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DELIMITĂRI 

CONCEPTUALE 

Dezvoltarea durabilă este 

dezvoltarea care urmărește 

satisfacerea nevoilor prezentului, 

fără a compromite posibilitatea 

generațiilor viitoare de a-și 

satisface propriile nevoi. (Lester 

Brown) 

 

Strategia de dezvoltare locală (SDL) reprezintă un instrument de planificare strategică 

pe termen mediu (de regulă 4-5 ani), cu aplicabilitate la nivelul comunelor, orașelor, 

municipiilor și județelor din România și vizează o arie mai extinsă, la nivel macro. 

Strategia este definită drept cadrul care orientează alegerile, care determină natura și 

direcția unei comunități. De asemenea strategia ajută la stabilirea unei direcții unitare pentru 

comunitate în termenii obiectivelor sale operaționale și furnizează baza alocării resurselor 

necesare pentru orientarea acesteia spre atingerea scopului principal și al obiectivelor 

stabilite. 

Planurile strategice sunt documente eliberate pe termen lung și mediu, care se 

revizuiesc periodic și care pun în relație eforturile de planificare a acțiunilor.  

Un astfel de exercițiu permite comunității să realizeze o prioritizare, o ierarhizare a 

problemelor în funcție de resursele disponibile. 

Principii de bază în planificarea strategică: 

- șansele comunității de a avea succes sporesc în cazul când există un plan strategic care 

include folosirea oportunităților apărute în mediul exterior; 

- șansele comunității de a avea succes sunt mai mari dacă lideri ei își proiectează 

perspectiva împreună cu membrii organizației, astfel, încât toți să fie implicați în 

procesul de realizare a perspectivei. 

Principalele caracteristici ale unui PSI sunt: 

 viziune; 

 analiza mediului intern şi extern; 

 identificarea factorilor implicaţi; 

 analiza resurselor disponibile; 



 
 

 
 

 stabilirea unor obiective (SMART); 

 relaţionarea obiectivelor cu resursele de finanţare. 

Necesitatea elaborării și implementării unui PSI are la bază următoarele argumente: 

 Eficientizarea şi eficacitatea instituţională; 

 Managementul orientat pe obiective şi pe rezultate; 

 Utilizarea eficientă a resurselor financiare: obiective, rezultate, indicatori; 

 Responsabilizarea personalului instituţiei; 

 Comunicarea între departamentele instituţiei; 

 Transparenţa şi claritatea la nivelul instituţiei: existenţa unui mandat, a unei viziuni, a 

unor direcţii de acţiune. 

Planificarea strategică este un proces sistematic prin care comunitatea, fie ea o 

comună, un oraș, un municipiu sau o microregiune agreează anumite priorități, care sunt 

esențiale pentru îndeplinirea misiunii ei și se află în concordanță cu evoluția mediului 

inconjurător. 

Strategia de dezvoltare locala este instrumentul principal pentru luarea unor decizii care au la 

bază evaluări anterioare cu caracter justitificativ. 

Strategia de dezvoltare locală reprezintă intrumentul participativ care implică întreaga 

comunitate și care are drept scop asigurarea dezvoltării economice și sociale. 

 De cele mai multe ori Strategia de Dezvoltarea Locală reprezintă un demers pe 

termen scurt, mediu si lung, acesta fiind o modalitate de protecție pentru viitorul comunității. 

Totodată streategia este un instrument flexibil care poate fi actualizat periodic în 

funcție de dorința și evoluția comunității  - este un instrument viu care crește odată cu 

comunitatea care îl deservește. Strategia de dezvoltare trasează calea de la situața actuală la 

situația dorită, previzionată. 

Realizarea acestei Strategii de Dezvoltare Locală se construiește cu ajutorul datelor 

colectate pe teren și a analizei în detaliu a documentelor oficiale realizate de specialiștii din 

domenii diferite. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

INTRODUCERE 

Planificarea strategică reprezintă 

un plan, un model, un set de direcții și 

abordări pe care managerii le aplică 

pentru conducerea organizației. Ea 

reprezintă o modalitate de a construi un 

consens, bazat pe o viziune comună 

întregii comunități, în vederea asigurării 

prosperității generațiilor viitoare.  

Planificarea strategică este o modalitate complexă de influențare a viitorului unei 

comunități, un proces prin intermediul căruia se determină ce anume intenționează 

organizația (comunitatea) să facă și cum își va atinge scopurile propuse.  

 

 

 

Complexitatea procesului de planificare strategică derivă din analiza inițială a 

condițiilor existente la nivel local, a interacțiunilor specifice din cadrul comunității și a 

factorilor externi care influențează comunitatea. Pe de altă parte, schimbările ce urmează a fi 

făcute trebuie să influențeze întreaga comunitate. Sunt, astfel, combinate perspectivele pe 

termen lung cu acțiunile pe termen scurt.  

Astfel, strategia unei organizații trebuie să fie simplă, clară, bazată pe realitatea 

curentă și să ia în calcul, pentru viitor, o perioadă suficient de mare pentru a avea rezultate. 

Bineînțeles, orice strategie trebuie să se concretizeze într-un document scris, cu valoare 

programatică pentru comunitate, în baza căruia să fie luate deciziile privind dezvoltarea. 



 
 

 
 

  În cursul planificării strategice sunt investigate o serie de aspecte esențiale:  

 Care este misiunea Primăriei Pomârla? 

 Care este rolul Primăriei Pomârla? 

 Ce valori și principii deține Primăria Pomârla? 

  Care sunt oportunitățile și amenințările de care trebuie să se țină seama?  

 Care sunt punctele tari și punctele slabe ale Primăriei?  

 Care sunt obiectivele Primăriei?  

 Care sunt așteptările membrilor Primăriei?  

 Cum își va măsura Primăria propriile performanțe?  

 Cum va utiliza Primăria Pomârla aceste informații pentru a aduce îmbunătățiri 

situației prezente? 

Scopurile principale ale planificării strategice sunt: 

 Îmbunătățirea performanței;  

 Crearea unor structuri instituționale relevante; 

 Creșterea nivelului de răspundere instituțională, departamentelă și individuală;  

 Creșterea transparenței decizionale și a comunicării între conducere, angajați și 

factorii interesați;  

 Stabilirea de priorități pentru alocarea eficientă și eficace a resurselor. 

Planul strategic reprezintă, totodată, și un instrument de comunicare: explică motivele 

pentru care o instituție a ales anumite acțiuni, furnizează contextul pentru luarea deciziilor și 

subliniază raționamentul din spatele acestora. 

 

 



 
 

 
 

În cursul gândirii strategice se caută răspunsul la 3 întrebări esențiale ce definesc acest 

parcurs al comunității de la situația prezentă la situația dorită viitoare: 

1. Unde suntem acum? (situația actuală)  

Pentru determinarea exactă a situației actuale, vor fi investigate și analizate elementele 

fundamentale – misiunea și valorile comunității – elemente ce nu se schimbă des. În 

continuare, sunt investigate elementele ce definesc situația actuală din punct de vedere 

strategic – elementele interne și externe ce determină modificarea deciziilor, acțiunilor și 

activităților curente. 

2. Unde vrem să ajungem? (situația dorită) În cadrul planificării strategice, este imposibilă 

prezicerea viitorului, astfel încât se încearcă imaginarea unui viitor probabil al comunității 

în timp. 

Pentru aceasta, este absolut necesară identificarea avantajului competitiv în fața celorlalte 

organizații, aspectele care ar putea să asigure realizarea acestui țel. În cadrul acestui proces, 

declarația de viziune este cea care formulează și descrie situația viitoare.  

3. Cum ajungem acolo? (ruta, direcția, traseul) 

Pentru atingerea țintei și îndeplinirea viziunii comunității, este nevoie de un plan strategic: o 

cale, o rută care să asigure finalizarea demersului. Astfel, strategia este ghidul ce conduce 

comunitatea de la situația prezentă către ceea ce se dorește în 5 ani. În cursul procesului de 

planificare strategică există o serie de greșeli frecvente ce pot duce la eșecul demersului.  

Dintre acestea, cele mai întâlnite sunt: Planul strategic garantează rezultatele în mod 

exact! Este greșită această concepție, datorită modificărilor ce apar în mediul în care se 

operează. A se considera că planul strategic garantează cu exactitate rezultatele planificate 

este o eroare care poate conduce la eșuarea planificării strategice. De aceea, sunt programate 

procese de re-planificare, la intervale rezonabile de timp. 

Planul strategic este în totalitate în măsură să rezolve o situație de criză! Criza este o 

situație curentă și adesea neprevazută, ca atare planul strategic nu garantează depășirea ei în 

totaliate. În acest caz, este necesar un plan de criză. Planul strategic nu poate da greș! Dacă 

planificarea strategică este slabă, atunci și planul strategic este slab și chiar nesatisfacător 

pentru comunitate. 

O direcție de dezvoltare bună pentru un grup de interese, este bună pentru întreaga 

comunitate! Este greșită promovarea direcțiilor de dezvoltare limitate la un grup restrâns de 

interese pentru că astfel nu este garantat beneficiul pentru întreaga comunitate.  

Planul strategic este elaborat de exponenții comunității care garantează aplicabilitatea 

lui! Ignorarea caracterului participativ al unui plan strategic este una dintre cele mai frecvente 



 
 

 
 

greșeli și în același timp, extrem de dăunătoare pentru rezultatele planificării strategice. În 

toate etapele planificării trebuie ținut cont de nevoile comunității în ansamblul ei si nu în 

ultimul rând, de informarea continuă a membrilor comunității care, astfel, pot valida 

rezultatele preliminare și pe cele finale. Numai în acest mod planificarea strategică își atinge 

scopul general și esențial: prosperitatea pentru generațiile viitoare.  

Beneficiile planificării strategice: 

 

1. Facilitează anticiparea diferitelor schimbări în mediul intern sau în mediul extern, mai 

curând decât să sprijine organizația în a reacționa la aceste schimbări. Este vorba, astfel, de 

beneficiile acțiunii în locul reacțiunii.  

2. Este sprijinită dezvoltarea pe termen lung, cu utilizarea resurselor materiale, financiare și 

umane aflate la dispoziția comunității. 

3. Utilizarea eficientă a resurselor constituie o prioritate în cadrul planificării strategice.  

4. Este asigurată continuitatea în cadrul comunității și concentrarea pe cele mai importante 

activități pentru aceasta. 

5. Este asigurată și facilitată coeziunea în interiorul organizației.  

Scopul prezentei lucrări este acela de a pune la dispoziția reprezentanților comunității 

un ghid simplu și facil pentru planificarea strategică. În acest sens, în capitolele următoare, se 

va pune accentul pe procedeele concrete și practice de elaborare, implementare și 



 
 

 
 

monitorizare a unei strategii de dezvoltare locală durabilă astfel încât lucrarea să constituie un 

instrument practic și util. 

 

Instrumente de planificare strategică  

În procesul planificării strategice sunt utilizate o serie de instrumente și metode de 

analiză menite să asigure acuratețea culegerii și interpretării datelor, pe de o parte, și 

claritatea planificării, implementării și monitorizării strategiei, pe de altă parte.  

1. Analiza SWOT  

 

Una dintre cele mai răspândite și cunoscute metode de analiză a unui sistem, analiza 

SWOT realizează o radiografiere a situației prezente.  

Obiectivul general al acestei analize este să identifice: 

 Punctele tari ale organizației – Strenghts;  

 Punctele slabe – Weaknesses; 

 Oportunitățile; 

 Riscurile – Threats.  

Concret, se realizează mai întâi o analiza internă, pentru a vedea care sunt punctele 

tari și punctele slabe ale comunității, de regulă prin comparație cu regiunea din care face 

parte.  

În faza următoare, o analiză a mediului extern va releva oportunitățile și riscurile cu 

care se confruntă comunitatea. Astfel, se răspunde la o serie de întrebari cheie:  

Pentru punctele tari:  

 Ce avantaje are comunitatea?   



 
 

 
 

 Ce anume merge foarte bine în comunitate?  

 Care sunt resursele relevante de care dispune comunitatea?  

 Care este optica altor persoane (persoane cheie) din exterior cu privire la comunitate?  

Pentru punctele slabe:  

 Ce nu merge?  

 Ce poate fi îmbunătățit?  

 Ce anume nu se face bine în comunitate?  

 Ce anume trebuie evitat?  

Pentru oportunități:  

 Care sunt oportunitățile existente?  

 Care sunt evenimentele din viitor (previzibile) care vor influența pozitiv comunitatea?  

 Care sunt tendințele pozitive, la nivel regional, național și european? 

Pentru riscuri: 

 Care sunt obstacolele cu care se confruntă comunitatea?  

 Care sunt performanțele altor comunități din apropiere care ar putea afecta 

performanțele comunității analizate?  

 Schimbările în domeniile specifice (legislativ, economic, social, tehnologic) ar putea 

afecta performanțele comunității? 

 

 



 
 

 
 

Etapele procesului de planificare strategică 

 

 

După cum a fost prezentat și anterior, planificarea strategică înseamnă luarea unor decizii cu 

privire la: 

 Ce acțiuni trebuie întreprinse; 

 În ce moment trebuie întreprinse aceste acțiuni;  

 Unde anume se acționează; 

 Cine trebuie să acționeze ; 

 Care este modalitatea de acțiune; 

  Care sunt resursele cu care se acționează. 

Pentru a se răspunde la toate aceste întrebări, în cadrul planificării strategice, este absolut 

necesară parcurgerea unor etape (faze):  

1. Pregătirea; 

2. Analiza situației actuale;  

3. Stabilirea misiunii și a viziunii Comunității;  

4. Stabilirea obiectivelor și priorităților;  

5. Elaborarea planului strategic; 

6. Monitorizarea și evaluarea strategiei;  

7. Revizuirea.  



 
 

 
 

Planificarea strategică este un proces iterativ, ce este permanent revizuit în lumina 

performanțelor actuale,  a condițiilor externe, ideilor și oportunităților nou apărute. 

Planificarea este o activitate orientată spre viitor prin care sunt stabilite o serie de 

obiective și ceea ce trebuie făcut pentru a atinge aceste obiective. În urma planificării se pot 

lua decizii cu privire la ce trebuie făcut – când trebuie făcut – cum trebuie făcut și cine 

trebuie să o facă. 

Planificarea este un proces care nu se încheie odată cu elaborarea unui plan, ci 

continuă cu implementarea acestuia, ținându-se cont de faptul că în etapa de implementare, 

organizare, coordonare și control, planul poate necesita îmbunătățiri sau modificări menite 

să-l facă eficient. 

Planificarea și controlul se află în permanentă legătură. Fără control planificarea nu ar putea 

fi implementată cu succes, în timp, ce fără planificare, activitățile de control ar fi lipsite de 

direcție: controlul furnizează informații în legătură cu eficența planurilor de acțiune și asigură 

date de intrare în noul proces de planificare. 

Planificarea trebuie văzută ca un proces ciclic, repetativ. Orice proces de planificare 

constă în stabilirea obiectivelor urmărite, planificarea propriu zisă pentru atingerea acestora, 

un proces de autocontrol și un sistem periodic de revizuire, urmat de o evaluare a rezultatelor 

și de decizia de a reîncepe exercițiul de programare.  

Planificarea este un instrument dialog dintre diferiți factori de interes și comunitate 

pentru că ne ajută la: 

- Informarea asupra alegerilor strategice, proiecte, și priorități; 

- Ajungerea la un consens în problema perspectivelor de dezvoltare ale comunității și 

prioritățile acesteia; 

- Stabilirea unor relații de parteneriat în urma unor analize a competențelor și 

necesităților. 

Planificarea strategică reprezintă procesul sistematic prin care comunitatea (în cazul 

nostru Comuna Pomârla) agreează anumite priorități esențiale pentru îndeplinirea misiunii ei 

și se află în concordanță cu evoluția mediului înconjurător. 

Procesul planficării stategice solicită o atitudine dinamică, pro activă și capacitatea de 

adaptare la schimb. Putem spune, că acest proces este strategic pentru că: 

- Presupune alegerea celei mai optime căi de a răspunde evoluțiilor unui mediu 

dinamic; 

- Este sistematic deoarece presupune urmarea unui proces care este în același timp 

centrat și productiv; 



 
 

 
 

- Implică alegerea unor priorități – decizii asupra scopului și mijlocelor atât pe termen 

lung, cât si pe termen scurt; 

- Presupune construirea unei înțelegeri comune și atragerea de partea noastră a 

persoanelor interesate în atingerea misiunii.  

Procesul de planificare strategică trebuie sa fie :  

 Cuprinzător – se angajează în proces toată gama grupurilor de interes; 

 Interactiv – să confrunte situația prezentă cu situația potențială; 

 Integrator – să lege în concepție și acțiune toate procesele;  

 Repetabil – să recunoasă faptul că sistemele și mediul în care acestea se manifestă 

sunt în continuă schimbare. 

 

Planificarea Strategiei de Dezvoltare 

Locală a Comunei Pomârla se axează pe 

următoarele caracteristici: 

- Abordează problemele la nivel 

micro; 

- Nu se axează doar pe cazurile 

izolate; 

- Operează într-un teritoriu bine 

definit  spațial și administrativ; 

- Determină elemente noi în domeniul 

financiar, tehnic și managerial, adaptând experiențe care s-au dovedit a fi de succes; 

- Generează resurse, stabilind o legatură directă între planificare și implementare; 

- Este un proces însoțit de priorități bugetare precise; 

- Sprijinul politic este o compensare esențială; 

- Vizează dezvoltarea, bazându-se pe practicile existente, cât și de introducerea de noi 

oportunități pentru acțiune. 

Procesul de planificare poate fi declanșat de: 

- O problemă importantă pentru un număr mare de locuitori; 

- Un dezastru pe cale să se producă la scară mare în comunitate; 

- O oportunitate de exploatare a unui avantaj economic. 



 
 

 
 

Problemele sunt de obicei descoperite prin conștientizare, în timp ce oportunitățile 

sunt generate de o viziune asupra situației posibile, împărtășite de mai mulți indivizi sau o 

singură persoană. 

Pentru o bună analiză a situației economico financiară din Comuna Pomârla, a apelat 

la constituirea unui grup de interes din Comuna Pomârla, la Administrația Publică Locală și 

la un consultant de specialitate. 

Grupul de interes este reprezentat de către populația comunei Pomârla, iar grupul de 

coordonare este format din Administrația Publică Locală, respectiv Primăria Comunei 

Pomârla și consultantul de specialitate. 

O condiție pentru atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare este prezența unei 

viziuni și a strategiilor de dezvoltare locală. În acest stadiu, administrația locală trebuie să 

aibă o idee clară asupra funcțiunilor urbane ce urmează a fi îndeplinite și a factorilor ce le 

susțin. 

În vederea derulării procesului de planificare strategică la nivelul unei comunități pot 

fi construite o serie de structuri care să sprijne activitatea de planficare. În acest sens, pot fi 

create comitete consultative sau comitete de coordonare care să se alăture grupului. 

Planificare strategică trebuie întocmită urmărind principiile de mai jos: 

- Validitate ștințifiică (procesul trebuie să respecte cerințele tehnice ale planificării 

strategice); 

- Implicarea comunității (procesul trebuie sa fie deschis tuturor celor interesați din 

comunitate); 

- Transparență și obiectivitate (procesul trebuie să fie transparent și să reflecte 

interesele comunității ca întreg); 

- Coerență și continuitate (construcția documentului de planificare  nu înseamnă 

finalizarea procesului strategic, acest document trebuie să rămână deschis ideilor și 

completărilor în vigoare). 

Dezvoltarea Economică Locală este o componentă a strategiei de dezvoltare locală și 

definită ca fiind procesul prin care diferiți actori din sectorul public, mediu de afaceri și 

sectorul nonguvernamental colaborează pentru a crea condiții mai bune de creștere 

economică și pentru a genera noi locuri de muncă. Prin acest proces ei stabiliesc și mențin o 

cultură anteprenorială dinamică și crează resurse materiale pentru comunitate și mediul de 

afaceri, cu scopul de a îmbuntăți calitatea vieții întregii colectivități locale. 

A face dezvoltare economică locală înseamnă a ridica competitivitatea unei arii locale 

în scopul îmbunățirii viitorului economic al acesteia. Dezvoltarea economiei locale și 



 
 

 
 

îmbunătățirirea competitivității sunt cruciale, deoarce succesul comunităților depinde de 

adaptarea lor la schimbările care au loc în mediul extern. 

