrie copiii fie la creșe private, fie la creșe din Municipiul Cluj-Napoca. 

Rezulta astfel necesitatea construirii de creșe pe teritoriul comunei Florești. 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Construirea unui centru educațional pentru copiii cu dizabilități în comuna Florești    

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești, Luna de Sus, Tăuți 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi     

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local . CNI, Planul Național Strategic PAC post 2020. PNRR  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Construirea unui centru pentru copiii cu dizabilități din comuna Florești va avea efecte benefice asupra 

dezvoltării socio-economice a comunei prin îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor destinate 

populației preșcolare și școlare cu dizabilități. Proiectul va conduce la îmbunătățirea condițiilor de trai 

pentru locuitorii comunei. 

OBIECTIVE 

Creșterea calității sistemului de învățământ din comună. Asigurarea unui proces educational impartial 

și  la standarde europene. Creșterea participării copiilor la procesul educațional. Îmbunătățirea nivelului 

de trai pentru locuitorii comunei.  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Agenti economici din comună 

NECESITATE 

La momentul actual, pe raza comunei Florești nu există un centru educațional pentru copiii cu 

dizabilități, iar părinții sunt nevoiți să-și înscrie copiii la centre din Municipiul Cluj-Napoca. În cadrul 

anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare a 

Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022 - 2027, s-a constatat nevoia 

construirii unui centru educational pentru copiii cu dizabilități în comuna Florești.       

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Crearea unui centru de zi pentru copiii aparținând categoriilor defavorizate 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești, Luna de Sus, Tăuți 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi     

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local . CNI, Planul Național Strategic PAC post 2020. Planul Național de Redresare și Reziliență 

PNRR, Programul Operațional Educație și Ocupare POEO 2021 – 2027  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Construirea în comuna Florești a unui centru de zi pentru copiii aparținând categoriilor defavorizate va 

avea efecte benefice asupra dezvoltării socio-economice a comunei prin îmbunătățirea infrastructurii și 

a serviciilor de asistență socială disponibile la nivelul comunei. Proiectul vizează înființarea unui 

centru de educare și incluziune socială pentru copiii care aparțin categoriilor defavorizate, în cadrul 

căruia acești copii să poată desfășura diverse activități educaționale, artistice, sportive etc. 

OBIECTIVE 

Creșterea nivelului de trai și incluziune socială pentru copiii care provin din categorii defavorizate 

Integrarea în comunitate a copiilor care provin din categorii defavorizate. Asigurarea accesului la 

educație, învățământ, cultură și sănătate. Reducerea fenomenului de abandon școlar  

BENEFICIARI 

Populația comunei  

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 

a Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022 - 2027, s-a constatat nevoia 

creării unui centru de zi pentru copiii aparținând categoriilor defavorizate din comună.       

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Îmbunătățirea serviciilor publice de asistență socială în comuna Florești  

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești, Luna de Sus, Tăuți 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi     

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local . CNI, Planul Național Strategic PAC post 2020.  

Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR, Programul Operațional Educație și Ocupare POEO 

2021 – 2027  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Proiectul își propune îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor de asistență socială disponibile la 

nivelul comunei pentru diferite categorii după cum urmează – persoane aparținând categoriilor 

defavorizate, persoane cu handicap, persoane vârstnice, persoane fără adăpost. Scopul proiectului 

consta în îmbunătățirea condițiilor de viață pentru beneficiarii anterior amintiți.  

OBIECTIVE 

Creșterea nivelului de trai și incluziune socială pentru persoanele care provin din categorii defavorizate 

din comună. Integrarea în comunitate a persoanelor cu handicap, persoanelor de alte etnii, etc. 

BENEFICIARI 

Populația comunei  

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 

a Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022 - 2027, s-a constatat nevoia 

îmbunătățirii serviciilor publice de asistență socială din comuna Florești.       

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Realizarea unui Muzeu de Istorie în comuna Florești, județul Cluj   

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi     

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local . CNI, Planul Național Strategic PAC post 2020. Planul Național de Redresare și Reziliență  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Construirea unui Muzeu de istorie pe raza comunei Florești va avea efecte benefice asupra dezvoltării 

socio-economice a comunei prin crearea unor condiții adecvate pentru accesul populației, și în special a 

tinerilor din comună, la informație cu privire la evoluțiile culturale înregistrare de-a lungul tuturor 

epocilor istorice în spațiul geografic al Floreștiului de astăzi. 