O strategie de dezvoltare indiferent de modul ei de realizare, nu va avea efecte 

practice decât dacă este adoptată și asumată de autoritățile locale. În cazul strategiilor de 

dezvoltare locală ele trebuie adoptate de Consilul Local. Legea 215/2011 privind 

administrația publică locală prevede că hotărârile privind adoptarea strategiilor și 

programelor de dezvoltare să fie validate prin vot de peste două treimi din numărul total al 

consilierilor. 

Orice strategie trebuie să fie diseminată și supusă dezabterii publice. În acest sens, 

cetățenii și societatea civilă trebuie să fie informați și consultați în toate etapele elaborării 

strategilor și programelor, să contribuie active prin propuneri de îmbunătățire a documentelor 

cu caracter programatic și să susțină și să pună în practică măsurile adoptate. 

Dezvoltarea  documentului de planificare strategică este un proces consultativ de mare 

anvergură, implicând o mare varietate de grupuri pe care le putem exprima sub forma a trei 

concepte: 

1. Societatea locală este formată din toatalitatea oamenilor care trăiesc în comuna 

Pomârla. 

2. Mediul de afaceri care este format din totalitatea firmelor care își desfășoară 

activitatea pe raza Comunei Pomârla. (Înterprindere Individuală, Societate pe Acțiuni, 

Asociații Familiale, Peroane Fizice Autorizate, Socitate cu Răspundere Limitată). 

3. Statutul reprezentat de Administrația Publică Locală. 

4. Administrația Publică Locală din Comuna Pomârla este formată din Consilul Local si 

Primar. 

Consiliul Local al Comunei Pomârla este compus dintr-un număr de consilieri pe care 

legea îi determină în funcție de numărul populației unității administrative-teritoriale. 

Consilieri sunt aleși prin vot universal, egal, direct,  secret și liber în condițiile legii privind 

autoritățile locale. Consiliul local hotărăște și are inițiativă, cu respectarea legii problemele de 

interese local, cu excepția celor care sunt date prin lege în componența altor autorități publice 

și locale. 

Primarul este autoritatea executivă a colectivității locale care îndeplinește rolul de 

reprezentat al statului în unitatea administrativ teritorială în care este ales. Primarul fiind 

definit ca unitate executivă, are drept atribuții organizararea excutării si executarea în concret 

a legilor, a Hotărârilor de Guvern, precum și hotărârilor Consiliului Local. În exercitarea 

atribuțiilor sale Primarul emite dispoziții cu caracter normativ sau individual.  



 
 

 
 

Primarul, viceprimarul, secretarul comunei împreună cu aparatul propriu zis de 

specialitate al Consiliului Local constituie o structură funcțională cu activitatea permanent, 

denumită Primărie, care duce la îndeplinire hotărârile Consilului Local și dispozițiile 

Primarului, soluționând probleme curente ale colectivității locale. 

 

Strategia Naționala pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 

 

Conceptul de dezvoltare durabilă a luat naștere ca răspuns la apariția problemelor de 

mediu și a crizei resurselor naturale, în special a celor legate de energie. 

Dezvoltarea durabilă este cea care urmărește nevoile prezentului, fără a compromite 

posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface nevoile. 

În 2006 a fost făcută publică noua Strategie de Dezvoltare Durabilă a Uniunii 

Europene revizuită, care stabilește o strategie 

unică, coerentă privind modul în care 

Uniunea Europeană își va respecta mai 

eficient angajamentul său pe termen lung de a 

răspunde provocările dezvoltării durabile. 

Principalele obiective declarate de aceasta 

sunt: 

 protecția mediului; 

 echitate și coeziune socială;  

 prosperitate economică; 

 respectarea angajamentelor internaționale. 

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană în 1 ianuarie 2007, România trebuie să facă 

față provocărilor și cerințelor impuse de statutul de membru UE. În acest context provocările 

se regăsesc în subsidiar la nivelul administrației publice locale, mai ales în ceea ce privește 

dezvoltarea durabilă a tuturor localităților românești. În perioada 2021-2027, România va 

primi din partea UE sume importante de bani pentru cofinanțarea proiectelor de dezvoltare și 

eliminarea disparităților la nivel regional. Pentru a maximiza absorbția fondurilor europene 

puse la dispoziție de UE, administrația locală trebuie să se asigure că deține: 

 o strategie de dezvoltare care să se regăsească în planul regional și implicit în planul 

național de dezvoltare; 



 
 

 
 

 proiecte viabile care să fie transpuse în mod profesionist în aplicații cu șanse maxime 

de finanțare; 

 capacitatea de implementare și cofinanțare a proiectelor aprobate. 

În urma progreselor notabile realizate în anii anteriori, România are încă o economie 

ineficientă, bazată pe consumul excesiv de resurse, o societate lipsită de coeziunea necesară 

înfăptuirii unei viziuni împărtășite și un capital natural minat de riscurile unor deteriorări 

ireversibile.  

Mediul românesc se confruntă cu insuficiența locurilor de muncă, existența unei 

infrastructuri deficitare precum și fenomenul de îmbătrânire a populației.  

Astfel, la nivelul Comunei Pomârla este necesară realizarea unei strategii armonizate 

cu politicile trasate la nivel european și național ținând cont evident de specificul teritorial și 

de resursele existente la nivel local (condiții natural favorabile și rezerve semnificative de 

teren liber, grad de fertilitate ridicat al solurilor, existența unei forțe de muncă semnificative 

și relative ieftine, potențial de dezvoltare a agroturismlui) în vederea reducerii disparităților 

de ordin social și economic existente în prezent între mediul urban și rural. 

În România, au fost elaborate Strategii de Dezvoltare Durabile pentru perioada 2021-

2027, la nivel național, regional, județean și local. 

Punerea în aplicare a acțiunilor conținute în Strategie, va permite Autorităților Publice Locale 

a Comunei Pomârla, Județul Botoșani, pe termen scurt şi mediu, să îmbunătățească în 

continuare calitatea vieții locuitorilor, în contextul unei dezvoltări armonioase a localităţii, 

obținute prin aplicarea soluţiilor potrivite, documentul constituindu-se în bază de informații 

în argumentarea elaborării și aplicării de cereri de finanțare, pentru liniile deschise prin 

Programele Structurale și de Coeziune dar și prin oricare alte surse de finanțare active în 

România. 

În cele ce urmează considerăm ca fiind importantă prezentarea atât a PLANULUI 

NAŢIONAL STRATEGIC 2021-2027, Strategia de Dezvoltare a regiunii N 2021-2027, 

precum şi a Judeţului Botoșani, pentru a observa în ce măsură prezentul Plan de Dezvoltarea 

Strategică se integrează în principiile stabilite  în cadrul acestor strategii naţionale, regionale, 

locale care au fost elaborate în concordanţă cu reglementările Uniunii Europene. 

 



 
 

 
 

 

Strategia de dezvoltare a Comunei Pomârla a fost elaborată folosindu-se date puse la 

dispoziţie de primăria Pomârla cum ar fi PUG-ul Comunei Pomârla, strategia de dezvoltare 

socio-economică anterioară a Comunei  Pomârla, date furnizate de Direcţia Judeţeană de 

Statistică, date furnizate de alte entităţi administrative şi culturale de la nivel judeţean şi 

naţional, etc. 

“În anul 2008, a fost elaborată Strategia Natională pentru Dezvoltare Durabilă a 

României Orizonturi 2013-2020-2030 având ca motto ideea “Menține sănătos ceea ce te 

menține sănătos”, document aprobat prin H.G. nr. 1460 din 12 noiembrie 2008, publicată in 

Monitorul Oficial nr. 824 din 8 decembrie 2008. 

Strategia recomandă mecanisme specifice la nivelul autorităților centrale, locale dar și 

la nivelul societății civile, sub egida Academiei Române, pentru monitorizarea implementării 

obiectivelor stabilite.” 

“Documente programatice și strategice sectoriale elaborate pre- și postaderare ca bază 

de referință pentru Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2020-2030:  

- Tratatul de Aderare România – Uniunea Europeană; 

- Planul Național de Dezvoltare 2014 - 2020 (PND);  

- Cadrul Strategic Național de Referință 2014 - 2020 (CSNR); 

- Programul Național de Reformă;  



 
 

 
 

- Programul de Convergență;  

- Strategie post-aderare a României;  

- Raport asupra Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.” 

Strategia de Dezvoltare Durabila (SDD): teme, domenii, obiective EU, obiective RO  

1. Schimbările climatice și energia curată “Obiectiv general SDD/UE:  

Prevenirea schimbărilor climatice prin limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră, 

precum și a efectelor negative ale acestora asupra societății și mediului.”  

“Orizont 2020. Obiectiv național: Asigurarea funcționării eficiente și în condiții de 

siguranță a sistemului energetic național, atingerea nivelului mediu actual al UE în privința 

intensității și eficienței energetice; îndeplinirea obligațiilor asumate de România în cadrul 

pachetului legislativ „Schimbări climatice și energie din surse regenerabile” și la nivel 

internațional în urma adoptării unui nou acord global în domeniu; promovarea și aplicarea 

unor măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice și respectarea principiilor 

dezvoltării durabile.”  

“Orizont 2030. Obiectiv național: Alinierea la performațele medii ale UE privind 

indicatorii energetici și de schimbări climatice; îndeplinirea angajamentelor în domeniul 

reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră în concordanță cu acordurile internaționale și 

comunitare existente și implementarea unor măsuri de adaptare la efectele schimbărilor 

climatice.” 

2. Transport durabil 

„Obiectiv general SDD/UE: Asigurarea că sistemele de transport să satisfacă nevoile 

economice, sociale și de mediu ale societății, reducând, în același timp, la minimum impactul 

lor nedorit asupra economiei, societății și mediului.”  

„Orizont 2020. Obiectiv național: Atingerea nivelului mediu actual al UE în privința 

eficienței economice, sociale și de mediu a transporturilor și realizarea unor progrese 

substanțiale în dezvoltarea infrastructurii de transport.” 

 “Orizont 2030. Obiectiv național: Apropierea de nivelul mediu al UE din acel an la 

toți parametrii de bază ai sustenabilității în activitatea de transporturi.” 

3. Producție și consumuri durabile  

“Obiectiv general SDD/UE: Promovarea unor practici de consum și producție 

sustenabile.”  

“Orizont 2020. Obiectiv național: Decuplarea creșterii economice de degradarea a 

mediului prin inversarea raportului dintre consumul de resurse și crearea de valoare adaugată 



 
 

 
 

și apropierea de indicii medii de performanță ai UE privind sustenabilitatea consumului și 

producției.”  

“Orizont 2030. Obiectiv național: Apropierea de nivelul mediu realizat la acea dată de 

țările membre UE din punctul de vedere al producției și consumului durabile.” 

4. Conservarea și gestionarea resurselor naturale  

“Obiectiv general SDD/UE: Imbunătățirea gestionării resurselor naturale și evitarea 

exploatării lor excesive, recunoașterea valorii serviciilor furnizate de ecosisteme.”  

„Orizont 2020. Obiectiv național: Atingerea nivelului mediu actual al țărilor UE la 

parametrii principali privind gestionarea responsabilă a resurselor naturale.”  

„Orizont 2030. Obiectiv național: Apropierea semnificativă de performanțele de 

mediu ale celorlalte state membre UE din acel an.” 

5.Sanătatea publică 

 „Obiectiv general SDD/UE: Promovarea unor servicii medicale de calitate în condiții 

de egalitate și îmbunătățirea protecției impotriva amenințărilor la adresa sănătății.” 

 „Orizont 2020. Obiectiv național: Atingerea unor parametri apropiați de nivelul 

mediu actual al stării de sănătate a populației și al calității serviciilor medicale din celelalte 

state membre ale UE; integrarea aspectelor de sănătate și demografii  în toate politicile 

publice ale României.” 

“Orizont 2030. Obiectiv național: Alinierea deplină la nivelul mediu de performanță, 

inclusiv sub aspectul finanțării serviciilor de sănătate, al celorlalte state membre ale UE.” 

6. Incluziunea, demografia și migrația  

“Obiectiv general SDD/UE: Crearea unei societăți bazate pe incluziunea socială prin 

luarea în considerare a solidarității între generații și în interiorul lor și asigurarea creșterii 

caliății vieții cetățenilor ca o condiție a bunăstării individuale durabile.”  

“Orizont 2020. Obiectiv național: Promovarea consecvenței, în noul cadru legislativ și 

instituțional, a normelor și standardelor UE cu privire la incluziunea socială, egalitatea de 

șanse și sprijinirea activă a  grupurilor defavorizate; punerea în aplicare, pe etape, a Strategiei 

Naționale pe termen lung privind populația și fenomenele migratorii.”  

“Orizont 2030. Obiectiv național: Apropierea semnificativă de nivelul mediu al 

celorlalte state membre ale UE în privința coeziunii sociale și calității serviciilor sociale.” 

7. Sărăcia globală și sfidările dezvoltării durabile 

“Obiectiv general SDD/UE: Promovarea activă dezvoltării durabile la nivel global și 

asigurarea punerii de acord a politicilor interne și externe ale Uniunii Europene cu principiile 

dezvoltării durabile și angajamentele sale în această privință.”  



 
 

 
 

“Orizont 2020. Obiectiv național: Conturarea domeniilor specifice de aplicare a 

expertizei și resurselor disponibile in România în slujba asistenței pentru dezvoltare și 

alocarea în acest scop a circa 0,50% din venitul național brut.” 

 “Orizont 2030. Obiectiv național: Alinierea completă a României la politicile Uniunii 

Europene în domeniul cooperării pentru dezvoltare, inclusiv din punctul de vedere al 

alocărilor bugetare ca procent din venitul național brut.” Alte strategii naționale își propun ca 

prin atingerea obiectivelor stabilite să contribuie la protejarea mediului, la îmbunătățirea 

calității apelor, la creșterea atractivității zonelor de turism, astfel încât, gradul calității vieții 

locuitorilor să ajungă la nivelul existent în țările Uniunii Europene. 

Importanța planificării strategice: 

 „Fără strategie, organizația este ca o corabie fără cârmă, mergând în cercuri” (Joel Ross și 

Michael Kami)  

„Plans are nothing, planning is everything” (Eisenhower) 

 Planificarea strategică reprezintă un proces sistematic prin intermediul căruia 

comunitatea agreează asupra propriilor priorități, esențiale pentru îndeplinirea misiunii și 

viziunii declarate.  

Prin utilizarea planificării strategice, comunitățile locale și Autoritățile Publice Locale 

devin mai eficiente. Se înregistrează, astfel, o serie de efecte benefice ce se constituie în 

avantaje reale:  

1. Îmbunătăţirea managementului în administraţia locală, inclusiv în ceea ce priveşte 

activitatea de planificare;  

2. Creşterea capacităţii Autorităţii Locale şi a factorilor cheie interesaţi în a realiza 

planificarea strategică la nivel local, potrivit cu acţiunile şi axele documentelor programatice 

naţionale şi regionale; 

3. Sprijinirea realizării unui sistem de comunicare şi a unor structuri care să urmărească 

iniţierea unei participări puternice a factorilor cheie implicaţi şi a angajamentului acestora în 

dezvoltarea comunității;  

4. Introducerea şi aplicarea celor mai bune modele de bună practică, instrumente şi tehnici, 

conducerea şi încadrarea procesului de guvernare locală într-o manieră care să conducă la 

răspunsuri şi reacţii imediate cu privire la direcţiile de dezvoltare strategică conturate pe baza 

datelor concrete, la formularea politicilor, la programarea durabilă, eficientă şi efectivă. 

5. Asigurarea dezvoltării parteneriatului public-privat;  

6. Dezvoltarea economică locală;  

7. Încurajarea implicării cetăţenilor în procesele de luare a deciziilor. 



 
 

 
 

 Mai mult decât atât, prin utilizarea planificării strategice, se formează competențe la 

nivel decizional și executiv al administrației publice locale pentru utilizarea celor mai 

moderne și mai actuale instrumente de lucru pentru dezvoltarea economică și socială a 

localității, vizându-se, astfel, satisfacerea nevoilor și a intereselor tuturor membrilor 

comunității locale. 

 O caracteristică ESENŢIALĂ a elaborării unei strategii de dezvoltare locală este 

aceea că se bazează pe un proces participativ, ce implică cetăţeni, autorităţile locale, mediul 

privat, cel educaţional şi cel non-guvernamental. Numai astfel declarațiile de misiune și de 

viziune, obiectivele strategice și cele specifice (operaționale) reflectă interesul întregii 

comunități și au ca efect obținerea prosperității pentru generațiile viitoare! 

 

Tema, Motivația și metodologia de realizarea a Strategiei de Dezvoltare Locală 

 

Tema de cercetare o constituie promovarea de dezvoltare durabilă pentru perioada 

2021-2027, în contextul economic mai larg al comunității din Pomârla prin elaborarea 

Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Pomârla, județul Botoșani. 

Prezentul document prvind elaborarea Strategiei de dezvoltare Locală a Comunei 

Pomârla, pentru perioada 2021-2027 reprezintă rezultatul demersului de analiză a 

informațiilor obiectivelor primite din statistici și ale informațiilor subiective obținute in urma 

anchetelor realizate la nivelul populației, și la nivelul mediului de afaceri . 

Strategia de dezvoltare a comunei Pomârla este un document de planificare strategică 

pentru perioada 2021 - 2027, conceput în corelaţie cu principiile dezvoltării durabile şi 

reprezintă documentul fundamental al planului de dezvoltare a comunei Pomârla cu rol în 



 
 

 
 

orientarea dezvoltării economico-sociale şi în accesarea fondurilor structurale şi de coeziune 

ale Uniunii Europene. 

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

prezintă acţiunile pe care administraţia publică locală le va iniţia pentru a crea condiţiile 

necesare dezvoltării viitoare a comunei şi relevă proiectele şi oportunităţile pe care ni le oferă 

Uniunea Europeană. 

Este foarte important ca efortul de elaborare a acestui document strategic să fie urmat 

de asumarea publică şi conştientă a acestuia. Bazându-se pe nevoile și carecteristicele 

comunei, o strategie de dezvoltare locală stabilește obiective, scopuri, programe ce urmează a 

fi dezvoltate. Acest lucru se poate realiza prin analiza punctelor tari și a punctelor slabe ale 

comunei, prin identificarea unor soluții în eventualitatea unor amenințări viitoare,  prin 

analiza oportunităților viitoare și prin identificarea nevoilor teritoriale ce trebuie abordate. 

Acest document trebuie să asigure o sustenabilitate de lungă durată și să deservească 

interesele administrației publice locale, dar și interesele personale ale locuitorilor comunei. 

Strategia de dezvoltare a comunei Pomârla este parte integrată a strategiei județului 

Botosani. 

 

Metodologia de dezvoltare a Strategiei de dezvoltare locală: 

 

 

Strategia de dezvoltare a comunei Pomârla este un document de planificare strategică 

pentru perioada 2021-2027, conceput în corelaţie cu principiile dezvoltării durabile şi 

reprezintă documentul fundamental al planului de dezvoltare al comunei cu rol în orientarea 



 
 

 
 

dezvoltării economico-sociale şi în accesarea fondurilor structurale şi de coeziune ale Uniunii 

Europene. 

Strategia, prin obiectivele propuse, respectă direcţiile de dezvoltare ale comunei şi se 

încadrează în documentele programatice naţionale. 

Strategia elaborată cu ajutorul efectiv al comunităţii locale  - prin dezbaterile din 

şedintele publice, reprezintă un document complex care prezintă viziunea de dezvoltare 

a comunei în context european 

Etapele procesului de a elaborare a strategiei sunt: 

1. Vizita de informare la Primăria Comunei Pomârla; 

2. Întâlniri cu reprezentanți comunități locale; 

3. Analiza situației actuale; 

4. Identificarea problemelor; 

5. Analiza SWOT; 

6. Elaborarea obiectivelor strategice, a obiectivelor specifice și a planului local de 

acțiune; 

7. Prezentarea draftului strategiei și aprobarea strategiei de către toți factorii de 

decizie; 

8. Implementarea strategiei de dezvoltarea locală a Comunei Pomârla pentru 

perioda 2021-2027. 

Procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Pomârla a inclus 

câteva etape majore. 

 

În prima etapă s-a desfăşurat vizita de informare la Primăria Pomârla în scopul 

stabilirii contactelor iniţiale cu reprezentanţii Primăriei, responsabili de lansarea şi 

coordonarea procesului de planificare strategică şi familiarizării acestora cu metodele şi 

termenii procesului de planificare participativă. Ca rezultat, a fost aprobat un plan preliminar 

de lucru pentru perioada de planificare. 

În etapa a doua au avut loc întâlnirile cu reprezentanţi ai comunităţii locale. La 

aceste întâlniri au fost dezbătute problemele localităţilor şi formulată viziunea comunei. 