OBIECTIVE 

Creșterea accesului la cultură pentru populația comunei. Conservarea patrimoniului istoric și cultural al 

comunei . Creșterea valorii turistice a comunei și a numărului de turiști din comună 

BENEFICIARI 

Populația comunei, potențiali turiști, potențiali investitori 

NECESITATE 

Pe raza comunei Florești nu există un Muzeu de istorie.Prin construirea unui muzeu de istorie, se vor 

pune bazele unei viitoare importante colecții de patrimoniu, și se va stabili un etalon de bună practică 

în domeniul conservării patrimoniului și cercetării istoriei recente. De asemenea, se va crea 

oportunitatea de a stimula gândirea critică prin artă și cultură,  a populației din comună, și în special a 

tinerilor. Nu în ultimul rând, noul muzeu de istorie din comuna Florești se dorește a fi prima insituție 

culturală din comună care se deschide către contemporaneitate și viitor 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Reabilitarea Monumentului istoric Cetatea Fetei, pe modelul Castrului Roman din Bologa 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi     

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local . CNI, Planul Național Strategic PAC post 2020. Planul Național de Redresare și Reziliență  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Cetatea Fetei a fost construită în anul 1241, ca punct de pază și observație în fața invaziilor tătarilor. 

Reabilitarea Monumentului de la Cetatea Fetei, pe modelul Castrului Roman din localitatea Bologa, va 

avea efecte benefice asupra dezvoltării socio-economice a comunei prin crearea unor condiții adecvate 

pentru accesul populației, și în special a tinerilor din comună, la informație cu privire la evoluțiile 

culturale înregistrare de-a lungul tuturor epocilor istorice în spațiul geografic al Floreștiului de astăzi 

OBIECTIVE 

Creșterea accesului la cultură pentru populația comunei. Conservarea patrimoniului istoric și cultural al 

comunei . Creșterea valorii turistice a comunei și a numărului de turiști din comună 

BENEFICIARI 

Populația comunei, potențiali turiști, potențiali investitori 

NECESITATE 

Prin reabilitarea monumentului istoric de la Cetatea Fetei, pe modelul Castrului Roman din localitatea 

Bologa, se vor pune bazele unei viitoare importante colecții de patrimoniu, și se va stabili un etalon de 

bună practică în domeniul conservării patrimoniului și cercetării istoriei. De asemenea, proiectul va 

revitaliza zona Cetatea Fetei, prin reabilitarea unui monument important al Floreștiului istoric. 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Realizarea unui centru cultural în comuna Florești, județul Cluj  

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi     

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local . CNI, Planul Național Strategic PAC post 2020. Planul Național de Redresare și Reziliență  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Construirea unui Centru cultural pe raza comunei Florești va avea efecte benefice asupra dezvoltării 

socio-economice a comunei prin crearea unor condiții adecvate pentru desfășurarea evenimentelor 

culturale sau de divertisment, diversificarea ofertei culturale, creșterea nivelului de educație, socializare 

și cultură a tuturor locuitorilor comunei, creșterea gradului de acces și de participare a populației 

comunei la viața culturală, contribuind astfel la creșterea calității vieții culturale în comuna Florești. 

Condițiile de trai ale locuitorilor comunei se vor îmbunătăți. 

OBIECTIVE 

Creșterea accesului la cultură pentru populația comunei. Creșterea numărului de activități culturale 

organizate în comună. Creșterea numărului de persoane participante la activitățile culturale din 

comună. Creșterea valorii turistice a comunei și a numărului de turiști din comună 

BENEFICIARI 

Populația comunei, potențiali turiști, potențiali investitori 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 

a Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022 - 2027, s-a constatat nevoia 

realizării unui centru cultural în comuna Florești. 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Reabilitare, modernizare și dotare cămine culturale din comuna Florești   

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești, Luna de Sus, Tăuți  

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi     

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local . CNI, Planul Național Strategic PAC post 2020. Planul Național de Redresare și Reziliență  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminelor culturale de pe raza comunei Florești va conduce la 

crearea unor condiții adecvate pentru desfășurarea evenimentelor culturale sau de divertisment, 

diversificarea ofertei culturale, creșterea nivelului de educație, socializare și cultură a tuturor 

locuitorilor comunei, contribuind astfel la creșterea calității vieții culturale în comuna Florești. 

Proiectul vizează reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din comuna Florești și dotarea 

materială a acestora, după caz, cu aparatură de sonorizare, videoproiectoare, grupuri sanitare, etc 

OBIECTIVE 

Creșterea accesului la cultură pentru populația comunei. Creșterea numărului de activități culturale  

BENEFICIARI 

Populația comunei, potențiali turiști, potențiali investitori 

NECESITATE 

Pe raza comunei Florești funcționează trei cămine culturale, câte unul în fiecare din satele aparținătoare 

ale comunei, Florești, Luna de Sus și Tăuți. Aceste cămine necesită să fie reabilitate, modernizate și 

dotate în mod corespunzător.  În plus, unele tradiții populare, cum sunt cele referitoare la costumele 

populare, instrumentele muzicale sau obiceiuri populare nu sunt suficient puse în valoare, existând 

riscul ca aceste valori culturale tradiționale să se piardă și să nu mai fie transmise generațiilor viitoare. 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Organizarea de evenimente culturale in comuna Floresti 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești, Luna de Sus, Tăuți  

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi     

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local . CNI, Planul Național Strategic PAC post 2020.  

Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR. Parteneriate public-private   

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Proiectul constând în organizarea de evenimente culturale în comuna Florești va avea efecte benefice 

asupra dezvoltării comunei, prin creșterea nivelului de educație, socializare și cultură a tuturor 

locuitorilor comunei, contribuind astfel la creșterea calității vieții culturale în comuna Florești. 

Condițiile de trai ale locuitorilor comunei se vor îmbunătăți. 

OBIECTIVE 

Creșterea accesului la cultură pentru populația comunei. Creșterea numărului de activități culturale. 

Creșterea valorii turistice a comunei și a numărului de turiști din comună 

BENEFICIARI 

Populația comunei, potențiali turiști, potențiali investitori 

NECESITATE 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022-2027. 

În urma consultării actorilor reprezentativi ai comunității locale și a locuitorilor comunei, în cadrul 

procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, s-a identificat necesitatea organizării de 

evenimente culturale în comuna Florești. 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Construire cimitir nou în localitatea Florești  

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești  

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi     

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local . CNI, Planul Național Strategic PAC post 2020.  

Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR. Parteneriate public-private   

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Proiectul vizează construirea unui cimitir nou în localitatea Florești, comuna Florești. Acest proiect va 

avea efecte benefice asupra dezvoltării comunei, prin  îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a 

activităților religioase și regenerarea mediului spiritual al comunei. 

OBIECTIVE 

Creșterea numărului de locuri de veci disponibile.  

BENEFICIARI 

Populația comunei 

NECESITATE 

În cimitirul existent din localitatea Florești nu mai există spațiu liber, astfel încât comunitatea 

floreșteană se confruntă cu o lipsă tot mai accentuată a locurilor de veci.  

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022-2027. 

În urma consultării actorilor reprezentativi ai comunității locale și a locuitorilor comunei, în cadrul 

procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, s-a identificat necesitatea construirii unui 

cimitir nou în localitatea Florești 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Realizarea de capele funerare in localitățile Tăuți și Luna de Sus din comuna Florești 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Luna de Sus, Tăuți  

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi     

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local . CNI, Planul Național Strategic PAC post 2020. PNDL, PNRR  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Proiectul vizează construirea unei capele funerare în localitățile Luna de Sus și Tăuți, comuna Florești. 

Acest proiect va avea efecte benefice asupra dezvoltării comunei, prin îmbunătățirea condițiilor de 

desfășurare a activităților religioase și regenerarea mediului spiritual al comunei. 

OBIECTIVE 

Regenerarea mediului spiritual al comunei. Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților 

religioase   

BENEFICIARI 

Populația comunei 

NECESITATE 

În localitățile Luna de Sus și Tăuți din Comuna Florești nu există capele funerare, aspect care are 

repercursiuni asupra condițiilor de desfășurare a activităților religioase.  Proiectul este cuprins în 

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022 - 2027. În urma consultării 

actorilor reprezentativi ai comunității locale, în cadrul procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare 

locală, s-a identificat necesitatea construirii de capele funerare în localitățile Luna de Sus și Tăuți, 

comuna Florești. 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Construirea unui adăpost de animale în comuna Florești, județul Cluj  

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești  

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi     

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local . CNI, Planul Național Strategic PAC post 2020. Programul Național de Dezvoltare Locală. 

Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR. Parteneriate public-private   

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Construirea în comuna Florești a unui adăpost de animale, în scopul creării unui mediu civilizat de 

existență atât pentru cetățenii comunei, cât și pentru animalele fără stăpân. Proiectul vizează 

construirea unui adăpost pentru animale, în cadrul căruia să se acorde servicii precum: sterilizarea 

animalelor, amenajarea unui spațiu destinat îngrijirii acestora, promovarea și darea în adopție a 

animalelor sterilizate, deparazitate și vaccinate, intervenții punctuale în situații de urgență (animale 

accidentate, bolnave, abandonate, alte situații). 

OBIECTIVE 

Creșterea numărului de animale fără adăpost care pot să beneficieze de serviciile minime.  

Crearea unui mediu civilizat de existență, atât pentru locuitorii din comună, cât și pentru animalele fără 

stăpân. Creșterea siguranței pe străzile din comună 

BENEFICIARI 

Populația comunei, Potențiali turiști, Animalele fără adăpost  

NECESITATE 

Construirea unui centru pentru animalele fără adăpost în comuna Florești se justifică datorită creșterii 

numărului de câini și pisici fără stăpân sau care au fost abandonate pe străzile din comună. 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Reabilitarea Bisericilor din comuna Florești 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești, Luna de Sus, Tăuți  

CATEGORIA PROIECTULUI 

Reparații / Reabilitări      

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local . CNI, Planul Național Strategic PAC post 2020. PNDL, PNRR  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Proiectul vizează realizarea de lucrări de reabilitare a Bisericilor din localitățile Florești, Luna de Sus și 

Tăuți, comuna Florești. Acest proiect va avea efecte benefice asupra dezvoltării comunei, prin 

îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților religioase și regenerarea mediului spiritual al 

comunei. 

OBIECTIVE 

Regenerarea mediului spiritual al comunei.  

Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților religioase   

BENEFICIARI 

Populația comunei, potențiali turiști 

NECESITATE 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022 - 

2027. În urma consultării actorilor reprezentativi ai comunității locale, în cadrul procesului de elaborare 

a strategiei de dezvoltare locală, s-a identificat necesitatea reabilitării Bisericilor de pe teritoriul 

comunei Florești 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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8.5. Domeniul strategic Administrație Publică Locală 

TITLUL PROIECTULUI 

Renovarea și dotarea sediului primăriei Florești 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Reparații / Reabilitări      

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local . Programul Operațional Asistență Tehnică POAT 2021 – 2027. Programe finanțate prin 

Administrația pentru Fondul de Mediu. Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Proiectul vizează realizarea de lucrări de renovare și dotare cu echipamente și mobilier a sediului 

Primăriei Florești, cu scopul îmbunătățirii condițiilor de muncă pentru angajații Primăriei comunei și a 

furnizării de servicii de calitate cu ajutorul unor dotari performante achiziționate. 

OBIECTIVE 

Îmbunătățirea aspectului general al Primăriei comunei Florești  

Îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru angajații Primăriei   

Furnizarea de servicii de calitate cu ajutorul unor dotări performante 

BENEFICIARI 

Populația comunei, personalul angajat al Primăriei  

NECESITATE 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022 - 

2027. În urma consultării actorilor reprezentativi ai comunității locale, în cadrul procesului de elaborare 

a strategiei de dezvoltare locală, s-a identificat necesitatea reabilitării sediului Primăriei comunei  

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Dotarea cu echipamente a Compartimentului pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi       

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local .  