În cadrul întâlnirilor a fost prezentat un chestionar pentru populaţie, chestionare care 

vizează colectarea datelor privind gradul de mulţumire a locuitorilor. 

Acest chestionar a fost distribuit în rândul localnicilor. S-au distribuit 250 de 

chestionare, ținând cont de reprezentativitate și de etnie. Chestionarele au fost dstribuite în 

satele Pomârla, Racovăț și Hulubești. 



 
 

 
 

În etapa a treia ca rezultat la etapele anterioare, au fost obţinute următoarele 

rezultate: a fost completat profilul economic al comunităţii cu informaţii suplimentare, s-a 

realizat analiza SWOT a fiecărui domeniu studiat, au fost identificate avantajele şi 

dezavantajele localităţii în contextul regional şi judeţean. În această etapă a avut loc şi analiza 

celor 250 de chestionare întocmite. 

În etapa a patra a avut loc planificarea strategică prin definitivarea Planului Strategic 

de Dezvoltare Locală a Comunei Pomârla. Au fost formulate obiective strategice pentru 7 

domenii de activitate ce stau la baza planului strategic (infrastructură; educație; economie; 

sănătate și asistență socială, mediu; cultură; sport și agerement, administrație publică locală) 

au fost formulate obiective specifice și acțiuni pentru fiecare obiectiv strategic. Toate aceste 

rezultate au constituit temelia pentru elaborarea planurilor de acţiuni pentru cei 7 ani. 

Etapa a cincea cuprinde procedura de examinare şi aprobare a Planului Strategic de 

Dezvoltare Locală de către factorii de decizie. Această etapă include organizarea dezbaterilor 

publice pe marginea conţinutului planului strategic, acumularea opiniilor cetăţenilor privind 

completarea planului de activitate. Ca activitate finală, planul strategic este aprobat în cadrul 

sedinței Consiliului Comunei Pomârla. 

Principiile care au stat la baza elaborării strategiei au fost asigurarea validităţii 

ştiinţifice, implicarea comunităţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea 

demersului. 

Însă pentru a da roade, planificarea strategică trebuie însoţită de promovare, la nivelul 

administraţiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil să 

identifice şi să speculeze oportunităţile apărute în beneficiul comunităţii. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CAPITOLUL Ⅰ ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ A 

COMUNEI POMÂRLA 

1. Prezentarea Generală a Comunei Pomârla 

 

Localitatea Pomârla este situată în partea de nord-vest a judeţului Botoşani, având 

următoarea structură: 

 Pomârla – sat reședință; 

 Hulubești; 

 Racovăț 

Ea face parte din ,,Ţara de Sus a Moldovei” şi aparţine ,,Ţinutului Dorohoi" cu 

denumirea de ,,Pomaria" (după harta lui Dimitrie Cantemir). 

Ca aşezare localitatea Pomârla se învecinează: 

 la nord cu Ucraina; 

 la nord - est cu comuna Cristineşti;  

 la est cu comuna Ibăneşti;  

 la sud - vest cu comuna Hilişeu-Horia;  

 la nord - vest cu Ucraina ocupând astfel o parte din dealurile estice ale Carpaţilor 

Răsăriteni, umbrită fiind de vestiţii ,,Codrii ai Herţii". 



 
 

 
 

Localitatea Pomârla se află la 15 km distanță față de Municipiul Dorohoi și 48 de km 

distanță față de Municipiul Botoșani. 

Localitatea Pomârla care este și centru de comună, are principalele funcții social 

economice și administrative la nivel de comună, de cazare a forței de muncă din teritoriu și 

cea agricolă. 

Comuna Pomârla este persoană juridică de drept public. Are capacitate juridică deplină și 

patrimoniu propriu. 

 Comuna Pomârla poate intra în raporturi juridice cu alte autorităţi sau instituţii publice, 

cu persoane juridice române sau străine, indiferent de natura acestora, precum și cu persoane 

fizice, în condiţiile legii. 

 

2. Delimitarea teritorului 

 

Comuna Pomârla și cele trei sate componente Pomârla, Hulubești și Racovăț sunt 

străbătute de: 

  drumul județean DJ 291 Dorohoi – Fundu Herței;  

  drumul Comunal DC 77 A Hilișeu Crișan-Pomârla; 

  drumul comunal DC 80 Pomârla – George Enescu. 

Valorile de trafic prognozate de Ministerul Transporturilor 2000 – 2010 nu depășesc 

valorile admisibile de 750 vt/zi. 

Lățimea actuală a carosabilului drumurilor județene și naționale este de 6,00 m iar a 

celorlalte drumuri și străzi locale de 5,00 si 4,00 m în general nesistematizate. 

Sistemele rutiere sunt cu îmbrăcăminți asfaltice ușoare, pe drumurile naționale si 



 
 

 
 

împietruiri sau pământ pe drumurile comunale și străzile locale, având o stare mediocră sau 

bună. 

Transportul în comun se face cu autobuze, la intervale mari de timp, călători fiind în 

general navetiștii și elevii. 

 

3. Scurt istoric 

 

Localitatea Pomârla are în componenţa sa cătunele: Ghiorţeni, Pomârleni, Martineni 

(Ciocoieni), Poiana, Vatra, Ţigănimea şi Hliboca (astăzi Hulubeşti). Ca așezare, este un sat 

răsfirat cu multă verdeaţă, livezi şi o diversitate de pomi. 

Denumirea de Pomârla, etimologic după Vasile Bogrea ar veni din limba slavă: 

,,pomrl, pomare" care ar însemna - loc acoperit de pomi, loc întunecos sau loc mocirlos 

datorită unor locuri la şes cu bahnă (mocirlă). De numele Pomârla sunt legate şi o serie de 

legende unde mai apar şi alte 

denumiri cum ar fi: Pomerla, 

Pamula Poumerla - într-un dialect 

tătărăsc ar însemna ,,după 

moartă" (,,Din legendele 

Botoşanilor” de Elida 

Agrigoroaie sau ,,Legendele 

Dorohoiului" de Octav Guţic). 

 

 



 
 

 
 

Pomârla este o aşezare veche şi pare a trece pragul descălecatului. Pentru prima dată, 

după cum spune Gheorghe Ghibănescu, apare menționată în anul 1420 când domnitorul 

Alexandru cel Bun dăruieşte „o proprietate lui popa Draghie în Pomârla - Ţinutul 

Dorohoiului". Această proprietate se va împărţi la urmaşi în 12 generaţii, iar la 1760 

proprietatea Pomârla va intra în stăpânirea Başoteştilor. 

Satul Racovăț este graniţa de stat cu Republica Ucraina. Prin Hotărârea Guvernului 

României nr.818/20.09.1996, pentru aprobarea Convenţiei dintre Guvernul României și 

Guvernul Ucrainei privind trecerea simplificată a frontierei de stat comune, de către cetăţenii 

care domiciliază în judeţele și raioanele de frontieră, localităţile Racovăț-Diakivti au fost 

declarate puncte de trecere simplificată a frontierei de stat comune, dându-se astfel 

posibilitatea locuitorilor judeţului să stabilească și să lărgească contactele directe cu locuitorii 

din zona de frontieră a Ucrainei. Între aceste văi se încrucișează diverse drumuri iar unele 

traversează șoseaua Pomârla – Fundul Herței sau în sens invers Pomârla – Dorohoi. Toate 

aceste drumuri fac legătura între diverse cătune și sate componente ale comunei precum și 

între acestea și diverse zone și locuri agricole sau silvice ale comunității. 

Satul Racovăț a fost fondat în anul 1941, din populația din satul Pomârla. Inițial a 

purtat numele de cătunul Palanca, numele lui derivă din numele de persoană ,,Racov”  format 

cu ajutorul unui sufix patrimonic ,,at” sau ,,ăț”. NU există urme arheologice care să-i 

confirme vechimea. Evoluția satului Racovăț administrativ teritorială este următoarea: 

 în anul 1941 Racovăț – Palanca apare cătun în plasa Herței; 

 În anul 1943 este înglobat în satul Fundul Herței; 

 În anul 1950 devine sat al comunei Pomârla; 

 În anul 1956, devine sat în comuna Fundu Herței; 

 Din anul 1968 și până astăzi este sat în comuna Pomârla. 

Satul Hulubești este locuit de o populație bejenară, stabilită pe moșia Hliboca în anul 

1830. Inițial satul Hulubești a fost un cătun, apoi a devenit sat al comunei Pomârla. Numele 

așezării derivă din antroponimul ,,hulub”, familie care s-a așezat printre cele dintâi și la care 

s-a mai adăugat sufixul ,,ești”. Istoric evoluția teritorial-administrativă este următoarea: 

 În 1826 Hiliboca apare ca moșie în ținutul Dorohoiului și se contopește cu satul 

Pomârla în anul 1830; 

 În anii 1838 – 1843 apare cătun al satului Pomârla pe moșia lui Anastasie Bașotă; 

 Între anii 1873 – 1872 satul Hulubești aparține comunei Pomârla; 

 Între anii 1899 – 1929 satul Hulubești este sat în comuna Hilișeu, iar din anul 1931 și 

până astăzi aparține ca sat al comunei Pomârla. 



 
 

 
 

De-a lungul timpului satul Hulbești a avut mai multe denumiri cum ar fi: Huboca 

(1825), Glubocaia (1830), Hliboca (1838), Holboca (1843), Hluboca (1850), Hliboaia (1889), 

Hliboca (1913) și Hiliboca (1924). 

Începând cu această dată, Başoteştii pătrund în Pomârla şi odată cu ei se poate discuta 

şi despre viaţa bisericii ca locaş de cult. Pe vremea când Pomârla era stăpânită de Dumitraşcu 

Macri, exista o biserică de lemn din secolul al XVII-lea cu hramul Sf. Cuv. Paraschiva situată 

în curtea conacului, după cum reiese din înscrisurile de pe cărţile: a) Ermologhion din 1684, 

Veneţia; b) Antologhion Slavon sec. al XVII-lea. Această biserică rămane moştenirea lui 

Constantin Başotă, apoi fiului acestuia Ioniţă Başotă (1762-1846), ea deservind aproape o 

sută de ani pe creştinii ortodocşi de pe aceste meleaguri. 

Devenind unul dintre cei mai bogaţi boieri ai vremii din Moldova, Ioniţă Başotă, cere 

binecuvântare de la Mitropolitul Moldovei I. P. S. Veniamin Costachi, să pună piatra de 

temelie pentru o nouă biserică. Lucrările încep în primăvara anului 1811 şi se termină în 

primăvara anului 1813, iar pe 21 mai al aceluiaşi an, noua biserică, este sfinţită de către 

mitropolit cu hramul ,,Duminica Tuturor Sfinţilor". Vechea biserică de lemn este dăruită cu 

binecuvântarea I.P.S. Veniamin celor din satul Corjăuţi, sat ce aparţinea de moşia Pomârla. 

Datorită tulburărilor politice, Ioniţă Başotă pleacă în Basarabia, la Chişinău, unde 

avea locuinţa şi cele mai multe domenii, lăsând Pomârla în grija vătafilor. Fiul lui, Anastasie 

se întoarce la Pomârla, iar la vârsta de 19 ani preia frâiele moşiei. El va fi cel care se va ocupa 

de pământ, de refacerea conacului şi de îngrjirea celor două biserici din Pomârla şi Corjăuţi. 

Biserica este construită din piatră şi cărămida acoperită cu tablă de cupru. Din punct 

de vedere arhitectural, la exterior are formă de navă, în interior uşor treflată iar pe acoperiş se 

ridică semeţ trei turle impunătoare iar unul dintre ele deserveşte drept turn clopotniţă. 

Cu trecerea anilor s-au impus lucrări de renovare, reparaţii şi întreţinere ce au început 

a fi efectuate de către Anastasie Başotă (1797-1869). Astfel,  între anii 1846 - 1847 se fac 

lucrări de întreţinere a bisericii şi transferare a osemintelor primilor ctitori ai bisericii de lemn 

în biserică şi fixarea unei plăci de marmură pe peretele de deasupra mormântului (gropniţei) 

familiei Macri şi Başotă. 

La numai zece ani de la ultima reparaţie, Anastasie Başotă hotărăşte în 1857 să intre 

cu sfântul locaș în reparaţie totală, consolidând clădirea şi înălţând turnurile, acoperindu-le 

cu  tablă de cupru. Terminând lucrările la exterior, împodobeşte interiorul cu sfinte odoare 

lucrate în atelierele Kievului după cum urmează: Sfânta Catapeteasmă lucrată în lemn de tei, 

frumos ornamentată împreună cu toate icoanele de pe ea, iar pe partea din spate îmbrăcată cu 

muşama, pe care este pictat Simbolul de credinţă cu cele douăsprezece articole, la bază fiind 



 
 

 
 

patru icoane ce reprezintă patru Sfinţi fără nume; pe Sfânta Masă, un Sfânt Chivot de 

argint în greutate de unsprezece kilograme, cu trusă pentru Sfânta Împărtăşanie ambele având 

inscripţionat anul 1857 iar pe spatele Sfântului Chivot fiind gravate un chip de cavaler și 

inscripția ,,ANASTASIUS DE BASCHOTTA"; pe Sfânta Masă, o Sfântă Evangelie tipărită 

la Neamţ în anul 1813, îmbrăcată  în  argint şi aur  filigranat având pe cele două coperţi câte 

cinci engolpioane emailate şi împresurate cu pietricele semipreţioase. A mai cumpărat pentru 

Sfânta Masă două Sfinte Cruci pentru binecuvântare, una lucrată pe lemn de măslin sculptată 

microscopic şi aşezată pe oglindă de argint pentru a scoate în evidenţă cele douăsprezece 

praznice împărăteşti în cinstea Domnului Hristos pe o parte şi în cinstea Maicii Domnului pe 

cealaltă. Din Kiev au fost aduse și un rând de Sfinte vase lucrate artistic în aur şi argint, 

sfeşnice de argint pentru Sfânta Masă, cinci sfeşnice mari din alamă, apoi cinci candele mari 

de argint, altele din alamă cu braţe pentru lumânări în număr de şapte bucăţi. Ceea ce iese în 

evidență este un Sfânt Epitaf  lucrat pe brocard turcesc cu fir de aur şi argint cu inscripţia: 

,,ANASTASIUS DE BASCHOTTA – MDCCCLXVII”.   

Cu mare fast au fost aduse de la Kiev clopotele, unul mare cu o greutate de 1000 kg, 

altele două mai mici acordate unul pe nota SI iar celălalt pe nota LA, în greutate fiecare de 

250 kg şi alte trei mai mici pentru mână. Odată cu terminarea  lucrărilor  biserica şi toate 

aceste odoare sunt sfințite de către I.P.S. Sofronie Miclescu, mitropolit la acea dată. 

În biserică pe peretele de vest în pronaos este pictat tabloul votiv al ctitorilor în 

mărime naturală: Ioniţă Başotă, soţia sa Elena, fiul lor Anastasie Bașotă, alaturi de fiica sa 

Sofia, ulterior fiind adaugat portretul preotului A(f)tanasie Ghiorghiescu. 

Sfântul locaş a mai fost renovat între anii 1887 - 1891 sub coordonarea preotului 

A(f)tanasie Ghiorghiescu cu venitul de pe cele 200 fălci pământ lăsat prin testament de către 

Anastasie Başotă, apoi în anul 1943 prin strădania preotului econom Vasile Amălinei ajutat 

de obşte, de foştii elevi ai Liceului ,,Anastasie Başotă", de Guvernământul Bucovinei şi de 

Ministerul Educaţiei Naţionale. Alte reparaţii asupra sfântului locaş au avut loc între anii 

1968-1969 prin grija peoţilor Vasile Amălinei şi Neculai Buţincu sub directa coordonare  a 

arhitectului Adrian Bălineanu (fiu al satului).  

Lucrări de anvergură  asupra sfântului locaş  au avut loc cu binecuvântarea I.P.S. 

Daniel - între anii 1992-1993, când s-au executat lucrări  de întreţinere pe exterior, iar 

interiorul a fost pictat în tehnica ,,en fresco" de către pictorul Dimitrie Vasilcin. Lucrările au 

fost coordonate şi supravaveghiate de preotul ic. stavr. Niţă Ioan-Eugen şi epitropul Mihai 

Ababei, cheltuiala fiind toată suportată de către enoriaşii parohiei. 



 
 

 
 

Biserica din Pomârla este monument istoric  şi figurează pe lista patrimoniului  cu numarul 

3000. 

 

4. Suprafața Comunei Pomârla 

Suprafaţa administrativă a comunei Pomârla este de 5382 ha, din care suprafață de 

teren agricol  intravilan de 585 ha, teren agrixol extravilan 2118 ha, păduri 2475 ha si 

drumuri/ape/vii livezi 204 ha reprezentată astfel: 

Suprafața fondului funciar 

Modul de 

folosință 

pentru 

suprafața 

agricolă 

Forme de 

proprietate 
Județe Localități 

Ani 

Anul 2012 
Anul 

2013 

Anul 

2014 

UM: Ha 

Hectare Hectare Hectare 

Total Total Botoșani 
38544                             

POMÂRLA 
5382 5382 5382 

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

Modul de 

folosință pentru 

suprafața 

agricolă 

Forme de 

proprietate 
Județe Localități 

Ani 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

UM: Ha 

Hectare Hectare Hectare Hectare 

Agricolă Total Botoșani 
38544 

POMÂRLA 
2421 2421 2421 2421 

Arabilă Total Botoșani 
38544 

POMÂRLA 
1687 1687 1687 1687 

Pășuni Total Botoșani 
38544 

POMÂRLA 
430 430 430 430 

Fînețe Total Botoșani 
38544 

POMÂRLA 
278 278 278 278 

Vii și pepiniere 

viticole 
Total Botoșani 

38544 

POMÂRLA 
2 2 2 2 

Livezi și 

pepiniere 

pomicole 

Total Botoșani 
38544 

POMÂRLA 
24 24 24 24 

Terenuri 

neagricole total 
Total Botoșani 

38544 

POMÂRLA 
2961 2961 2961 2961 

Paduri si alta Total Botoșani 38544 2496 2496 2496 2496 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table


 
 

 
 

vegetatie 

forestiera 

POMÂRLA 

Ocupată cu 

ape, bălți 
Total Botoșani 

38544 

POMÂRLA 
35 35 35 35 

Ocupată cu 

construcții 
Total Botoșani 

38544 

POMÂRLA 
122 122 122 122 

Căi de 

comunicații și 

căi ferate 

Total Botoșani 
38544 

POMÂRLA 
90 90 90 90 

Terenuri 

degradate și 

neproductive 

Total Botoșani 
38544 

POMÂRLA 
218 218 218 218 

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

5. Repere urbanistice 

Comuna Pomârla are în componența sa următoarele sate: 

  Satul Pomârla reședință de comună cu o populație de 2577 de locuitori și cu un 

teritoriu de 572,35 ha intravilan. 

 Satul Hulubești cu o populație de 260 de locuitori și cu un teritoriu de 68.34 ha 

intravilan; 

 Satul Racovăț cu o populație de 151 de locuitori și un teritoriu de 67,72 ha intravilan 

 

6. Cadrul natural – relief 

Localitatea Pomârla are o formă alungită, tentaculară, casele fiind răspândite pe 

suprafețe mari de teren, cuprinzând de cele mai multe ori, în afara lotului de casă și lotul în 

folosință personală. 

Fondul de locuințe în cadrul localităților este bun, excepție făcând unele porțiuni de 

vatră. 

Situat in parte de N-V a județului Botoșani, teritoriul comunei Pomârla, alături de cele 

ale comunelelor Cristinești, Ibănești și Hilișeu Horia, precum și Municipiul Dorohoi, face 

parte din podișul Moldovei, subunitatea podișului Sucevei. 

Versanții sunt afectați de fenomenele de eroziune în adâncime prezentând și fenomene 

de alunecare. 

Din punct de verede litologic aparaține sarmațianului interior, depozite aluvionare, 

astfel că cuaternarul este reprezentat din depozite de texturi fine, toate pârâile fiind autohtone. 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table


 
 

 
 

Așezarea ocupă platformele, coastele și văile mai multor dealuri mari, îmbătrânite de 

veacuri cu frumoasele promontorii și cu numeroase alunecări de straturi. 

Dealurile componenete ale localității Pomârla sunt; 

 La nord Pietrosu – 265 m, Lozia Neagra – 288 m, Barbălată – 307 m, Tirfichi – 270m; 

 La vest Ghiorțeni – 237 m, Comorilor – 330 m; 

 La est dealurile Viei 299 m, Cărămidăriei 265 m, Martin 235m, Balabanului, Urlei. 