Programul Operațional Asistență Tehnică POAT 2021 – 2027. Planul Național de Redresare și 

Reziliență PNRR. PNS prin PAC post 2020  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Proiectul vizează dotarea Compartimentului pentru situații de urgență din cadrul primăriei, în scopul 

 îmbunătățirii capacității de răspuns în situații de urgență la nivelul comunei prin reducerea 

timpului de intervenție pentru acordarea primului ajutor calificat și pentru intervenții în situații de 

urgență 

OBIECTIVE 

Creșterea siguranței pentru locuitorii comunei Florești  

BENEFICIARI 

Populația comunei, potențiali turiști   

NECESITATE 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022 - 

2027. În urma consultării actorilor reprezentativi ai comunității locale, în cadrul procesului de elaborare 

a strategiei de dezvoltare locală, s-a identificat necesitatea dotării cu echipamente a 

Compartimentului pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Programe de training pentru funcționarii publici   

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi       

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Buget local . Programul Operațional Asistență Tehnică POAT 2021 – 2027. Planul Național de 

Redresare și Reziliență PNRR. PNS prin PAC post 2020  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Desfășurarea unor programe de specializare și perfecționare pentru personalul administrației publice 

locale din comuna Florești va avea efecte benefice asupra dezvoltării socio-economice a comunei, prin 

îmbunătățirea capacității administrative publice locale. Proiectul vizează desfășurarea unor programe 

de specializare și perfecționare pentru personalul administrației publice locale, în scopul furnizării unor 

servicii de calitate superioară 

OBIECTIVE 

Creșterea calității serviciilor furnizate de personalul din cadrul administrației publice locale din 

comuna Florești. Eficientizarea activității angajaților din cadrul aparatului administrativ public local  

BENEFICIARI 

Populația comunei, personalul angajat al primăriei, potențiali turiști, potențiali investitori    

NECESITATE 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022 - 

2027. În urma consultării actorilor reprezentativi ai comunității locale, în cadrul procesului de elaborare 

a strategiei de dezvoltare locală, s-a identificat necesitatea participării la programe de training 

pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei  

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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8.6. Domeniul strategic Digitalizare  

TITLUL PROIECTULUI 

Digitalizarea serviciilor publice oferite de Primărie   

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi       

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

PNRR. PNS prin PAC post 2020. Programul Operațional Regional Nord-Vest. POCIDIF 2021-2027 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Digitalizarea serviciilor publice va avea efecte benefice asupra dezvoltării socio-economice a comunei, 

prin îmbunătățirea capacității administrative publice locale. Proiectul vizează digitalizarea proceselor și 

documentelor (soluții software pentru managementul documentelor, digitalizarea plăților taxelor și 

impozitelor locale, etc.) în scopul îmbunătățirii procesului de furnizare a serviciilor publice către 

populația comunei, agenții economici din comună și potențialii investitori 

OBIECTIVE 

Desfășurarea activității autorității locale la standarde europene. Creșterea calității și diversificarea 

serviciilor publice furnizate de către administrația publică locală din comuna Florești 

BENEFICIARI 

Populația comunei, personalul angajat al primăriei, potențiali turiști, potențiali investitori    

NECESITATE 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022 - 

2027. În urma consultării actorilor reprezentativi ai comunității locale, în cadrul procesului de elaborare 

a strategiei de dezvoltare locală, s-a identificat necesitatea digitalizării serviciilor publice   

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Realizarea de platforme pentru interacțiunea cu cetățenii comunei    

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi       

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

PNRR. PNS prin PAC post 2020. POR NV. POCIDIF 2021-2027 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Scopul proiectului constă în realizarea unei platforme care să permită furnizarea online a unor 

informații utile către cetățeni. Proiectul va conduce la creșterea gradului de transparentizare a activității 

Autorității Publice locale. Cu ajutorul acestei platforme, cetățenii pot comunica prin intermediul mai 

multor canale (Portal, telefon inteligent, e-mail) cu departamentele instituției și, în același timp, pot să 

urmărească online soluționarea problemei. 

OBIECTIVE 

Desfășurarea activității autorității locale la standarde europene. Creșterea calității și diversificarea 

serviciilor publice furnizate de către administrația publică locală din comuna Florești. Eficientizarea 

capacității instituționale a autorității publice locale  

BENEFICIARI 

Populația comunei, personalul angajat al primăriei, potențiali turiști, potențiali investitori    

NECESITATE 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022 - 

2027. În urma consultării actorilor reprezentativi ai comunității locale, în cadrul procesului de elaborare 

a strategiei de dezvoltare locală, s-a identificat necesitatea realizării de platforme pentru 

interacțiunea cu cetățenii comunei.   