Între aceste dealuri se întind văi cum ar fi Valea Ochilui străbătută de pârâul 

Tiganului, care se varsă în râul Jijia. 

Satul Racovăț este granița de stat cu Republica Ucraina. Prin Hotărârea Guvernului 

României nr. 818/20.09.1996, pentru aprobarea Convenției dintre Guvernul României și 

Guvernul Ucrainei privind trecerea simplificată a frontierei de stat comune, de către cetățenii 

care domiciliază în județele și raioanele de frontieră, localitățile RACOVAT-DIAKIVTI au 

fost declarate puncte de trecere simplificată a frontierei de stat comune, dându-se astfel 

posibilitatea locuitorilor județului să stabilească și să lărgească contactele directe cu locuitorii 

din zona de frontieră a Ucrainei. 

 

7. Climă 

Climatologia constituie una din disciplinele de bază din învăţământul superior, care 

contribuie la formarea studenţilor geografi ca viitori specialişti în cercetarea mediului sau ca 

profesori de profil. 

Cercetarea climei, sub diversele sale aspecte, permite stabilirea unor corelaţii multiple 

între aceasta şi celelalte componente ale mediului, inclusiv cu activitatea umană. Aceasta din 

urmă, pe de o parte, suportă consecinţele climei, iar pe de alta, o influenţează, impactul 

antropic fiind atât pozitiv, cât şi negativ. 

Conştient sau mai puţin conştient, în lupta lui pentru existenţă, a dezvoltat industria 

pentru crearea de bunuri materiale, din ce în ce mai multe şi mai diversificate, astfel că a 

ajuns să influenţeze evoluţia climei în sens nedorit. 

Astăzi, când societatea umană a atins cele mai înalte cote ale civilizaţiei, asistăm la o 

reacţie de feed-back a climei, care răspunde printr-o gamă largă de evenimente, nedorite, 

neaşteptate şi chiar cu repercusiuni de lungă durată, sau ireversibile, la presiunea exercitată 

de om. 



 
 

 
 

 

Majoritatea cercetătorilor definesc noţiunea de climă ca fiind regimul plurianual 

(multianual) al elementelor meteorologice, generat de acţiunea unor factori diferiţi: radiativi, 

dinamici, fizico-geografici, antropici. 

Ciulache (1988, 2002) a dat următoare definiţie: „Clima este regimul multianual al 

vremii, care ia naştere în urma interacţiunii dintre factorii radiativi, fizico-geografici şi 

dinamici, sub influenţa tot mai accentuată a activităţii societăţii omeneşti.” 

Climatic zona comunei Pomârla se încadrează în sectorul de climă temperat-

continentală, supusă unei circulații atomsferice predominant vestice, ceea ce înseamnă că 

iarna predomină invaziile de aer cald dispre vest, datorită activităților ciclonice nord-

meditereniene deplasate spre nord. 

O  caracteristică a ambelor sectoare climatice o constituie repartiţia defectuoasă a 

precipitaţiilor în timpul perioadei de vegetaţie, fiind frecvente intervale lipsite de precipitaţii 

şi cu temperaturi mult mai mari faţă de cele normale. 

Clima temperat-continentală se caracterizează prin veri călduroase și uscate și prin 

ierni extrem de reci. 

Climatul temperat-continental are următoarele caracteristici: 

 verile sunt călduroase (temperatura medie lunară pe timp de vară fiind de 20 - 

30 grade Celsius); 

 iernile sunt aspre (temperatura medie lunară pe timp de iarnă fiind între -10 - -40 

grade Celsius); 

 aici sunt amplitudinile termice anuale (= diferența dintre cea mai mare și cea mai mică 

temperatură înregistrate într-un an) cele mai mari; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grade_Celsius
https://ro.wikipedia.org/wiki/Celsius


 
 

 
 

 precipitațiile anuale sunt de aproximativ 500-800 mm și cad în special primăvara și 

vara; 

 bat vânturile de vest:; 

 are 4 anotimpuri. 

Regiunea este supusă influențelor climaterice continentale ale Europei de Est și mai 

puțin celor ale Europei Centrale sau de sud-vest și sud datorită poziției nordice a regiunii. 

Condițiile climatice prezente pe teritoriul comunei sunt favorabile pentru culturile de 

cereale, viță de vie, sfeclă de zahăr și floarea-soarelui. 

Temperatura medie anuală este de 8,6 °C, clima având un caracter continental. De-a 

lungul timpului au fost ani care au făcut excepție de la această medie. Astfel, în anul 1940 

media anuală a fost mai scăzută înregistrându-se o temperatură de 6,8 °C, iar în anul 1936 

aceasta a crescut ajungând la 10,3 °C. Media lunii ianuarie variază între 3-4,5 ℃, iar în luna 

iulie se înregistrează o medie de 19-21 ℃. 

Perioada caldă a anului înregistrează în medie 70-75 zile de vară pe an (temperaturile 

maxime fiind egale sau mai mari de 25 ℃) și 15-18 zile tropicale (cu temperature maxime 

egale sau mai mari de 30 ℃). Zilele de iarnă însumează un număr de circa 43 de zile cu 

temperaturi maxime egale sau mai mici de 0 ℃. 

Înghețul de toamnă are loc de obicei în perioada 10-15 octombrie, iar înghețul de 

primăvară pe 15 aprilie. Cel mai timpuriu îngheț a fost înregistrat toamna în jur de 17 

septembrie, iar cel mai târziu pe 21-22 mai. Temperatura și umezeala aerului influențează 

direct nebulozitatea, valoarea medie anuală fiind în jur de 6,0 zecimi. 

În județul Botoșani valoarea medie anuală a precipitațiilor este de 550 mm. În luna 

iunie și uneori în iulie se înregistrează cele mai mari cantități de precipitații (65-85 mm în 

medie), iar cele mai mici se înregistrează iarna și la începutul primăverii (20-30 de mm în 

medie).  

Întâlnim perioade în care precipitațiile sunt peste limita normală, influențând 

activitatea economică și socială, fiind cauza producerii inundațiilor, alunecărilor de teren, 

eroziunii de adâncime, etc. și perioade în care lipsesc precipitațiile. Lipsa precipitațiilor timp 

de 10 zile consecutive în perioada aprilie-octombrie și 14 zile în perioada octombrie-martie, 

duce la apariția secetelor. Secetele influențează negativ agricultura județului, acestea 

impunând realizarea de irigații. 

Iarna în zona Dorohoi-Botoșani se înregistrează un număr mediu de 27-30 zile cu 

precipitații sub formă de ninsoare, iar stratul de zăpadă durează în medie aproximativ 60 de 



 
 

 
 

zile. Prima ninsoare are loc în medie în a doua decadă a lunii noiembrie, iar ultima ninsoare 

în ultima decadă a lunii martie. 

Vânturile de pe teritoriul Comunei Pomârla se caracterizează prin diferențe mari de 

direcție și viteză, fiind influențate atât de circulația generală a maselor de aer din această 

parte a Podișului Moldovei, cât și de orientarea reliefului. 

Vânturile considerate dominante sunt cele dinspre sud-est (18,7 %), dar cele cu 

frecvența mai mare sunt cele dinspre nord-vest (23,6 %). O frecvență medie anuală se 

înregistrează  și dinspre direcția nord (10,7 %), iar vânturile dinspre vest și est au o frecvență 

mică de 2,1 %, respectiv 1,7 %. 

 

8. Hidrografia 

 

Comuna Pomârla are o rețea hidrografică săracă și este alcătuită din pârâul care se 

varsă în râul Jijia. Față de localitatea Pomârla, râul Jijia se află în afara localității, la limita 

nordică a Comunei. 

Râul Jijia face parte din bazinul hidrografic Prut și este un afluent pe malul drept al 

acestuia. 

Comuna Pomârla este parcursă de pârâul lui Martin, având următoarele caracteristici 

conform Atlasului Cadastrului al Apelor din România: 

 10 km lungime; 

 Altitudini: amonte – 280 m , aval – 150 m și med. – 233 m; 



 
 

 
 

 Panta medie – 12 % 

 Coef. Dinuoz. 1,41; 

 Suprafața – 38 kmp; 

 Suprafață fond forestier – 1521 ha. 

Apele de suprafață din zona localităților componente nu pot fi folosite ca sursă de apă 

din cauza lipsei de protecție a acestor ape. Apele subterane din zonă sunt folosite ca sursă de 

apă potabilă fie din stratul freatic prin fântânile de tipul rural existent în gospodăriile din cele 

trei localități, sau din stratul de apă de mică adâncime prin puțurile forate pentru apa necesară 

dispensarului și magazinului din zona centrală a localității Pomârla. 

Apele menajere după utilizare sunt vărsate la suprafața terenului și se infiltrează în sol 

poluând apa subterană și întreg mediul înconjurător.  

 

9. Soluri 

Solurile reprezintă cel 

mai important element al 

potenţialului natural de care 

dispune comuna deoarece oferă 

posibilitatea practicării 

agriculturii şi mai ales, 

cultivării unei game variate de 

plante de cultură. 

Poluarea solului este considerată o consecinţă a unor obiceiuri neigienice sau practici 

necorespunzătoare, datorată îndepărtării şi depozitării la întâmplare a reziduurilor rezultate 

din activitatea omului, a deşeurilor industriale sau utilizării necorespunzătoare a unor 

substanţe chimice în agricultură. Solul este supus poluării ca şi celelalte elemente ale 

mediului, dar el se reface tot mai greu în comparaţie cu apa şi aerul, deoarece procesele de 

autoepurare sunt mult mai lente. 

Solurile au un grad ridicat de fertilitate ce sunt pretabile pentru o gamă largă de culturi 

agricole. 

 

Din punct de vedere al potenţialului lor natural de fertilitate, solurile pot fi grupate 

astfel: 

- soluri cu potenţial natural ridicat de fertilitate - în care sunt incluse cernoziomurile şi 



 
 

 
 

aluviosolurile pretabile unei game largi de culturi agricole. Potenţialul lor poate fi mărit prin 

irigaţii şi adaos de îngrăşăminte în doze medii. 

- soluri cu potenţial natural moderat de fertilitate - care cuprind majoritatea solurilor slab şi 

mediu erodate, faeoziomuri, preluvosoluri.  

           Necesită măsuri agrotehnice corespunzătoare - îngrăşăminte în doze corect calculate, 

măsuri antierozionale. 

- soluri cu potenţial scăzut de fertilitate - în care se includ luvosoluri, gleiosoluri, erodosoluri, 

solurile puternic erodate răspândite pe versanţii puternic înclinaţi şi afectaţi de degradări, în 

lungul torenţilor şi văilor cu maluri supuse eroziunii de adâncime. Acestea necesită 

intervenţii complexe şi costisitoare pentru a le aduce la un nivel corespunzător de fertilitate. 

Pentru majoritatea dintre ele folosinţa cea mai indicată este pădurea. 

Solul, ca rezultat al interacţiunii tuturor elementelor mediului şi suport al întregii 

activităţi umane, este influenţat puternic de acestea, atât prin acţiuni antropice, cât şi ca 

urmare a unor fenomene naturale. Sursele de poluare a solului sunt fizice (datorate utilajelor 

şi tehnologiei de cultivare a solurilor), chimice (utilizarea îngrăşămintelor, pesticidelor, 

erbicidelor), biologice (nerespectarea concentraţiei de reziduuri, dejecţii solide şi lichide 

aplicate) şi poluarea radioactivă din aer. 

Principalele activităţi şi fenomene care influenţează negativ solul pe teritoriul 

comunei Pomârla sunt reprezentate prin: 

 Depuneri întâmplătoare de deşeuri menajere şi dejecţii de grajd de la populaţie; 

 Deşeurile şi reziduurile provenite din agricultură; 

 Administrarea incorectă a substanţelor chimice fertilizante şi pentru combaterea 

dăunătorilor, ceea ce a dus de-a lungul anilor la acumularea lor în sol; în ultimii ani 

folosirea acestor substanţe în agricultură s-a redus mult; 

 Poluarea aerului cu pulberi şi gaze. 

Complexul de condiţii bioclimatice, hidrologice şi geomorfologice a determinat 

formarea unui înveliş pedologic mozaicat, în care predomină tipurile de soluri brune 

podzolite şi argile calcaroase. 

Solurile predominante din localitatea Pomârla sunt cele silvestre cenușii, cernoziomuri 

livigate și soluri silvestre brune. 

Solurile brune și cenușii ocupă părțile cele mai înalte, de obicei împădurite, care 

depăsesc altitudinea absolută de 200m. 

Cernoziomurile sunt formate din depozite leossoide fine sau argile cu carbonați care 

apar frecvent pe terese și pe partea sudică a versanților. 



 
 

 
 

Pentru prevenirea și diminuarea procesului de degradare al solului este necesară 

implementarea unor măsuri care să vizeze următoarele: lucrări de îndiguire și împădurire a 

zonelor afectate. 

 

10. Populația și forța de muncă 

Populaţia, sau componenta demografică, reprezintă cea mai importantă componentă a 

sistemului social, cultural şi economic. 

Demografia  este studiul dinamicii populațiilor umane. Ea cuprinde studiul mărimii, 

structurii și distribuției populației, precum și modul în care o populație se modifică în timp în 

urma nașterilor, deceselor, migrației și îmbătrânirii. Analiza demografică se poate referi la 

societăți întregi sau la grupuri definite după diferite criterii: nivel de educație, naționalitate, 

religie, etc. 

În demografie, se utilizează adesea cantități mari de date, colectate, de exemplu, 

din recensăminte și din registrele ținute de birourile de statistică a populației, în care se 

înregistrează nașterile, decesele, căsătoriile, etc. Datele demografice mai pot rezulta 

din sondaje efectuate în scop comercial, bazate pe metode de estimare indirectă. Primul 

recensământ modern a fost condus în SUA în 1790, cu toate că unele țări scandinave—de 

exemplu, Islanda și Danemarca—au avut recensăminte și mai devreme. 

Populaţia (umană) reprezintă o colectivitate formată din persoane, care trăiesc într-o 

anumită perioadă de timp şi într-un teritoriu bine delimitat. Principalele caracteristici ce 

definesc populaţia sunt: numărul (efectivul), repartiţia, dinamica şi structura. 

Totalitatea persoanelor care fac parte dintr-o anumită populaţie (colectivitate) 

formează numărul, volumul, dimensiunea sau efectivul populaţiei. În mod obişnuit, acesta se 

obţine prin înregistrare şi totalizare a persoanelor care o compun la un moment dat iar 

operaţiunea statistică poartă denumirea de recensământ. Populaţia poate fi studiată la un 

moment dat, secvenţial, în mod instantaneu, ca o fotografiere a stării de moment, sau prin 

înregistrarea şi analiza evenimentelor desfăşurate de-a lungul timpului. 

Populaţia se află într-un proces continuu de modificare (variaţie) a efectivului, 

distribuţiei şi structurii, ceea ce impune studierea ei într-o viziune sistemică. 

Structura demografică a populaţiei de pe glob suferă schimbări radicale, 

manifestându-se fenomenul de îmbătrânire al populației. Actualmente, la nivel mondial una 

din nouă persoane are peste 60 ani. Astfel, îmbătrânirea demografică reprezintă una dintre 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Populație
https://ro.wikipedia.org/wiki/Migrație
https://ro.wikipedia.org/wiki/Îmbătrânire
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recensământ
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cele mai semnificative probleme în spaţiul Europei Centrale şi de Est, inclusiv în România, 

cu precădere în mediul rural. 

În aceste condiții situația demografică, analizată prin prisma evoluției și a tendințelor 

manifestate în ultimii ani, prezintă aspecte cu impact direct asupra potențialului de dezvoltare 

a comunității locale. În acest sens, strategia de dezvoltare locală se fundamentează pe analiza 

indicatorilor specifici și pe monitorizarea tendințelor de dezvoltare în vederea identificării 

indicatorilor demografici reprezentativi și a realizării de prospecții pentru perioada de 

programare 2021 - 2027. 

Populaţia comunei Pomârla a progresat de la an la an, bineînţeles cu stagnări şi 

scăderi în anii războaielor şi a bântuirii bolilor molipsitoare: tifos, ciumă. Anii de după 

revoluţia din 1989 au fost marcaţi de o situaţie social-economică precară, fiind un factor 

important în scăderea natalităţii, dar a provocat o creştere a migrării populaţiei în străinătate.  

În urma Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011, pe teritoriul 

comunei trăiau un număr de 2726 locuitori, iar pe sexe 1368 persoane de sex masculin şi 

1358 persoane de sex feminin.  

Comuna Pomârla are în componența sa următoarele sate: 

 Satul Pomârla reședință de comună cu o populație de 2577 de locuitori; 

 Satul Hulubești cu o populație de 260 de locuitori; 

 Satul Racovăț cu o populație de 151 de locuitori. 

 

 

Evoluția numărului de locuitori ai comunei Pomârla 
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1358 1349 1339 1344 1342 1327 1323 1308 1292 

 

Conform datelor furnizate de statistici.insse.ro din anul 2011 pâna în prezent rezultă o 

situație oscilantă descrescătoare.  Evolutiv remarcăm mai multe intervale de timp, în care 

sunt înregistrate momente de descreștere, așa cum sunt prezentate in tabel conform 

statisticilor. Din fericire tendința de scădere se accentueză în anul 2015, iar din anul 2016 se 

înregistrează o ușoară creștere a populației din comună. 

Majoritatea locuitorilor sunt români, o mică parte din populație are apartenență etnică 

necunoscută, iar cam 0.2 % din populație au etnie ucraineană. 

Procesul de îmbătrânire demografică este factorul care influenţează cel mai mult acest 

tabel, la care se poate adăuga, ca factor din ce în ce mai vizibil, deplasarea definitivă a 

populaţiei tinere spre zonele urbane din apropiere, spre străinătate, deci în afara graniţelor, 

dar şi spre mediul rural, ultimul tip fiind într-un procent destul de scăzut. 

Structura populației comunei Pomârla pe grupele importante de vârstă în anul 2017 

Vârste și grupe de 

vârstă 
Sexe Județe Localități 

Ani 

Anul 2017 

UM: Număr 

persoane 

Număr persoane 

0- 4 ani Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 63 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 65 

5- 9 ani Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 83 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 62 

10-14 ani Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 94 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 69 



 
 

 
 

15-19 ani Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 110 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 111 

20-24 ani Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 103 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 88 

25-29 ani Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 94 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 75 

30-34 ani Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 99 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 70 

35-39 ani Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 102 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 102 

40-44 ani Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 102 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 100 

45-49 ani Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 138 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 90 

50-54 ani Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 57 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 44 

55-59 ani Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 54 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 62 

60-64 ani Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 70 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 52 

65-69 ani Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 58 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 90 

70-74 ani Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 39 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 71 

75-79 ani Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 40 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 66 

80-84 ani Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 41 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 50 

85 ani si peste Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 26 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 50 

 

Structura populației comunei Pomârla pe grupele importante de vârstă în anul 2018 



 
 

 
 

Vârste și grupe de 

vârstă 
Sexe Județe Localități 

Ani 

Anul 2018 

UM: Număr 

persoane 

Număr persoane 

0- 4 ani Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 65 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 63 

5- 9 ani Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 79 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 64 

10-14 ani Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 95 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 63 

15-19 ani Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 110 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 108 

20-24 ani Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 102 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 96 

25-29 ani Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 93 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 71 

30-34 ani Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 105 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 83 

35-39 ani Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 98 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 82 

40-44 ani Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 108 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 105 

45-49 ani Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 137 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 90 

50-54 ani Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 74 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 55 

55-59 ani Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 53 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 57 

60-64 ani Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 61 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 49 

65-69 ani Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 61 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 88 

70-74 ani Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 36 



 
 

 
 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 68 

75-79 ani Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 44 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 61 

80-84 ani Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 40 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 51 

85 ani si peste Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 24 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 50 

 

Structura populației comunei Pomârla pe grupele importante de vârstă în anul 2019 

Vârste și grupe de 

vârstă 
Sexe Județe Localități 

Ani 

Anul 2019 

UM: Număr 

persoane 

Număr persoane 

0- 4 ani Total Botoșani 38544 POMÂRLA 140 

- Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 74 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 66 

5- 9 ani Total Botoșani 38544 POMÂRLA 131 

- Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 72 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 59 

10-14 ani Total Botoșani 38544 POMÂRLA 161 

- Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 91 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 70 

15-19 ani Total Botoșani 38544 POMÂRLA 214 

- Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 109 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 105 

20-24 ani Total Botoșani 38544 POMÂRLA 199 

- Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 110 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 89 

25-29 ani Total Botoșani 38544 POMÂRLA 162 

- Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 94 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 68 

30-34 ani Total Botoșani 38544 POMÂRLA 193 



 
 

 
 

- Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 103 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 90 

35-39 ani Total Botoșani 38544 POMÂRLA 166 

- Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 92 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 74 

40-44 ani Total Botoșani 38544 POMÂRLA 217 

- Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 112 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 105 

45-49 ani Total Botoșani 38544 POMÂRLA 222 

- Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 134 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 88 

50-54 ani Total Botoșani 38544 POMÂRLA 156 

- Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 86 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 70 

55-59 ani Total Botoșani 38544 POMÂRLA 100 

- Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 52 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 48 

60-64 ani Total Botoșani 38544 POMÂRLA 115 

- Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 66 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 49 

65-69 ani Total Botoșani 38544 POMÂRLA 133 

- Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 53 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 80 

70-74 ani Total Botoșani 38544 POMÂRLA 122 

- Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 43 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 79 

75-79 ani Total Botoșani 38544 POMÂRLA 98 

- Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 42 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 56 

80-84 ani Total Botoșani 38544 POMÂRLA 83 

- Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 34 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 49 

85 ani si peste Total Botoșani 38544 POMÂRLA 69 



 
 

 
 

- Masculin Botoșani 38544 POMÂRLA 23 

- Feminin Botoșani 38544 POMÂRLA 46 

 

Natalitatea Comunei Pomârla în anii 2016-2018 

Judete Localitati 

Ani 

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

UM: Număr persoane 

Număr persoane Număr persoane Număr persoane 

Botoșani 38544 POMÂRLA 29 19 24 

 

Mortalitatea Comunei Pomârla în perioada 2016-2018 

Județe Localități 

Ani 

Anul 2016   

UM: Număr persoane 

Număr persoane   

Botoșani 38544 POMÂRLA 1   

 

Nupțialitatea Comunei Pomârla în perioada 2016-2018 

Județe Localități 

Ani 

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

UM: Număr 

Numar Numar Numar 

Botoșani 38544 POMÂRLA 17 13 13 

 

Divorțialitatea Comunei Pomârla în perioada 2016-2018 

Județe Localități 

Ani 

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

UM: Număr 

Număr Număr Număr 

Botoșani 38544 POMÂRLA 6 3 7 

 

Numărul de persoane noi care și-au stabilit reședința în Comuna Pomârla în perioada 

2016-2018 

Județe Localități 
Ani 

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 



 
 

 
 

UM: Număr persoane 

Număr persoane Număr persoane Număr persoane 

Botoșani 38544 POMÂRLA 8 14 5 

 

Numărul de persoane care și-au schimbat domiciliul din Comuna Pomârla în perioada 

2016-2018 

Județe Localități 

Ani 

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

UM: Număr persoane 

Număr persoane Număr persoane Număr persoane 

Botoșani 38544 POMÂRLA 52 48 49 

 

Analizarea structurii demografice în funcţie de vârstă pe cele două sexe în ultimul an 

de analiză evidenţiază tendinţele de îmbătrânire demografică, fenomen specific întregii 

populaţii din România. 

Cea mai mare valoare înregistrată observabilă este pentru populaţia de 45 – 49 de ani. 

Cazurile de îmbolnăviri frecvente ce au în final ca rezultat o creştere a nivelului 

mortalităţii este mult mai des întâlnit la populaţia de sex masculin, şi mai redusă în cazul 

populaţiei feminine. în acest fel, există o menţinere a valorilor ridicate a populaţiei feminine 

vârstnice, comparativ cu cea a populaţiei masculine, de aceeaşi vârstă. Ca exemplu, populaţia 

feminină de peste 74 de ani, reprezentată prin cele două elemente din tabel, are o extindere 

mult mai mare faţă de cea masculină, de aceeaşi vârstă. 

Ce este deosebit de important în privinţa reprezentării şi analizei piramidei vârstelor 

pe cele două grupe de vârstă şi sexe, este înţelegerea modului în care, cel puţin din punct de 

vedere numeric va evolua forţa de muncă în următoarea perioadă. Astfel, populaţia cu vârstă 

între 5-9 ani va deveni populaţie aptă de muncă peste aproximativ zece ani. Dacă adăugăm şi 

fenomenul de înaintare în vârstă a celor care astăzi au cu zece, chiar cinsprezece ani, vârsta 

sub pragul de pensionare, adică acea populaţie destul de numeroasă, observăm că forţa de 

muncă va deveni deficitară numeric în viitor, cu consecinţe negative asupra veniturilor 

bugetare locale şi naţionale. 

Populația tânără asigură creșterea natalității  și a forței de muncă, dar  datorită faptului 

că in Comuna Pomârla economia este slab dezvoltată și nu există locuri de muncă, determină 

tinerii care au terminat cursurile liceale sau universitare sa plece spre orașele mai mari și mai 

dezvoltate și să se stabiliească în mediul urban, considerând ca acolo au mai multe șanse să-și 

găsească un loc de muncă. 



 
 

 
 

Migraţia spre rural se produce şi pentru familiile cu venituri foarte mari, care își 

construiesc resedinţe în suburbii, continuând să lucreze şi să desfăşoare activităţi economice 

în municipiul Dorohoi. Rata netă de migraţie internaţională este de asemenea, semnificativă 

şi este legată în principal de categoriile de vârste tinere. 

Migraţia externă are şi importante efecte pozitive la nivelul economiei: intrări de 

resurse financiare importante, schimbarea mentalităţii şi a deschiderii spre modernizare. 

Majoritatea populației rămasă în Comuna Pomârla activează în domeniul agricol, 

comerțului, a creșterii animalelor etc. 

De asemenea la nivelul Comunei Pomârla există un număr de 108 de agenți 

economici SRL-uri, Interprinderi Individuale, Societăți pe acț, persoane fizice autorizate şi 

Asociații Familiale, de diferite mărimi, cu capital integral privat.  

Un număr de 108 societăți comerciale și persoane fizice autorizate au în obiectul lor 

de activitate comerţ cu amănuntul, cultivarea cerealelor, leguminoaselor, consultanţa, 

farmacie, vânătoare, sivicultura, etc.  Activitatea care caracterizează comuna o constituie 

cultivarea terenurilor agricole şi comerțul. 

Meşteşugurile şi profesiile liberale sunt slab reprezentate, nefiind dezvoltate frizerii şi 

coafuri, laboratoarele de patiserie şi cofetărie, birourile de copiat acte şi de traduceri 

autorizate, serviciile notariale etc. Sectorul serviciilor este slab dezvoltat în raport cu cerinţele 

populaţiei. Lipsesc micile ateliere pentru reparaţii sau pentru producerea unor obiecte de uz 

casnic şi gospodăresc, mic mobilier pentru casă şi pentru grădină, articole din ceramică, 

reparaţii încălţăminte şi îmbrăcăminte, confecţii metalice şi textile, lucrări de sudură, echipe 

autorizate pentru construirea caselor, etc. 

Serviciile de mecanizare şi chimizare a agriculturii sunt asigurate de prestatori de 

servicii particulari din comună, deţinători de utilaje agricole, cu care execută lucrări şi pentru 

ceilalţi proprietari de terenuri agricole din comună. 

Migrarea  populației influențează puternic celelalte aspecte demografice, cum ar fi 

întinerirea sau îmbătrânirea populației, creșterea sau scăderea populației stabile, numărul de 

persoane active pe piața muncii, gradul de dependență demografică etc. 

Conform datelor furnizate de statistici.insse.ro in anul 2018 a migrat un număr de 49 

de persoane. 

Mișcarea migratorie a populației influențează aspectele demografice precum: 

îmbătrânirea populației, gradul de dependență demografică, creșterea sau scăderea poluației 

etc. 

Fenomenul de migrație a poluației din Comuna Pomârla este specifică de asemenea și 



 
 

 
 

populaţiei cu vârsta de 40 de ani şi peste 40 de ani şi este determinată de lipsa cronică a 

veniturilor (venituri insuficiente). În termeni generali, este vorba despre persoane 

disponibilizate din servicii şi industrie, care nu au reușit să se recalifice, fiind forţate să revină 

în zonele rurale şi să desfăşoare activităţi de subzistenţă. 

Un indicator demografic cu un aspect major asupra perspectivelor de dezvoltare a unei 

comunități este analiza populației pe grupe de vârste.  

Populaţia ocupată cuprinde toate persoanele de 0 ani şi peste care au desfăşurat o 

activitate economică sau socială producătoare de bunuri sau servicii de cel puţin o oră, în 

scopul obţinerii unor venituri sub formă de salarii, plată în natură sau alte beneficii.  

Referitor la populația ocupată a Comunei Pomârla, nu există date statistice în acest 

sens însă, având în vedere specificul teritorial, se poate considera că majoritatea populației 

ocupate activează în domeniul comerţului cu amănuntul, cultivarea cerealelor, 

leguminoaselor, consultanţa, etc. 

 

Numărul persoanelor salariate din Comuna Pomârla 

Județe Localități 

Ani 

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

UM: Număr persoane 

Număr persoane Număr persoane Număr persoane 

Botoșani 38544 POMÂRLA 134 131 137 

 

Evoluţia numărului de salariaţi se prezintă fără oscilaţii prea mari. Conform datelor 

furnizate de statistici.insse.ro în anul 2018, se observă o mică creștere a persoanelor angajate, 

137 de persoane figurau ca fiind angajate. 

 

11. Infrastructura de transport 

Transportul reprezintă activitatea de deplasare dintr-un loc în altul a persoanelor, 

bunurilor, semnalelor sau informațiilor. Termenul provine 

din latinescul „transportare”, trans (peste) și portare (a purta, a căra). 

Transportul este o activitate care a apărut odată cu existența omului. Limitele fizice 

ale organismului uman în privința distanțelor ce puteau fi parcurse pe jos și a cantității de 

bunuri ce puteau fi transportate, au determinat, în timp, descoperirea unei game variate de căi 

și mijloace de transport. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_latină


 
 

 
 

Transportul facilitează accesul la resursele naturale și stimulează schimburile 

comerciale. 

Transportul rutier efectuează deplasarea în spațiu a bunurilor și oamenilor cu ajutorul 

vehiculelor, care sunt mijloace de transport propulsate fie de forța umană (biciclete, triciclete, 

trotinete, căruțuri împinse sau trase cu mâna, roabe etc.), fie de forța animală (vehicule 

hipomobile, adică tractate de cai, ori vehicule tractate de vite cornute, de măgari, de câini 

etc.), fie de forța produsă de diferite mașini, aparate, mecanisme, prin arderea de combustibili 

fosili ori prin utilizarea energiei electrice produse sau stocate la bord etc. (despre care se 

spune că sunt vehicule autopropulsate, numite generic autovehicule, și care sunt astăzi, de 

departe, cea mai importantă categorie de vehicule). 

 

Infrastructura contribuie la sporirea competitivității economice a unei comunități, 

permite asigurarea unor condiții calitative de viață locuitorilor și contribuie la creșterea 

gradului de atractivitate atât pentru investiții cât și pentru locuit. În condițiile în care 

dezvoltarea economică durabilă are ca suport existența unei infrastructuri eficiente, se impune 



 
 

 
 

acordarea unei atenții sporite din partea administrațiilor publice locale pentru modernizarea și 

extinderea infrastructurii de acces și tehnico-edilitară. 

Existența unei infrastructuri rutiere moderne constituie unul dintre elementele cheie ce 

stau la baza creşterii economice a comunei Pomârla în vederea asigurării dezvoltării durabile 

şi a diminuării disparităţilor interregionale 

Relațiile cu celelalte comune și orașe sunt facilitate de un sistem rutier de calitate 

medie, în mare parte transportul desfășurându-se prin trasportul public județean și local de 

persoane, cursele fiind efectuate de transportori autorizați.  

Infrastructura rutieră din Comuna Pomârla este constituită din drumuri sătești, 

naționale și comunale. 

Rețeaua de transport pe drumuri clasificate de pe teritoriul Comunei Pomârla este 

compusă din: 

 Drumul județean DJ 291 Dorohoi – Fundu Herței; 

 Drumul comunal DC 77 A Hilișeu Crișan – Pomârla; 

 Drumu comunal DC 80 Pomârla – George Enescu; 

Infrastructura feroviară 

Comuna nu are acces direct la circulaţia feroviară, cea mai apropiată staţie fiind în 

Municipiul Dorrohoi la circa 15 km faţă de comuna Pomârla. 

Populaţia comunei beneficiază de facilităţi de transport public local specifice 

următoarelor categorii: 

 transport public local de persoane prin curse regulate; 

 transport public local de persoane prin curse regulate speciale: 

 transport public local de mărfuri, efectuate cu autovehicule a căror masă maximă 

autorizată, nu depăşeşte 3,5 tone. 

La nivelul Comunei Pomârla a fost înființat în cursul luni octombrie 2017 

SERVICIUL PENTRU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT ce 

avea drept domenii de activitate: 

 întreținere drumuri și podețe, reparații trotuare și lucrări de transport cu 

utilajele din dotare; 

 întreținere zone verzi, parcuri și zone de agrement, a terenurilor de sport și 

a terenurilor de joacă pentru copii;  

 îndepărtarea zăpezii și preîntâmpinarea formării poleiului și a gheții; 

 întreținerea clădirilor din proprietatea Comunei Pomârla;  

 decolmatarea pârâielor, canalelor și a șanțurilor. 



 
 

 
 

 

Comuna Pomârla are o infrastructură rutieră, conform inventar, în lungime totală de 

83,801 km, rețea ce necesită lucrări curente de întreținere inclusiv intervenții în caz de 

inundații, alunecări de teren, înzăpeziri. 

Drum Lungime Inventar 

DC 77A intersecție DJ291C, școala Ghiorțeni-hotar 

comuna Hilișeu Horia, sat Corjăuți-locuitor Asoltanei 

Gheorghe, sat Pomârla 

1.200 km 

Monitorul 

Oficial nr. 306 

bis din 11 mai 

2010 

DC 80 intersecție DJ291, hotar comuna Ibănești, sat 

Dumbrăvița, sat Pomârla 

6.600 km 

DCL 480/0 cimitir Pocaiți-spre Corjăuți, sat Pomârla 0.600 km 

Total drumuri comunale Comuna Pomârla 8.400 km 

Drumuri sătești Pomârla 51.937 km 

Drumuri sătești Hulubești 9.615 km 

Drumuri sătești Racovăț 13.130 km 

Poduri și podețe 0.719 km 

Total drumuri sătești/poduri/podețe Comuna Pomârla 75.410 km 

Total rețea drumuri 83,801 km 

 

Transportul în comun se face cu autobuze şi maxitaxi, călători fiind în special 

navetiştii cu serviciu în municipiu şi elevii, înspre şi dinspre Dorohoi. 

Gradul de utilizare al acestor mijloace de transport de către cetăţenii comunei este 

ridicat. 

 



 
 

 
 

Infrastructura edilitară  

Activitățile privind utilitatea economică de interes local au o importantă dimensiune 

socială și un rol esențial în consolidarea dezvoltării durabile a localităților și îmbunătățire a 

condițiilor de viață. Principalele obiective de dezvoltare a infrastructurii de utilități publice 

sunt: alimentarea cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaze 

naturale, spațiile verzi. 

Rețeaua este un ansamblu de ramificații prin care se distribuie consumatorilor dintr-o 

localitate apa, gazele, electricitatea și transportul. 

Dezvoltarea unei localități depinde și de rețelele de utilități existente de apă, de 

canalizare, de gaze, energetică. Rețeaua de utilități cuprinde: 

-  Rețeaua de apă; 

-  Rețeaua de canalizare; 

-  Rețeaua de gaze; 

-  Rețeaua energetică. 

Rețeaua de apă este folosită pentru alimentarea cu apă potabilă a populației  pentru 

industrie, pentru agricultură;apa poate fi captată din diverse surse în funcție de zona 

geografică a localității apa captată prin țevi din sursele de apă trebuie tratată și filtrată printr-o 

stație de tratare – pentru a deveni potabilă. 

Nevoile de apă ale unei localități sunt următoarele: gospodărești, pentru industrie, 

pentru instituțiile publice și pentru stingerea incendiilor. O problemă importantă astăzi este 

faptul că resursele de apă sunt în scădere și gradul de poluare este tot mai accentuat. Pentru a 

împiedica risipa de apă dar și pentru îmbunătățirea calității ei, este necesar ca fiecare dintre 

noi să se implice pentu a nu mai risipi apa. 

 Rețeaua de canalizare se folosește pentru a colecta apele meteorice și apele uzate; 

apele meteorice provin din precipitațiile care cad sub formă de ploaie și zăpadă și se 

îndepartează prin colectoare; apa folosită de oameni în diverse scopuri se transformă în apă 

uzată iar dupa proveniență pot fi menajere (rezultate din activitatea zilnică a oamenilor în 

locuințe și locuri publice), industriale (care provin din diverse procedee tehnologice), ape 

agrozootehnice (legate de creșterea și îngrijirea materialelor). Rețeaua de canalizare este 

alcatuită din totalitatea canalelor, conductelor și gurilor de scurgere care preiau apele uzate și 

meteorice; acestea sunt dirijate spre instalația de epurare, care are rolul de a reduce 

impuritățile din ele. 

Rețeaua de gaze - gazul combustibil se obține din zăcăminte de gaz și este extras cu 

ajutorul sondelor gaz; gazul este tratat cu substanțe odorizante în instalații speciale; gazul este 



 
 

 
 

transportat prin conducte (aerian, subteran) către localitate; atunci când ajunge în localitate 

gazul este preluat printr-o stație de reglare-măsurare, unde se reglează presiunea până la 

valoarea la care poate fi folosită; de aici gazul este trimis printr-o rețea de conducte spre 

consumatori, această rețea având rolul de a asigura alimentarea clădirilor cu gaze 

combustibile pentru încălzire, prepararea apei calde, scopuri menajere și diferite ramuri 

industriale. 

 

Sistemul de alimentare cu apă 

Apa necesară consumului potabil-menajer este asigurată majoritar de puţuri existente 

în gospodăriile ţărăneşti, de mică adâncime, dar care nu fac faţă, şi nici nu corespund din 

punct de vedere calitativ. 

 

 

Accesul la o rețea funcțională de apă potabilă este unul dintre elementele 

fundamentale care condiţionează dezvoltarea socială şi economică a unei comunități, lipsa 

acesteia având repercursiuni directe asupra gradului de atractivitate al unei comunități pentru 

investiții și locuitori. 

Pe teritoriul comunei Pomârla, ca urmare a analizării situației existente, prin 

semnalarea disfuncționalităților, s-au propus unele obiective de utilizare publică ce presupun 

echiparea tehnico-edilitară reţele de distribuţie apă şi reţele de canalizare cu staţie de epurare 

care va face obiectul studiilor de specialitatea și vor respecta prevederile legale de avizare 



 
 

 
 

privind protecția mediului. 

În soluția propusă se prevăd amplasamente independente pentru fiecare sat din 

comună, la distanțe minime de limita intravilanului: 

- 300 m pentru stația de epurare a apelor uazate menajere, în apropierea cursurilor de apă; 

- 300 m platformă amenajată de depozitare a reziduurilor menajere, spre sud-est față de 

localitate (opusul direcției vânturilor dominate) cu prevederi de suprafață (conform normelor 

specifice) și perdea de protecție. 

Există o preocupare permanentă, a edililor comunei, pentru realizarea infrastructurii 

de utilităţi (apă, canalizare, gaze naturale, drumuri), cunoscut fiind faptul că aceasta 

reprezintă o condiţie esenţială pentru ridicarea nivelului de trai al populaţiei din mediul rural 

la standardele europene şi în primul rând pentru eliminarea defazajului dintre mediul urban şi 

cel rural. 

Lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă are efecte negative asupra 

nivelului de trai al locuitorilor, asupra dezvoltării economice și asupra sănătăţii oamenilor. 

Realizarea unei rețele de alimentare cu apă potabilă, constituie un pas important în 

modernizarea infrastructurii publice de bază din Comuna Pomârla, județul Botoşani, 

reprezentând pentru Primăria Comunei Pomârla o ţintă importantă în scopul atingerii 

performanţei serviciului public, precum şi pentru respectarea de către acesta a celor două 

responsabilități majore asumate: sănătatea şi confortul locuitorilor, respectiv siguranţa 

mediului şi protejarea resurselor de apă. 

Elaborarea soluţiei de realizare a lucrărilor se va face cu respectarea legislaţiei şi a 

reglementărilor tehnice în vigoare. 