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Realizarea de platforme pentru interacțiunea cu cetățenii comunei    

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi       

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

PNRR. PNS prin PAC post 2020. Programul Operațional Regional Nord-Vest. POCIDIF 2021-2027 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Scopul proiectului constă în realizarea unei platforme care să permită furnizarea online a unor 

informații utile către cetățeni. Proiectul va conduce la creșterea gradului de transparentizare a activității 

Autorității Publice locale. Cu ajutorul acestei platforme, cetățenii pot comunica prin intermediul mai 

multor canale (Portal, telefon inteligent, e-mail) cu departamentele instituției și, în același timp, pot să 

urmărească online soluționarea problemei. 

OBIECTIVE 

Desfășurarea activității autorității locale la standarde europene. Creșterea calității și diversificarea 

serviciilor publice furnizate de către administrația publică locală din comuna Florești. Eficientizarea 

capacității instituționale a autorității publice locale  

BENEFICIARI 

Populația comunei, personalul angajat al primăriei, potențiali turiști, potențiali investitori    

NECESITATE 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022 - 

2027. În urma consultării actorilor reprezentativi ai comunității locale, în cadrul procesului de elaborare 

a strategiei de dezvoltare locală, s-a identificat necesitatea realizării de platforme pentru 

interacțiunea cu cetățenii comunei.   

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Dotarea unităților de învățământ cu echipamente din sfera TIC     

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi       

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

PNRR. PNS prin PAC post 2020. Programul Operațional Regional Nord-Vest. POCIDIF 2021-2027 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Scopul proiectului constă în dotarea unităților de învățământ cu echipamente: tablete, proiectoare, 

calculatoare, interconectarea claselor de biblioteci, experiențe de învățare interactive, softuri, table, 

laptopuri inteligente și implementarea unor soluții informatice, catalog electronic, platformă care 

asigură interacțiunea dintre profesori, elevi și părințirii și a serviciilor educaționale destinate populației 

preșcolare a comunei. Se va facilita accesul la informație pentru școlarii din comuna Florești. 

Condițiile de trai ale locuitorilor comunei se vor îmbunătăți. 

OBIECTIVE 

Creșterea calității sistemului de învățământ din comuna Florești. Asigurarea unui proces educațional la 

standarde europene 

BENEFICIARI 

Elevii din comună, Profesorii din comună, Populația comunei    

NECESITATE 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022 - 

2027. În urma consultării actorilor reprezentativi ai comunității locale, în cadrul procesului de elaborare 

a strategiei de dezvoltare locală, s-a identificat necesitatea dotării unităților de învățământ cu 

echipamente din sfera TIC    

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Realizarea unei biblioteci virtuale     

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi       

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR. PNS prin PAC post 2020. Programul Operațional 

Regional Nord-Vest. POCIDIF 2021-2027 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Scopul proiectului constă în realizarea unei biblioteci virtuale – un tip de bibliotecă unde sunt adunate 

diverse materiale (texte, materiale vizuale, audio sau video) în format digital.  

Proiectul va conduce la facilitarea accesului la informație pentru școlarii din comuna Florești. 

Condițiile de trai ale locuitorilor comunei se vor îmbunătăți. 

OBIECTIVE 

Creșterea calității sistemului de învățământ din comuna Florești.  

Asigurarea unui proces educațional la standarde europene 

BENEFICIARI 

Elevii din comună, Profesorii din comună, Populația comunei    

NECESITATE 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022 - 

2027. În urma consultării actorilor reprezentativi ai comunității locale, în cadrul procesului de elaborare 

a strategiei de dezvoltare locală, s-a identificat necesitatea realizării unei biblioteci virtuale a 

comunei Florești    

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Implementarea unui sistem de management inteligent al traficului      

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi       

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR. PNS prin PAC post 2020. Programul Operațional 

Regional Nord-Vest. POCIDIF 2021-2027 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Proiectul își propune să conducă la îmbunătățirea traficului pe raza comunei, prin digitalizare. Concret, 

se propune achiziția de sisteme de avertizare și asistență anti coliziune, sisteme de informare a 

participanților la trafic, soluții de parcare inteligentă, sisteme de avertizare privind adaptarea vitezei, 

semnalizatoare cu mesaje dinamice, etc. 