Concluzionăm, referitor la necesitatea și oportunitatea investiţiei: 

- facilitează accesul la investiție a unui mare număr de locuitori ai comunei; 

- facilitează posibilitatea extinderii ulterioare la nivelul întregii comune a sistemului de 

alimentare cu apă; 

- facilitează punerea în valoare a terenurilor cu destinaţie construcţii de locuit, acest lucru 

aducând avantaje importante comunității, având în vedere atractivitatea din acest punct de 

vedere dată de amplasarea în apropierea râului Prut, într-o zonă pitorească, cu un cadru 

natural nealterat și cu bune condiții de mediu. 

De realizarea acestor lucrări vor beneficia în mod direct un număr de 1792 de locuitori 

din localitate, iar în mod indirect un număr foarte mare de locuitori din zonele adiacente care 

desfășoară diverse activități pe raza comunei (salariați din sistemul de învățământ și sanitar, 

deținători de terenuri și exploatații agricole, etc.). 



 
 

 
 

Oportunitatea investiției constă în derularea finanţării Programului Naţional de 

Dezvoltare Rurală 2014-2020, sub-măsura 7.2 Investiţii în crearea şi modernizarea 

infrastructurii de bază la scară mică. Submăsura 7.2 se încadrează conform Regulamentului 

(CE) 1305/2013, art.20, în măsura 07-
”
Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale” 

şi contribuie la domeniul de intervenţie DI 6 B-încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale, 

având ca finalitate îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie în mediul rural. 

Sprijinul acordat prin submăsura 7.2, pentru investiţiile de înfinţare, extindere şi 

îmbunătăţire a infrastructurii rutiere şi de apă/apă uzată în localităţile rurale din aglomerările 

umane între 2000-10000 l.e., va contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de populare din mediul 

rural prin reducerea decalajelor rural-urban. 

Experiența autorităților locale, reprezentate în special prin instituția primarului, în 

gestionarea fondurilor europene de-a lungul timpului, reprezintă un atu în promovarea 

investiției, obținerea fondurilor necesare investiției. 

Conform recensământului populaţiei şi locuitorilor din anul 2011, populaţia totală a 

comunei este de 2661 locuitori. Pe lângă localitatea de reşedinţă, satul Pomârla cu 2098 

locuitori, comuna mai are în componenţă satul Racovăţ cu 340 locuitori şi satul Hulubeşti cu 

223 locuitori. Astfel conform Principiului gradului de acoperire a populaţiei deservite şi a 

criteriului proiecte care deservesc comune cu o populaţie cât mai mare, comuna Pomârla se 

încadrează la categoria 2500-3499 locuitori, obţinând 22 de puncte. 

În urma implementării investiţiei din cadrul prezentei documentaţii vor putea fi 

racordaţi la servicii de alimentare cu apă si canalizare un număr de 1632 locuitori. 

Alimentarea cu apă în sistem centralizat precum şi un sistem de canalizare manajeră 

va determina creşterea gradului de confort şi de sănătate al localnicilor, creşterea nivelului de 

trai al acestora, creşterea atractivităţii comunei pentru investitori şi o creştere semnificativă a 

gradului de protecţie a mediului. 

Reţele de canalizare şi staţe de epurare. 

Localitatea Pomârla nu este deservită de un sistem centralizat de canalizare menajeră 

care să preia apele uzate menajere de la gospodării și de la instituțiile din zonă. 

Comuna Pomârla a depus un proiect pentru rețele de alimenatre cu apă, canalizare, 

menajeră și stație de epurare, finanțat prin programul care vizează protecția resurselor de apă, 

sisteme irigate de alimentare cu apă, stații de epurare, stații de tratare și canalizare. 

Necesitatea investiţiei este justificată prin faptul că populaţia resimte în mod acut lipsa 

unei surse de apă potabilă (corespunzătoare cantitativ si calitativ) şi a unui sistem de 

canalizare corespunzător din punct de vedere igienico-sanitar. În aceste sate, nu există un 



 
 

 
 

sistem centralizat de alimentare cu apă şi canalizare, satisfacerea nevoilor de apă ale 

populaţiei fiind asigurată din fântâni de mică adâncime, cu debite mici, insuficiente, în 

condiţii igienico - sanitare necorespunzătoare. In consecinţă se impune realizarea unui sistem 

centralizat de alimentare cu apă, canalizare si staţie de epurare în comuna Pomârla, jud. 

Botoşani, corespunzător din punct de vedere igienico-sanitar, capabil să asigure nevoile de 

apă gospodăreşti, publice şi pentru combaterea incendiilor precum şi colectarea şi tratarea 

apelor uzate menajere, în condiţii igienico - sanitare corespunzătoare. Aceasta va conduce la: 

- Creşterea confortului şi crearea cadrului igienico-sanitar optim pentru populaţie. 

- Dezvoltarea reţelelor de utilităţi. 

- Reducerea riscului poluării apelor freatice sau de suprafaţă de către latrine, respectiv de 

către consumatorii din apropierea diverselor cursuri de apă care e posibil sa evacueze apă 

uzată direct in acestea, fără o epurare prealabilă. Oportunitatea investiţiei este justificată prin 

accesul la investiţie al locuitorilor și al obiectivelor social - administrative din localităţile 

respective şi prin perspectiva dezvoltării economice şi sociale mai bune a zonei după 

realizarea investiţiei. 

  Implementarea investiţiei asigură atingerea următoarelor obiective: 

Obiectivul general; 

 îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie, asigurarea accesului la 

serviciile de bază şi protejarea moştenirii culturale şi naturale din spaţiul rural în 

vederea realizării unei dezvoltări durabile. 

 asigurarea nevoilor de apă în cantităţi suficiente şi în condiţii sanitare şi igienice 

corespunzătoare, pentru creşterea gradului de confort şi de sănătate al locuitorilor, 

pentru o protecţie mai bună a mediului şi pentru creşterea atractivităţii localităţii 

pentru investitorii de capital în comuna Pomârla, Judeţul Botoşani. 

Obiectivul specific 

Creşterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de servicii de 

alimentare cu apă şi canalizare, îmbunătăţite. 

Realizarea unui sistem de alimentare cu apă va ridica nivelul de confort și sănătate al 

locuitorilor din sate și creşterea nivelului de trai al acestora, crescând atractivitatea comunei 

pentru investitori și determinând o mai bună protecţie a mediului. Implementarea acestei 

investiţii va avea drept beneficiari direcţi locuitorii din satele comunei. 

Obiectivele operaţionale 

• încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale; 

• modernizarea infrastructurii de bază în zonele rurale; 



 
 

 
 

• îmbunătăţirea accesului la serviciile publice de bază pentru populaţia rurală. 

În prezent Comuna Pomârla se confruntă cu probleme legate de alimentarea cu apă. 

În conformitate cu master- planul pentru apă pe judeţul Botoşani, comuna Pomârla este 

prevăzută a fi alimentată dintr-o nouă staţie de tratare, propusă a fi amplasată lângă 

acumularea Rogojeşti. Cum aceste lucrări sunt prevăzute pentru un orizont de timp 

îndepărtat, edilii comunei, preocupaţi de asigurarea unor condiţii minime de igienă şi sănătate 

pentru populaţie, au căutat rezolvarea alimentarii cu apă a comunei folosindu-se de posibilele 

surse locale şi anume: 

 un puţ forat, existent, funcţional, dar neexploatat la capacitatea sa. Respectivul puţ a 

fost executat prin programul transfrontalier comun al Uniunii Europene şi al 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Familiei din România, intitulat PREVENIREA 

SINDROMULUI MORŢII ALBASTRE. Acest puţ a fost executat pe dealul din 

central localităţii Pomârla (lângă fostul sediu al primăriei vechi), a fost recepţionat si 

predat spre folosinţă primăriei comunei de către Direcţia de Sănătate Publică 

Botoşani. Mai mult, prin grija beneficiarului, acest puţ a fost închis, echipat 

corespunzător şi deserveşte şcoala din zonă precum şi primăria veche. 

Mai multe puţuri de adâncime, în diferite zone ale localtăţii Pomârla, care deservesc 

ca unităţi sociale şi economice din vecinătăţi dar şi ca puncte de alimentare cu cisterna pentru 

unităţile zootehnice din jur. 

Aceste puţuri arată faptul că pânza freatică de adâncime ne poate asigura debitul de 

apă necesar, doar că apa va trebui tratată corespunzător pentru a îndeplini şi condiţiile de 

potabilitate. 

Conform Studiului Hidrogeologic executat pentru lucrare, soluţia de alimentare cu apă 

s-a conturat folosind ca sursă de alimentare pânza freatică din zonă. La toate puţurile 

executate se poate preleva un debit de cca 0,7-11/sec. Pentru verificarea calităţii au fost 

prelevate probe de apă şi s-au efectuat analize de laborator, care arată că, în funcţie de zonă, 

apa prezintă diferite încărcări. Una din zonele prospectate, aflată într-o zonă de şes, suficient 

de mare ca suprafaţă şi unde se poate executa un front de captare cu mai multe puţuri, a fost 

propusă ca amplasament pentru realizarea unei captări. 

Atunci când vor fi realizate lucrările de captare şi tratare la sursa Siret (în zona 

localităţii Rogojeşti), precum şi aducţiunile care să rezolve alimentarea cu apă pentru partea 

de nord a judeţului Botoşani, se va putea conecta la noua sursă şi sistemul Pomârla. 

Înfiinţarea unui sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare presupune 

executarea a 2 (două) subsisteme şi anume: 



 
 

 
 

 Sistem centralizat de alimentare cu apă. 

 Reţele de canalizare şi staţe de epurare. 

Necesitatea investiţiei este justificată prin faptul că populaţia resimte în mod acut lipsa 

unei surse de apă potabilă (corespunzătoare cantitativ si calitativ) şi a unui sistem de 

canalizare corespunzător din punct de vedere igienico-sanitar. În aceste sate, nu există un 

sistem centralizat de alimentare cu apă şi canalizare, satisfacerea nevoilor de apă ale 

populaţiei fiind asigurată din fântâni de mică adâncime, cu debite mici, insuficiente, în 

condiţii igienico - sanitare necorespunzătoare. În consecinţă se impune realizarea unui sistem 

centralizat de alimentare cu apă, canalizare și staţie de epurare în comuna Pomârla, jud. 

Botoşani, corespunzător din punct de vedere igienico-sanitar, capabil să asigure nevoile de 

apă gospodăreşti, publice şi pentru combaterea incendiilor precum şi colectarea şi tratarea 

apelor uzate menajere, în condiţii igienico - sanitare corespunzătoare. 

Aceasta va conduce la: 

 Creşterea confortului şi crearea cadrului igienico-sanitar optim pentru populaţie; 

 Dezvoltarea reţelelor de utilităţi; 

 Reducerea riscului poluării apelor freatice sau de suprafaţă de către latrine, respectiv 

de către consumatorii din apropierea diverselor cursuri de apă care e posibil sa 

evacueze apă uzată direct în acestea, fără o epurare prealabilă. 

Oportunitatea investiţiei este justificată prin accesul la investiţie al locuitorilor și al 

obiectivelor social - administrative din localităţile respective şi prin perspectiva dezvoltării 

economice şi sociale mai bune a zonei după realizarea investiţiei. 

Implementarea investiţiei asigură atingerea următoarelor obiective: 

Obiectivul general; 

 îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie, asigurarea accesului la serviciile 

de bază şi protejarea moştenirii culturale şi naturale din spaţiul rural în vederea 

realizării unei dezvoltări durabile. 

 asigurarea nevoilor de apă în cantităţi suficiente şi în condiţii sanitare şi igienice 

corespunzătoare, pentru creşterea gradului de confort şi de sănătate al locuitorilor, 

pentru o protecţie mai bună a mediului şi pentru creşterea atractivităţii localităţii 

pentru investitorii de capital în comuna Pomârla, Judeţul Botoşani. 

 Obiectivul specific 

Creşterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de servicii de alimentare 

cu apă şi canalizare, îmbunătăţite. 

 Realizarea unui sistem de alimentare cu apă va ridica nivelul de confort și sănătate al 



 
 

 
 

locuitorilor din sate și creşterea nivelului de trai al acestora, crescând atractivitatea 

comunei pentru investitori și determinând o mai bună protecţie a mediului. 

Implementarea acestei investiţii va avea drept beneficiari direcţi locuitorii din satele 

comunei. 

Obiectivele operaţionale 

 încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale; 

 modernizarea infrastructurii de bază în zonele rurale; 

 îmbunătăţirea accesului la serviciile publice de bază pentru populaţia rurală; 

Alimentarea cu apă 

 

Sistemul de alimentare cu apă va cuprinde: 

Captarea - se va executa un front de captare prin realizarea unui număr de 5 (cinci) puţuri de 

mare adâncime, pe valea pârâului Ţiganul. Puţurile vor avea adâncimea de 120 m fiecare; 

Staţie de pompare apă brută SP1; 

Apa colectată de la puţuri va fi stocată într-un rezervor tampon de 50 mc, iar de aici cu 

ajutorul unei staţii de pompare va fi transportată la gospodăria de apă. Staţia de pompare va 

avea caracteristicile: 

SP 1: Qp=3,3 1/sec; 

Hp = 90 mH20. 

Conducta de aducţiune - va asigura transportul apei de la staţia de pompare la gospodăria de 

apă şi de la gospodăria de apă până la inrarea în satul Pomârla. Va fi realizată din conducte 

PEHD, De 110 mm, Pn 10, cu lungimea L=1590 m şi De 160 mm, Pn 6, cu lungimea L=721 

m. Gospodăria de apă, amplasată în localitatea Hulubeşti, dealul Fânaţului. 



 
 

 
 

Staţie de tratare - o construcţie, cu dimensiuni aproximative 10 x 6 m în plan şi 3,5 m 

înălţime, în interiorul căreia se vor monta echipamentele de tratare pe fluxul tehnologic 

corespunzător și un bazin de reacţie de 65mc; 

Rezervor înmagazinare - construcţie supraterană, prefabricată din metal, cu o capacitate de 

V = 300 mc, având ca rol înmagazinarea apei pentru stocarea rezervei de incendiu şi avarii şi 

pentru compensarea variaţiei orare a consumului aferent localităţilor comunei. Va fi amplasat 

astfel încât să asigure distribuţia gravitaţională în limitele 0,7 - 6 bar pentru cele două sate. 

Rezervorul va avea diametrul de 8,4 m, iar înălţimea de 5,8 m; va fi amplasat pe o fundaţie 

circulară din beton armat cu diametrul de 10,4m; 

Camera de vane - construcţie subterană din beton armat, cu dimensiunile în plan 2,5 x 2,5 m 

şi înălţimea de 2,5 m. În camera de vane se vor monta instalaţiile hidraulice, armăturile de 

închidere şi electrovana de incendiu, care vor asigura funcţionarea corespunzătoare a acestor 

instalaţii proiectate; 

Reţea de distribuţie - conducte din polietilenă având diametre de la 63 la 125 mm şi o 

lungime totală de L=12197m, îngropate în pământ sub adâncimea de îngheţ, dispuse în 

sistem ramificat şi inelar, asigurând debitele de utilizare la consumatori şi echipate cu hidranţi 

de incendiu, cămine cu vane de secţionare precum şi de aerisire şi golire. De asemeni pentru 

limitarea presiunilor de utilizare pe aceste reţele de distribuţie la 6 bari, se impune montarea 

unor reductoare de presiune. 

 

 



 
 

 
 

Canalizarea 

 Colectoare gravitaţionale din PVC cu diametrul de 250 mm, cu o lungime 

totală de aproximativ 11,060 km; 

 Staţii de pompare ape uzate - 1 bucată; 

 SPAU1: Qp= 0,39 1/sec; Hp = 40 mH20; 

 Conductă de refulare ape uzate din polietilenă PEHD, PE 100,Pn6, De 110 x 

6,3mm cu o lungime totală de 1,200 km; 

 Staţie de epurare mecano-biologică compactă cu o capacitate de 

Qzi,max=300 m
3
/zi; amplasată pe valea Pârâul lui Martin lângă localitatea 

Pomârla, în apropierea drumului judeţean DJ 29IC, conform planului de 

încadrare H0C. 

 Gură de vărsare - din beton la evacuarea apelor în Pârâul lui Martin, cu 

dimensiuni în plan de 3,5 m x 4 Om; 

          Pe traseul reţelelor de apă şi canalizare proiectate se vor executa şi un număr de 220 

branşamente de apă şi racorduri canalizare. Lungimea medie a fiecăruia va fi de l Ohm. 

Branşamentele de apă vor prevedea conducta de branşament din polietilena cu diametrul de 

32 sau 50 mm, Pn6, căminul de branşament la limita proprietăţii precum şi armăturile 

aferente. Racordurile de canalizare vor cuprinde conducta de racord din policlorură de vinii 

cu diametrul de 160 mm şi căminul de racord executat la limita proprietăţii din tuburi de 

beton. 

           Reţelele de apă şi de canalizare urmăresc traseul tramei stradale din intravilan şi vor 

avea o lungime totală de cca. 27,523 km, reţeaua pozându-se pe drumurile judeţene, 

comunale şi săteşti. 

  Frontul de captare şi staţia de pompare apă brută va ocupa o suprafaţa totală de 

2100 mp, care va constitui zona de protecţie sanitară. Câte o suprafaţă de 400 mp pentru 4 

puţuri şi o suprafață de 500 mp pentru al cincilea puţ cuplat cu staţia de pompare apă brută. 

  Gospodăria de apă va ocupa o suprafaţă de 50 x 50 mp = 2500 mp, care va constitui 

zona de protecţie sanitară. 

  Staţia de pompare apă uzată SPA1 va ocupa o suprafaţă de 3 x 3 mp = 9 mp, care 

va constitui zona de protecţie sanitară. 

  Stația de epurare va ocupa o suprafaţă de 40 x 30 mp = 1200 mp, care va constitui 

zona de proiecţie sanitară.  

  Căminele de vizitare şi de vane precum şi cele de branşament şi racord vor fi în 

număr de aproximativ 625 bucăţi şi vor ocupa o suprafaţă pe bucată de aproximativ 1,5 x 1,5 



 
 

 
 

m = 2,25 mp. 

 

Alimentarea cu gaze naturale 

 

 

În prezent în Comuna Pomârla nu există un sistem centralizat de alimentare cu gaze 

naturale, motiv pentru care locuitorii comunei apelează la alte surse pentru a se încălzi bazate 

pe combustibili lichizi  sau utilizează echipamente electrice de încălzire. 

Utilizarea sistemelor clasice de alimentare cu energie termică generează un randament 

scăzut ținând cont de faptul că locuințele nu sunt izolate termic, dar mai ales afectează mediul 

înconjurător, prin arderea combustibilului lemnos şi a combustibilului fosil pentru prepararea 

hranei şi furnizarea energiei termice. 

În acest context, se înregistrează un nivel ridicat de pierderi de energie termică la 

nivelul consumului casnic, având o influenţă directă asupra cantității utilizate de combustibil 

şi asupra cantității noxelor emise în atmosferă în urma arderilor. 

Luând în considerare așezarea geografică a Comunei Pomârla și lipsa unui sistem 

centralizat de gaze naturale, în scopul creșterii nivelului de trai al comunităţii locale și al 

conservării resurselor primare prin utilizarea eficientă a acestora, pe teritoriul acesteia pot fi 



 
 

 
 

valorificate surse alternative de energie (solară, geotermală, eoliană) care să înlocuiască 

sistemele clasice de încălzire. 

Pe viitor se vizează reducerea considerabilă a cheltuielilor de aprovizionare cu 

combustibil solid, având în vedere că în această comună există zona forestieră cu exploatare 

silvică sistematică. 

Conform „Studiului privind evaluarea potențialului energetic actual al surselor 

regenerabile de energie în România (solar, vânt, biomasă, microhidro, geotermie) 

identificarea celor mai bune locații pentru dezvoltarea investițiilor în producerea de energie 

electrică neconvențională” publicat de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de 

Afaceri în 2010, regiunea Nord-Est deține un potențial ridicat în vederea producerii de 

energie solară, energie eoliană, biomasă şi hidroenergetică. 

Poziţionarea comunei Pomârla în N-E ţării îi conferă acesteia posibilitatea exploatării 

mai multor tipuri de energie regenerabilă, respectiv energia eoliană și energia solară. 

Din cauza efectelor negative asupra mediului înconjurător provocate de utilizarea 

necontrolată a resurselor naturale, la nivel global se încearcă implementarea unei politici 

comune privind utilizarea resurselor de energie regenerabile.  

Energia solară este o alternativă la sursele tradiționale de energie deoarece este 

gratuită, ecologică, nu emite noxe, nu produce reziduri, este inepuizabilă și nu implică 

instalații de prelucrare sau transport a resurselor. În zonele întinse unde radiațiile soarelui cad 

direct pe suprafața pământului se pot instala panouri fotovoltaice pentru producerea de 

energie electrică. 

Alimentarea cu energie electrică 

 



 
 

 
 

Energia electrică este energia derivată din energia electrică potențială sau energia 

cinetică. Atunci când este folosit în mod liber pentru a descrie energia absorbită sau poate 

furnizată de un circuit electric (de exemplu, una furnizată de un utilitar electric), "energie 

electrică" vorbește despre energia care a fost transformată din energia potențialului electric. 

Această energie este furnizată de combinația de curent electric și potențial electric care este 

furnizat de circuit. În punctul în care această energie potențială electrică a fost transformată 

într-un alt tip de energie, ea încetează să mai fie energie electrică potențială. Astfel, toată 

energia electrică este o energie potențială înainte de a fi livrată la destinația finală. 

Odată convertit din energia potențială, energia electrică poate fi numită întotdeauna un 

alt tip de energie (căldură, lumină, mișcare, etc.) 

Alimentarea cu energie electrică a Comunei Pomârla este asigurată de o rețea de tensiune 

medie de 20 KV, rețea racordată la Sistemul Energetic Național. Iluminatul public este 

asigurat în același timp cu racordarea tuturor beneficiarilor de rețeaua de joasă tensiune. 

Starea tehnică a rețelei de alimentare cu energie electrică este bună, aceasta fiind în continuă 

extindere pentru a asigura furnizarea de energie electrică a noilor locuințe. 

 

Rețeaua de telefonie mobilă 

 

Rețeaua de telefonie mobilă are denumirea oficială PLMN (Public Land Mobile 

Network - Rețeaua publică de telefonie mobilă terestră) și este constituit din mii de rețele de 

diferite tipuri. 



 
 

 
 

Rețeaua de telefonie fixă cea mai veche rețea de telecomunicații la nivel mondial. 

Putem spune că în Comuna Pomârla avem o rețea de telefonie mobilă satisfacătoare.  

 

12. SIGURANȚA PUBLICĂ 

În cadrul comunei Pomârla funcţionează un Post de Poliţie în cadrul căruia îşi 

realizează activitatea 6 angajaţi. 

 

În scopul asigurării siguranţei locuitorilor în situaţii de incendiu şi calamităţi, la 

nivelul comunei a fost înfiinţat Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Pomârla.  

 



 
 

 
 

Acesta se află în subordinea Consiliului Local al comunei, având ca activităţi 

principale: 

 întocmirea planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

 completarea şi actualizarea planului de evacuare în situaţii de urgenţă, a planului de 

analiză şi acoperire a riscurilor; monitorizarea permanentă a cursului pâraielor în 

perioada lunilor de iarnă, pentru prevenirea producerii unor fenomene nedorite 

cauzate de aglomerările de gheaţă; 

 participarea împreună cu pompierii la stingerea incendiilor produse la vegetaţia uscată 

de pe suprafaţa păşunilor şi fâneţelor; 

 intervenţia în cazul incendiilor produse în gospodăriile oamenilor. 

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă este compus dintr-o singură persoană, 

angajată permanent în funcţia de şef SVSU, iar 11 sunt persoane voluntare. 

În acest context, se poate observa că la nivelul comunei Pomârla au fost adoptate 

măsurile necesare pentru a asigura siguranţa populaţiei, în vederea eficientizării activităţii 

persoanelor angajate în cadrul poliţiei rutiere şi a membrilor Serviciului Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă, sunt necesare investiţii care să vizeze modernizarea capacităţii de 

intervenţie (achiziţionarea de utilaje pentru stingerea incendiilor, utilaje de deszăpezire). 

 

13. Infrastructura serviciilor sociale si cea educațională 

Combaterea sărăciei și a excluziunii sociale reprezintă un obiectiv principal al 

strategiei Europa 2020, care se concretizează prin reducerea numărului de persoane expuse 

riscului sărăciei, nivelului de precaritate materială severă și a numărului de persoane din 

cadrul gospodăriilor caracterizate cu un nivel scăzut de ocupare a forței de muncă, fiind 

necesară promovarea incluziunii sociale care joacă un rol important în îmbunătățirea 

capitalului uman și contribuie la dezvoltarea armonioasă a comunității locale. 

Serviciile sociale reprezintă o componentă a sistemului de protecţie socială, aceasta 

din urmă fiind un obiectiv impus atenţiei în cadrul proceselor de promovare a incluziunii 

sociale. 

În legislaţia naţională care reglementează domeniul serviciilor sociale, serviciile 

sociale sunt definite drept: "Ansamblul complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a 

răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii 

unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi 

protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru 

promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii". 



 
 

 
 

Asistența Socială este un asamblu de instituții, programe, măsuri, activități 

profesionalizate, servicii specializate de protejare a persoanelor, grupurilor, comunităților, 

cu probleme speciale, aflate temporar  în dificultate, care din cauza unor motive de natură 

economică, socio-culturală, biologică sau psihologică nu au posibilitatea de a realiza prin 

mijloace și eforturi proprii, un mod normal, decent de viață. 

Binele pe care ni-l asigurăm propriei persoane este precar și instabil până când este 

asigurat tuturor și incorporat în viața de zi cu zi, suna un citat al lui Jane Adams 

 

Principii şi valori 

Conform art. 5 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, acordarea serviciilor sociale se 

întemeiază pe următoarele valori şi principii: 

• solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea 

persoanelor vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru 

depăşirea sau limitarea unor situaţii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii 

sociale a acestei categorii de populaţie; 

• subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate 

asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei 

asociative şi, complementar, statul; 

• universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în 

condiţiile prevăzute de lege; 

• respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată 

dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi 

social şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, 

intelectual, politic sau economic; 

• abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate 

situaţiei particulare de viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare 

caracterul şi cauza unor situaţii de urgenţă care pot afecta abilităţile individuale, 

http://www.imparte.ro/Cum-sa-donezi-inteligent/25/Cele-mai-de-pret-resurse-umane:-Tinerii.html


 
 

 
 

condiţia fizică şi mentală, precum şi nivelul de integrare socială a persoanei; suportul 

adresat situaţiei de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susţinere 

adresate membrilor familiei beneficiarului; 

• parteneriatul, potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice 

şi private, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, 

precum şi membrii comunităţii stabilesc obiective comune, conlucrează şi 

mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă decente 

şi demne pentru persoanele vulnerabile; 

• participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea şi 

implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor 

individualizate de suport social şi se implică activ în viaţa comunităţii, prin 

intermediul formelor de asociere sau direct, prin activităţi voluntare desfăşurate în 

folosul persoanelor vulnerabile; 

• transparenţa, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a 

administraţiei publice centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea 

participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor; 

• nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi 

acţiuni de protecţie socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, 

origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, 

vârstă, apartenenţă politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV 

sau apartenenţă la o categorie defavorizată; 

• eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea 

obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun 

rezultat în raport cu efectul proiectat; 

• eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai 

bun raport cost-beneficiu; 

• respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul 

de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta 

nu ameninţă drepturile sau interesele legitime ale celorlalţi; 

• activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea 

ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi 

întărirea nucleului familial; 

• proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, 

pentru facilitarea accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul 



 
 

 
 

mediu de viaţă; 

• complementaritatea şi abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului 

potenţial de funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunităţii 

şi societăţii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi 

acordate integrat cu o gamă largă de măsuri şi servicii din domeniul economic, 

educaţional, de sănătate, cultural etc.; 

• concurenţa şi competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici şi 

privaţi trebuie să se preocupe permanent de creşterea calităţii serviciilor acordate şi să 

beneficieze de tratament egal pe piaţa serviciilor sociale; 

• egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au 

acces în mod egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la 

măsurile şi acţiunile de protecţie socială; 

• confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au 

dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor 

referitoare la viaţa privată şi situaţia de dificultate în care se află; 

• echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socio-economice 

similare, pentru aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale; 

• focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se 

adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de 

veniturile şi bunurile acestora; 

 dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau 

reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaţi. 

 Compartimentul de asistenţă socială, organizat la nivel local, are responsabilitatea creării, 

menţinerii şi dezvoltării serviciilor sociale cu caracter primar, în funcţie de nevoile sociale 

identificate, cu scopul prioritar de susţinere a funcţionalităţii sociale a persoanei în mediul 

propriu de viaţă, familial şi comunitar. 

Obiectivul principal al asistenței sociale este de a veni in ajutorul persoanelor aflate în 

dificultate pentru ca aceștia să obțină condițiile necesare unei vieți decente. Acest ansamblu 

de măsuri urmarește să dezvolte în rândul segmentelor de persoane defavorizate propriile 

capacități și competențe pentru o mai pronunțată funcționare socială. Asistentul social, 

protectorul și militantul acestei cauze demne, trebuie să aibă în vedere interacțiunea constantă 

dintre doi factori: individul și mediul lui de viață socio-economic, politic, cultural, familial, 

moral etc., având cunoștințe despre dezvoltarea lui umană, despre personalitatea lui, cât și 

despre contextul socio-cultural și moral în care trăiește. 

http://www.imparte.ro/Cine-are-nevoie-de-ajutor/Persoane-fizice/
http://www.imparte.ro/Cine-are-nevoie-de-ajutor/Persoane-fizice/


 
 

 
 

 

 

 

În comuna Pomârla, serviciile sociale sunt asigurate prin Compartimentul de 

specialitate de asistenţă socială şi autoritate tutelară din cadrul aparatului propriu de 

specialitate al primarului, împreună cu Comitetul de autoritate tutelară al comunei Pomârla al 

cărei preşedinte este secretarul comunei. 

Primăria Pomârla oferă sprijin financiar și pentru ajutor de încălzire și pentru 

persoanele cu dizabilități. De asemenea Primăria oferă sprijin și persoanelor care aparțin 

grupurilor defavorizate cu scopul reducerii sărăciei și combaterii excluziunii sociale. 

Compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pomârla are în 

vedere creşterea gradului de incluziune socială prin identificarea şi soluţionarea problemelor 

sociale ale comunităţii din diferite domenii precum: protecţia copilului, a familiei, a 

persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a persoanelor aflate în 

nevoi. 

În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, compartimentul de asistenţa 

socială desfăşoară următoarele activităţi: 

 revenirea situaţiilor care pot conduce la marginalizare sau excluziune socială; 

 identificarea nevoilor individuale şi de grup şi a principalelor categorii de persoane 

care beneficiază de servicii sociale; 

 informarea asupra situaţiilor de vulnerabilitate şi dificultate, precum şi asupra 

drepturilor sociale legale ale persoanelor; 

 realizarea de măsuri educative şi de supraveghere destinate preîntâmpinării 

comportamentelor deviante; 

 acordarea de sprijin material şi financiar persoanelor şi familiilor cu venituri reduse cu 



 
 

 
 

scopul acoperirii nevoilor minime, prevăzute de ansamblul dispoziţiilor legale în 

vigoare. 

La nivelul comunei Pomârla este necesară încurajarea incluziunii grupurilor 

vulnerabile şi combaterea atitudinilor şi practicilor sociale de discriminare şi se impune o 

atenţie sporită creşterii cheltuielilor sociale alocate serviciilor sociale pentru prevenirea 

excluziunii pe termen lung precum şi conceperea unor politici de succes privind ocuparea 

forţei de muncă. 

 

14. Educație 

 

Educația este ceea ce supraviețuiește după ce tot ce a fost învățat a fost uitat. - 

Burrhus Frederic Skinner 

 

„Menirea firească a şcolii nu este să dea învăţătură, ci să deştepte, cultivând 

destoiniciile intelectuale în mintea copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţa.“ – Ioan 

Slavici 

 

 

Educația contribuie în mod direct la îmbunătățirea calității vieții, deține un rol 

semnificativ asupra dezvoltării socio - economice locale, și contribuie la creșterea gradului de 

participare pe piața muncii, la consolidarea fiscală și sustenabilitatea financiară pe termen 

lung. 



 
 

 
 

Misiunea Ministerului Educației Naționale este să asigure un mediu educațional care 

să asigure dezvoltarea armonioasă a tuturor beneficiarilor săi, prin promovarea excelenței și 

asigurarea accesului egal la educație.  

Sistemul de învățământ românesc a trecut prin reforme importante în ultimele decenii, 

cu toate că există importante acțiuni nefinalizate. România a înregistrat o ușoară creștere în 

domeniul îngrijirii și educației timpurii a copiilor cu vârste între 3 și 6 ani, rata brută a 

înscrierilor crescând de la 71,8% în 2003/2004 la 78,4% în 2011/2012. Discrepanțele dintre 

mediul urban și mediul rural continuă să existe, chiar dacă s-au redus anual (de la 9 puncte 

procentuale în 2003/2004, la 4,5 puncte procentuale în 2011/2012).  

Ratele de înscriere în învățământul primar și secundar din România au crescut la 

începutul ultimei decade; cu toate acestea, a existat o descreștere a ratelor de înscriere la 

nivelurile primar și secundar inferior. În 2012, această rată a scăzut la 90,6%, de la un maxim 

de peste 100% în 2005-2006, după cum arată figura de mai jos. Descreșterea ratelor de 

înscriere reflectă, în parte, o revenire la echilibru, în urma prevederii legale din 2003-2004, 

conform căreia vârsta de intrare la școală a fost modificată, pentru a permite înscrierea 

copiilor de 6 ani în clasa 1. Această prevedere a condus la creșterea semnificativă a ratei 

brute de înscriere în învățământul primar și secundar, depășind 100%, deoarece copiii cu 

vârste de 6 și 7 ani intrau la școală în același timp. În ciuda tendinței generale, este o diferență 

majoră între ratele de înscriere din mediul rural și urban. 

Strategia educaţiei şi formării profesionale din România are ca obiective scăderea 

abandonului şcolar timpuriu din sistemele de educaţie şi formare, care ar trebui să ajungă sub 

10%, iar cel puţin 95% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între patru ani şi vârsta pentru 

înscrierea obligatorie la şcoala primară ar trebui să beneficieze de educaţie preşcolară. 

În Comuna Pomârla funcționează instituții de învățământ preșcolar, primar și 

gimnazial. În comună funcționează : 

 un Centru de Plasament;  

 un Centru de Zi;  

 un Centru de Plasament „Speranţa”; Kinder In Not;  

 Grădinița nr. 1 cu program normal  

 Grădinița nr.2 Pomârla; 

 Școala Primară nr. 1 Pomârla; 

 Școala Primară nr.2 Racovăț; 

 Liceul Teoretic Anastatsie Bașotă unde funcționează instituții de învățământ primar, 

gimnazial și liceal. 



 
 

 
 

Liceul Teoretic Anastasie Bașotă are toate utilitățile, având instalații termice și 

electrice. Liceul beneficiază de apă curentă, canalizare cu bazin vidanjabil, căldură și acces la 

serviciile de internet și telefonie mobilă. De asemenea elevii acestui liceu beneficiază și de 

două laboratoare de informatică. Pe viitor liceul dorește să-și schimbe profilul din tehnic în 

profil silvic, având în vedere că liceul deține păduri, iar cererea de pe piața muncii pentru 

tinerii claficiați într-o meserie este destul de mare. 

 

 

 

Cu ajutorul fundației KINDER IN NOT în anul 2006 a fost construită o nouă grădiniță 

în satul Pomârla. Autoritățile locale au asigurat platforma pe care a fost montată în 10 zile 

construcția pe structura din lemn. 

Prin proiectul implementat în perioada iunie 2010 - mai 2013 pe componenta socială a 

fost realizată o modernă grădiniță, cu doua grupe de clasă. Grădinița are în curte un loc de 

joacă dotat cu balansoare, figurine și scrânciob. Personalul didactic benefiaciză de o 

imprimantă, telefon fix, birouri, scaune, vestiare, rafturi metalice, afișere, module de crație 

etc. De asemenea unitatea de învățământ este racordată la toate utilitățile, copiii beneficind de 

condiții bune de studiu și recreere. 

 

Copii înscriși în grădinițe în perioada 2016-2018 în Comuna Pomârla 

Niveluri de instruire Județe Localiăți Ani 



 
 

 
 

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

UM: Număr persoane 

Număr 

persoane 

Număr 

persoane 

Număr 

persoane 

Copii înscriși în 

grădinițe 
Botoșani 

38544 

POMÂRLA 
69 69 70 

 

Copii înscriși în învățământul primar și gimnaziu în perioada 2016-2018 în 

Comuna Pomârla 

Niveluri de instruire Județe Localități 

Ani 

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

UM: Număr persoane 

Număr 

persoane 
Număr 

persoane 
Număr 

persoane 

Elevi înscriși în învățământul 

primar și gimnazial (inclusiv 

învățământul special) 

Botoșani 
38544 

POMÂRLA 
269 258 256 

Elevi inscrisi in invatamantul 

primar si gimnazial 
Botoșani 

38544 

POMÂRLA 
269 258 256 

 

Elevi înscriși în învățământul liceal în perioada 2016-2018 în Comuna Pomârla 

Niveluri de instruire Județe Localități 

Ani 

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

UM: Număr persoane 

Număr 

persoane 

Număr 

persoane 

Număr 

persoane 

Elevi înscriși în 

învățămantul liceal 
Botoșani 

38544 

POMÂRLA 
88 85 82 

 

Numărul cadrelor didactice din învățământul preșcolar în perioada 2016-2018 în 

Comuna Pomârla 

 

Niveluri de instruire Județe Localități 

Ani 

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

UM: Număr persoane 

Număr 

persoane 

Număr 

persoane 

Număr 

persoane 

Învățământ 

preșcolar 
Botoșani 

38544 

POMÂRLA 
4 4 4 

 

Numărul sălilor de clasă din învățământul liceal 

Niveluri de instruire Județe Localități Ani 



 
 

 
 

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

UM: Număr 

Număr Număr Număr 

Invatamant prescolar Botoșani 38544 POMÂRLA 4 4 4 

 

Numărul laboratoarelor școlare din învățământul liceal 

Niveluri de instruire Județe Localități 

Ani 

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

UM: Număr 

Număr Număr Număr 

Învățământ liceal Botoțani 38544 POMÂRLA 3 3 3 

 

Numărul atelierelor școlare din Comuna Pomârla 

Niveluri de instruire Județe Localități 

Ani 

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

UM: Număr 

Număr Număr Număr 

Total Botoșani 38544 POMÂRLA 1 1 1 

 

Numărul terenurilor de sport din Comuna Pomârla 

Niveluri de instruire Județe Localități 

Ani 

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

UM: Număr 

Număr Număr Număr 

Total Botoșani 38544 POMÂRLA 2 2 2 

 

Numărul cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial în perioada 2016-

2018 în Comuna Pomârla 

 

Niveluri de instruire Județe Localități 

Ani 

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

UM: Număr persoane 

Număr 

persoane 
Număr 

persoane 
Număr 

persoane 

Învățământ primar și gimnazial 

(inclusiv învățământul special) 
Botoșani 

38544 

POMÂRLA 
6 6 6 

Învățământ primar și gimnazial Botoșani 
38544 

POMÂRLA 
6 6 6 

 



 
 

 
 

Numărul cadrelor didactice din învățământul liceal în perioada 2016-2018 în Comuna 

Pomârla 

Niveluri de 

instruire 
Județe Localități 

Ani 

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

UM: Numar persoane 

Număr 

persoane 

Număr 

persoane 

Număr 

persoane 

Învățământ liceal Botoșani 
38544 

POMÂRLA 
17 16 13 

 

Numărul sălilor de clasă din învățământul liceal 

Niveluri de instruire Județe Localități 

Ani 

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

UM: Număr 

Număr Număr Număr 

Învățământ liceal Botoșani 38544 POMÂRLA 30 30 30 

 

Numărul Pc-urilor din unitățile de învățământ din Comuna Pomârla 

Niveluri de instruire Județe Localități 

Ani 

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

UM: Număr 

Număr Număr Număr 

Total Botoșani 38544 POMÂRLA 75 75 75 

 

Una dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă infrastructura 

educațională de la nivelul Comunei Pomârla este reprezentată de gradul avansat de uzură al 

clădirilor educaționale. În acest sens autoritatea publică locală trebuie să se axeze asupra 

lucrărilor de renovare (izolare termică, reparații interior și exterior etc.) și modernizare pentru 

a putea asigura condițiile minime necesare desfășurării actului educațional. 