OBIECTIVE 

Creșterea calității vieții locuitorilor din comună 

Îmbunătățirea condițiilor de traffic în comună. Creșterea siguranței participanților la trafic 

BENEFICIARI 

Populația comunei, potențiali investitori   

NECESITATE 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022 - 

2027. În urma consultării actorilor reprezentativi ai comunității locale, în cadrul procesului de elaborare 

a strategiei de dezvoltare locală, s-a identificat necesitatea implementării unui sistem de 

management inteligent al traficului în comuna Florești     

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Dezvoltarea de aplicații pentru monitorizarea iluminatului public din comună      

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi       

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

PNRR. PNS prin PAC post 2020. POR NV. POCIDIF 2021-2027 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Proiectul își propune să conducă la eficientizarea energetică și reducerea consumului de energie 

electrică în comună. Se propune achiziția și implementarea unei soluții inteligente de gestiune a 

iluminatului public, care asigură iluminarea potrivită la locul și momentul potrivit. Monitorizarea 

detaliată a rețelei electrice asigură un feedback în timp real pentru orice schimbare petrecută în întreaga 

rețea, reduce pierderile de energie și oferă instrumente avansate de optimizare a întreținerii. Utilizând 

infrastructura existentă, rețeaua de iluminat public se va transforma într-o infrastructură inteligentă 

pentru viitor. 

OBIECTIVE 

Creșterea calității vieții locuitorilor din comună. Reducerea consumului de energie eletrică în comună 

BENEFICIARI 

Elevii din comună, Profesorii din comună, Populația comunei    

NECESITATE 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022 - 

2027. În urma consultării actorilor reprezentativi ai comunității locale, în cadrul procesului de elaborare 

a strategiei de dezvoltare locală, s-a identificat necesitatea dezvoltării de aplicații pentru monitorizarea 

iluminatului public din comună 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Amplasarea de pubele inteligente cu încărcare solară și cu comprimarea plasticului/hârtiei in 

comuna Florești 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi       

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

PNRR. PNS prin PAC post 2020. Programul Operațional Regional Nord-Vest. POCIDIF 2021-2027. 

Programe finanțate prin AFM  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Promovarea unei gestionări responsabile a deșeurilor în rândul populației comunei Florești va avea 

efecte benefice asupra dezvoltării socio-economice a comunei prin generarea de numeroase beneficii 

privind calitatea mediului înconjurător. Proiectul vizează achiziționarea de pubele de gunoi inteligente, 

cu încărcare solară și cu comprimarea plasticului / hârtiei. 

OBIECTIVE 

Creșterea nivelului de colectare selectivă a deșeurilor. Utilizarea de surse regenerabile de energie. 

Reducerea cantității de deșeuri depuse necontrolat în mediul înconjurător. Protejarea mediului 

înconjurător prin diminuarea impactului depozitelor de deșeuri asupra mediului 

BENEFICIARI 

Locuitorii comunei, Agenții economici, Potențiali investitori, Administrația Publică Locală   

NECESITATE 

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022 - 

2027. În urma consultării actorilor reprezentativi ai comunității locale, s-a identificat necesitatea 

amplasării de pubele inteligente cu încărcare solară și cu comprimarea plasticului/hârtiei  

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Implementarea unui sistem inteligent de siguranță a spațiului public 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi       

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR. PNS prin PAC post 2020. Programul Operațional 

Regional Nord-Vest. POCIDIF 2021-2027.  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Scopul proiectului constă în achiziția unui sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public în 

comuna Florești, prin amplasarea de camera video digitale și a unei drone, cu scopul reducerii 

infracționalității din comună, precum și a creșterii gradului de siguranță a locuitorilor comunei Florești  

OBIECTIVE 

Reducerea infracționalității în comuna Florești, Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei 

Florești, Creșterea gradului de siguranță a locuitorilor comunei 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Actuali și potențiali investitori 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 

a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia implementării unui sistem de monitorizare și 

siguranță a spațiului public în comuna Florești. De asemenea, prezentul proiect este necesar pentru 

alinierea comunei Florești la conceptul Smart Village și pentru reducerea gradului de infracționalitate 

în comună, creșterea siguranței și prevenirea actelor antisociale.       

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Amenajarea de zone cu acces la internet prin wifi în comună 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi       

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR.  

PNS prin PAC post 2020.  

Programul Operațional Regional Nord-Vest. POCIDIF 2021-2027.  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Scopul proiectului constă în amenajarea de zone cu acces la internet prin wifi în comuna Florești, 

oferind astfel posibilitatea locuitorilor comunei să aiba acces la internet în spațiul public.  

OBIECTIVE 

Creșterea accesului la informație pentru locuitorii din comuna Florești  

Oferirea de servicii moderne pentru locuitori. Creșterea gradului de atractivitate al comunei  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Actuali și potențiali investitori, potențiali investitori  

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 

a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia amenajării de zone cu acces la internet prin wifi 

în comuna Florești. De asemenea, prezentul proiect este necesar pentru alinierea comunei Florești la 

conceptul Smart Village  

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Achiziția și amplasarea de mobilier urban smart în comuna Florești  

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi       

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

PNRR. PNS prin PAC post 2020. Programul Operațional Regional Nord-Vest. POCIDIF 2021-2027.  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Scopul proiectului constă în modernizarea zonei centrale din localitățile comunei prin crearea unui 

cadru modern și plăcut al comunei. Se vor achiziționa panouri informative, puncte cu afișaj electronic 

pentru diseminarea informațiilor de interes public, bănci inteligente pentru parcuri, etc.  

Proiectul va duce la creșterea calității vieții populației din comună, precum și la atragerea de noi turiști 

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Florești. Atragerea de potențiali investitori ; 

Creșterea numărului de turiști în comună 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Actuali și potențiali investitori, Potențiali turiști  

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 

a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia achiziției și amplasării de mobilier urban 

inteligent în comuna Florești. De asemenea, prezentul proiect este necesar pentru alinierea comunei 

Florești la conceptul Smart Village și pentru reducerea gradului de infracționalitate în comună, 

creșterea siguranței și prevenirea actelor antisociale.       

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Realizarea de aplicații pentru descrierea obiectivelor și traseelor turistice   

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi       

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR. PNS prin PAC post 2020.  

Programul Operațional Regional Nord-Vest. POCIDIF 2021-2027.  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Scopul proiectului constă în realizarea de aplicații pentru descrierea obiectivelor și traseelor turistice, 

proiect care contribuie la digitalizarea patrimoniului turistic și cultural al comunei  

Proiectul va duce la creșterea calității vieții populației din comună, precum și la atragerea de noi turiști 

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Florești 

Atragerea de potențiali investitori ; Creșterea numărului de turiști în comună 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Actuali și potențiali investitori, Potențiali turiști  

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 

a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia realizării de aplicații pentru descrierea 

obiectivelor și traseelor turistice. De asemenea, prezentul proiect este necesar pentru alinierea comunei 

Florești la conceptul Smart Village  

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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TITLUL PROIECTULUI 

Implementarea unor soluții inteligente de tip pass turistic    

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Florești 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi       

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR. PNS prin PAC post 2020.  

Programul Operațional Regional Nord-Vest. POCIDIF 2021-2027.  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Scopul proiectului constă în implementarea unor soluții inteligente de tip pass turistic, care oferă acces 

la mai multe obiective turistice din comună, precum și informații și alte facilități , proiect care 

contribuie la digitalizarea patrimoniului turistic și cultural al comunei  

Proiectul va duce la creșterea calității vieții populației din comună, precum și la atragerea de noi turiști 

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Florești. Atragerea de potențiali investitori ; 

Creșterea numărului de turiști în comună 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Actuali și potențiali investitori, Potențiali turiști  

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 

a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia implementării de soluții inteligente de tip pass 

turistic. De asemenea, prezentul proiect este necesar pentru alinierea comunei Florești la conceptul 

Smart Village  

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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ANEXA 1. ACTUALIZĂRI/MODIFICĂRI 

 

Scopul acestui capitol este de a se permite, în perioada 2022 – 2027,  actualizarea sau 

modificarea prezentului document, având în vedere faptul că, la momentul redactării Strategiei de 

Dezvoltare Locală a comunei Florești pentru perioada 2022 – 2027, o parte dintre programele cu 

surse de finanțare europeană nu au fost finalizate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