Alte probleme identificate la nivelul infrastructurii educaționale din Comuna Pomârla 

sunt insuficiența laboratoarelor și atelierelor școlare, lipsa unor cabinete de consiliere 

psihopedagogică, lipsa unor săli de sport și terenuri de sport la nivelul tuturor unităților de 

învățământ. 

Totodată, este necesară dotarea unităților de învățământ cu unități de calcul, sisteme moderne 

IT, în condițiile necesității îmbunătățirii calității actului educațional și adaptării activităţii 

educaţionale la cerinţele actuale ale societăţii şi ale pieţei muncii. 



 
 

 
 

Ținând cont de faptul că sistemul educațional împreună cu ideile inovatoare și 

măsurile antreprenoriale conduc la o creștere economică sustenabilă și la crearea de noi locuri 

de muncă îmbunătățirea sistemului educațional este o prioritate privind dezvoltarea 

comunităţii locale, fiind un element reprezentativ de dezvoltare socio-economică. 

 

14. Sănătate 

Sănătatea reprezintă un concept complex cu câteva aspecte ce cuprind dimensiunea 

emoțională, intelectuală, fizică, socială și spirituală. Sănătatea înseamnă mult mai mult decât 

absența bolii. Ea este un proces ce contribuie la bunăstare și echilibru. 

 

Sănătatea se definește în mod curent ca starea unui organism la care funcționarea 

tuturor organelor se face în mod 

normal și regulat. 

Organizația Mondială a 

Sănătății a propus în 1946 definiția 

următoare: „Sănătatea este o stare 

pe deplin favorabilă atât fizic, 

mintal cât și social, și nu doar 

absența bolilor sau a 

infirmităților”. Mai târziu a fost 

inclusă în această definiție și „capacitatea de a duce o viață productivă social și economic”. 

Furnizarea şi accesul la serviciile medicale reprezintă o problemă cheie pentru 

asigurarea unei mai bune calităţi a vieţii în comunităţile rurale. O populație sănătoasă 

constituie elementul cheie ce stă la baza dezvoltării socio-economică a unei comunități și o 

condiție esențială pentru sigurarea unei forțe de muncă longevive. Astfel, la nivelul oricărei 

comunități sunt necesare investiții care să permită creșterea speranței de viață a populației, 

fapt ce va conduce în mod direct la prosperitate economică 

Fiind situată într-o zonă rurală, Comuna Pomârla prezintă o dotare sanitară medie. 

Serviciile sanitare din comună rezumându-se doar la servicii sanitare de bază, având un 

Cabinet Medical, medic Lepădatu Ioan. Cabinetul medical a fost amenajat la parter, în sediul 

nou al primăriei din comună. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Organism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organ
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organizația_Mondială_a_Sănătății
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organizația_Mondială_a_Sănătății
https://ro.wikipedia.org/wiki/1946


 
 

 
 

 
  

În Comuna Pomârla, serviciile de asistență medicală sunt asigurate de următoarele 

dotări și cadre medicale: un medic de familie și o farmacie.  

Privind starea de sănătate a populației, conform informațiilor furnizate de personalul 

medical din cadrul cabinetului medical, principalele afecțiuni ale populației sunt următoarele: 

hipertensiunea arterială, bronhopneumopatia cronică obstructivă (BPCO), diabetul zaharat, 

ciroza hepatică, epilepsie, accident vascular cerebral și ulcer gastric. 

În Comuna Pomârla nu există spitale, cele mai apropiate aflându-se în orașul Dorohoi, 

la aproximativ 15 km: Spitalul Municipal Dorohoi. 

Sistemul medico-sanitar de la nivelul Comunei Pomârla se confruntă cu o serie de 

probleme, legate atât de starea infrastructurii sanitare, cât și de calitatea serviciilor medicale 

furnizate. 

Una dintre problemele semnificative cu care se confruntă infrastructura de sănătate de 

la nivel Comunei Pomârla constă în insuficiența numărului de structuri medicale (un singur 

cabinet medical). În aceste condiții, locuitorii Comunei Pomârla sunt nevoiți să meargă în 

localitățile învecinate sau în centrele urbane ale județului Botoșani, în vederea efectuării 

analizelor sau investigaților medicale de specialitate. 

În ceea ce privește nivelul dotării cu aparatură de specialitate a unității din Comuna 

Pomârla, acesta este unul destul de redus. Lipsa echipamentelor medicale și a aparaturii de 

specialitate afectează considerabil capacitatea sistemului sanitar de a face față cerințelor 

populației și influențează negativ calitatea şi diversitatea serviciilor medicale. De asemenea, 



 
 

 
 

lipsa unei ambulanțe la nivel local presupune ca, în cazurile de urgență, asistența medicală să 

fie asigurată de un echipaj medical din orașul Dorohoi. 

În concluzie, sistemul sanitar actual din Comuna Pomârla prezintă lacune mari de 

funcţionare cauzate de insuficienţa unităţilor sanitare şi a cadrelor medicale raportat la 

suprafaţa şi la numărul de locuitori ai comunei şi de nivelul redus de dotare cu echipamente 

de specialitate. Astfel, sunt necesare modernizarea, dotarea şi extinderea infrastructurii 

medicale existente, precum și atragerea de noi cadre medicale în comună. 

Unitățile sanitare reprezintă unitățile care asigură populației asistența medicală 

curativă și profilactică prin următoarele unități sanitare din sectorul public și privat: spitale, 

dispensare medicale, policlinici, sanatorii, centre de diagnostic și tratament, ambulatorii 

integrate spitalelor de specialitate, preventorii, cabinete medicale de familie, cabinete 

stomatologice, cabinete medicale de specialitate, cabinete medicale școlare/ studențești, 

laboratoare medicale, farmacii și puncte farmaceutice etc. 

Cabinetele medicale de specialitate sunt unitățile medicale destinate în special pentru 

îngrijirea sănătății în ambulatoriu. Aceste cabinete medicale furnizează servicii de tratament 

pentru specialitatea medicală pentru care au fost destinate. În general, aceste cabinete au o 

singură specialitate, dar se întâlnesc situații în care sunt grupate mai multe specialități 

medicale. Cabinetele medicale școlare/studentești sunt unitatăți sanitare care funcționează în 

școli și unități de învățământ superior, care asigură asistența medicală generală preventivă, 

curativă de urgență pentru elevii/studenții arondați. Dispensarele medicale sunt unițăți 

sanitare pentru acordarea asistenței medicale generale și de specialitate profilactice și curative 

precum și monitorizarea bolnavilor, de către medici și personal sanitar mediu. 

Farmacia este o societate comercială organizată cu scopul de a furniza servicii de 

vânzare cu amănuntul a medicamentelor și a altor materiale sanitare. Punctul farmaceutic 

asigură asistența farmaceutică a populației prin furnizarea de servicii de vânzare cu 

amănuntul a medicamentelor; vânzarea de produse cosmetice, produse parafarmaceutice, 

dispozitive și aparatură medicală de uz individual și consumabile pentru acestea, suplimente 

alimentare și alimente cu destinație specială și alte produse destinate utilizării în unele stări 

patologice, cu excepția vânzării produselor homeopate care se eliberează numai pe bază de 

prescripție medicală. 



 
 

 
 

 

Numărul unităților sanitare din Comuna Pomârla în perioada 2016-2018 

Categorii de unități 

sanitare 

Forme de 

proprietate 
Județe Localitâți 

Ani 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

UM: Numar 

Număr Număr Număr 

Cabinete medicale 

școlare 

Proprietate 

publică 
Botoșani 

38544 

POMÂRLA 
1 1 1 

Cabinete medicale de 

familie 

Proprietate 

privată 
Botoșani 

38544 

POMÂRLA 
1 1 1 

Puncte farmaceutice 
Proprietate 

privată 
Botoșani 

38544 

POMÂRLA 
2 2 3 

 

14.Economia

 

           Economia (din greacă οίκος oikos, „casă” și νομος nomos, „conducere”) este o știință 

socială ce studiază producția și desfacerea, comerțul și consumul de bunuri și servicii.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_greacă
https://ro.wikipedia.org/wiki/Științe_sociale
https://ro.wikipedia.org/wiki/Științe_sociale
https://ro.wikipedia.org/wiki/Producție
https://ro.wikipedia.org/wiki/Piață
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comerț
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Consum&action=edit&redlink=1


 
 

 
 

Potrivit definiției date de Lionel Robbins în 1932, economia este știința care studiază 

modul de alocare a unor resurse rare în scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu 

activitatea umană, economia este o știință socială. 

Se spune că economia este pozitivă atunci când încearcă să prezică în mod obiectiv și 

să explice consecințele anumitor opțiuni, date fiind un set de supoziții sau de observații. 

Alegerea unei supoziții ce trebuie făcută atunci când se construiește un model, la fel ca și 

observațiile ce trebuie stabilite sunt alegeri normative.  Se spune că economia 

este normativă atunci când recomandă o alegere în detrimentul altei alegeri sau când este 

făcută o apreciere subiectivă asupra valorii. Producţia industrială este foarte scăzută. 

Meșteșugurile şi profesiile liberale sunt slab reprezentate, nefiind dezvoltate frizerii şi 

coafuri, laboratoarele de patiserie şi cofetărie, birourile de copiat acte şi de traduceri 

autorizate, serviciile notariale etc. Sectorul serviciilor este slab dezvoltat în raport cu cerinţele 

populaţiei. Lipsesc micile ateliere pentru reparaţii sau pentru producerea unor obiecte de uz 

casnic şi gospodăresc, mic mobilier pentru casă şi pentru grădină, articole din ceramică, 

reparaţii încălţăminte şi îmbrăcăminte, confecţii metalice şi textile, lucrări de sudură, echipe 

autorizate pentru construirea caselor, etc. 

Serviciile de mecanizare şi chimizare a agriculturii sunt asigurate de prestatori de 

servicii particulari din comună, deţinători de utilaje agricole, cu care execută lucrări şi pentru 

ceilalţi proprietari de terenuri agricole din comună. 

Pe viitor Primăria iși propune să dezvolte economia comunei prin crearea condițiilor 

pentru aparția și dezvoltarea mediului de afaceri bazat pe competiție și satisafacerea nevoilor 

pieții. 

Promovarea unei agriculturi moderne, aliniată principiilor economiei de piață va 

genera creșterea nivelului de trai al populației. 

Obiectivele specifice sunt: 

 Dezvoltarea de activități care să conducă la crearea de surse de venit pentru populație 

din activități economice non-agricole și scăderea gradului de dependență a locuitorilor 

față de agricultură; 

 Pregătirea şi informarea locuitorilor implicaţi în procesul de diversificare al economiei 

rurale; 

 Sprijin pentru promovarea de programe atestarea profesională a actorilor locali 

implicaţi în activităţi non agricole, microîntreprinderi, servicii de bază, turism, 

renovarea şi dezvoltarea satelor, etc. 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Lionel_Robbins&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/1932
https://ro.wikipedia.org/wiki/Științe_sociale


 
 

 
 

 Sprijin pentru pregătirea şi informarea populaţiei rurale implicate în procesul de 

diversificare al economiei rurale, asigurarea de servicii etc.; 

 Îmbunătățirea și încurajarea afacerilor; politici de marketing eficente în domeniul 

agriculturii. 

 

15. AGRICULTURA 

Agricultura este știința și arta cultivării plantelor și creșterii animalelor. 

Agricultura a fost dezvoltarea cheie în ascensiunea civilizației umane sedentare, prin 

care agricultura de specii domesticite a creat surplusuri alimentare care le-au permis 

oamenilor să trăiască în orașe. 

 Istoria agriculturii a început în urmă cu mii de ani. După ce au adunat boabe sălbatice 

începând cu cel puțin 105.000 de ani în urmă, fermierii începători au început să le planteze în 

urmă cu aproximativ 11.500 de 

ani. Porcii, oile și bovinele au 

fost domesticite în urmă cu peste 

10.000 de ani. Plantele au fost 

cultivate independent în cel puțin 

11 regiuni ale lumii. 

Agricultura 

industrială bazată pe 

monocultură pe scară largă în 

secolul XX a ajuns să domine producția agricolă, deși aproximativ 2 miliarde de oameni încă 

depindeau de agricultura de subzistență până în prima douăzeci. 

Agricultura constituie un domeniu de activitate vital pentru economia unei țări. În 

România, agricultura continuă să dețină un statut deosebit de important, deși parcurge cel mai 

profund proces de restructurare de proprietate și sistem de exploatare. A rămas una din 

ramurile prioritare ale producției materiale, cu atât mai mult cu cât progresul economic și 

social al lumii contemporane se află într-o strânsă corelație cu nivelul realizărilor din 

agricultură si nu poate fi conceput în afara dezvoltării puternice a acestei ramuri de producție. 

Cu toate acestea, performanța sectorului agricol a înregistrat un nivel scăzut. Lipsa 

competitivității sectorului agricol este reflectată de productivitatea scăzută, de creșterea 

economică redusă, având în vedere că agricultura nu reușesc să facă față competiției străine, 

în special celei din Uniunea Europeană. În aceste condiții agricultura ca ramură a economiei 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Civilizație
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sedentism&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Surplusul_economic&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_agriculturii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Domesticire
https://ro.wikipedia.org/wiki/Agricultură_intensivă
https://ro.wikipedia.org/wiki/Agricultură_intensivă
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Agricultura_de_subzistență&action=edit&redlink=1


 
 

 
 

naționale, înregistrează un declin. 

 

Suprafața fondului funciar din Comuna Pomârla 

Modul 

de 

folosință 

pentru 

suprafaț

a 

agricolă 

Forme de 

proprieta

te 
Județe Localități 

Ani 

Anul 

2009 

Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

UM: Ha 

Hectar

e 

Hectar

e 

Hectar

e 

Hectar

e 

Hectar

e 

Hectar

e 

Total Total 
Botoșa

ni 

38544 

POMÂRL

A 

5382 5382 5382 5382 5382 5382 

- 
Proprieta

te privată 

Botoșa

ni 

38544 

POMÂRL

A 

: 4670 4668 4668 4668 4668 

 

Suprafața fondului funciar după modul de folosință din Comuna Pomârla din 

perioada 2010-2014 

Modul de 

folosință 

pentru 

suprafața 

agricolă 

Forme de 

proprietate 
Județe Localități 

Ani 

Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

UM: Ha 

Hectare Hectare Hectare Hectare Hectare 

Total Total Botoșani 
38544 

POMÂRLA 
5382 5382 5382 5382 5382 

- 
Proprietate 

privată 
Botoșani 

38544 

POMÂRLA 
4670 4668 4668 4668 4668 

Agricola Total Botoșani 
38544 

POMÂRLA 
2421 2421 2421 2421 2421 

- 
Proprietate 

privată 
Botoșani 

38544 

POMÂRLA 
2418 2416 2416 2416 2416 

Arabila Total Botoșani 
38544 

POMÂRLA 
1687 1687 1687 1687 1687 

- 
Proprietate 

privată 
Botoșani 

38544 

POMÂRLA 
1684 1682 1682 1682 1682 

Pasuni Total Botoșani 
38544 

POMÂRLA 
430 430 430 430 430 

- 
Proprietate 

privată 
Botoșani 38544 430 430 430 430 430 



 
 

 
 

POMÂRLA 

Fânețe Total Botoșani 
38544 

POMÂRLA 
278 278 278 278 278 

- 
Proprietate 

privată 
Botoșani 

38544 

POMÂRLA 
278 278 278 278 278 

Vii și 

pepiniere 

viticole 

Total Botoșani 
38544 

POMÂRLA 
2 2 2 2 2 

- 
Proprietate 

privată 
Botoșani 

38544 

POMÂRLA 
2 2 2 2 2 

Livezi și 

pepiniere 

pomicole 

Total Botoșani 
38544 

POMÂRLA 
24 24 24 24 24 

- 
Proprietate 

privată 
Botoșani 

38544 

POMÂRLA 
24 24 24 24 24 

Terenuri 

neagricole 

total 

Total Botoșani 
38544 

POMÂRLA 
2961 2961 2961 2961 2961 

- 
Proprietate 

privată 
Botoșani 

38544 

POMÂRLA 
2252 2252 2252 2252 2252 

Păduri și 

altă 

vegetație 

forestieră 

Total Botoșani 
38544 

POMÂRLA 
2496 2496 2496 2496 2496 

- 
Proprietate 

privată 
Botoșani 

38544 

POMÂRLA 
1913 1913 1913 1913 1913 

Ocupată cu 

ape, bălți 
Total Botoșani 

38544 

POMÂRLA 
35 35 35 35 35 

- 
Proprietate 

privată 
Botoșani 

38544 

POMÂRLA 
30 30 30 30 30 

Ocupată cu 

construcții 
Total Botoșani 

38544 

POMÂRLA 
122 122 122 122 122 

- 
Proprietate 

privata 
Botoșani 

38544 

POMÂRLA 
91 91 91 91 91 

Căi de 

comunicații 

și căi ferate 

Total Botoșani 
38544 

POMÂRLA 
90 90 90 90 90 

Terenuri 

degradate și 

neproductive 

Total Botoșani 
38544 

POMÂRLA 
218 218 218 218 218 



 
 

 
 

- 
Proprietate 

privată 
Botoșani 

38544 

POMÂRLA 
218 218 218 218 218 

 

Terenul arabil existent in comuna Pomârla este cultivat cu următoarele culturi: 

porumb, grâu, lucernă, rapiță, floarea soarelui, rădăcinoase, ovăz, cartofi și tomate. 

 

Principalele culturi din comuna Pomârla din perioada 1999-2003 

Principalele 

culturi 
Județe Localități 

Ani 

Anul 

1999 

Anul 

2000 

Anul 

2001 

Anul 

2002 

Anul 

2003 

UM: Ha 

Hectare Hectare Hectare Hectare Hectare 

Grâu și 

secară 
Botoșani 

38544 

POMÂRLA 
35 60 92 76 64 

Porumb 

boabe 
Botoșani 

38544 

POMÂRLA 
822 891 820 748 704 

Floarea 

soarelui 
Botoșani 

38544 

POMÂRLA 
80 100 100 100 120 

Sfecla de 

zahăr 
Botoșani 

38544 

POMÂRLA 
70 50 50 50 40 

Cartofi Botoșani 
38544 

POMÂRLA 
100 100 100 100 90 

Legume Botoșani 
38544 

POMÂRLA 
58 60 60 55 50 

  

 

Principalele produse agricole animale din perioada 1999-2003 

Principalele 

produse agricole 

animale 
Județe Localități 

Unități de 

masură 

Ani 

Anul 

1999 

Anul 

2000 

Anul 

2001 

Anul 

2002 

Anul 

2003 

Greutatea în viu 

a animalelor 

destinate 

sacrificării 

pentru consum 

Botoșani 
38544 

POMÂRLA 

Tone 

greutate 

vie 
236 281 305 237 630 

Producția de 

lapte de vacă și 

bivolita (inclusiv 

consumul 

viteilor) 

Botoșani 
38544 

POMÂRLA 

Hectolitri 

(100 l) 
20226 22855 23628 20931 28537 



 
 

 
 

Producția de 

lână 
Botoșani 

38544 

POMÂRLA 
Kilograme 2180 2897 1863 1880 1880 

Producția de 

ouă 
Botoșani 

38544 

POMÂRLA 
Mii bucati 1610 1650 1560 780 1520 

 

La nivelul comunei Pomârla nu există o filială a Agenției de Plăți și Intervenții în 

Agricultură. 

Ținând cont de necesitatea valorificării corespunzătoare a acestei resurse funciare, pe 

viitor se impune corijarea structurii asolamentelor și a unei agriculturi superintensive 

specifice zonei. Se pot menționa câteva direcții:  

- echilibrarea ponderii culturilor cerealiere;  

- creșterea ponderii culturilor tehnice și legumelor în câmp și în spații protejate;  

- creșterea suprafețelor de plante furajere, îndeosebi a leguminoaselor perene;  

      -    comasarea terenului pentru eficientizare. 

Viticultura în această zonă este 

reprezentată de viile populaţiei, 

majoritatea folosind producţia pentru 

consumul personal şi nu pentru livrare 

spre industria alimentară sau 

comercializare. Soiurile cultivate sunt 

cele denumite popular: fragă albă, fragă 

neagră, busuioacă, altoi, etc. 

Pomicultura. Creşterea pomilor este o îndeletnicire aproape a fiecărui gospodar din 

satele comunei noastre, nefiind foarte dezvoltat  ca ramură a horticulturii, cu toate că arealul 

comunei Pomârla prezintă condiţii pedo-climatice foarte bune pentru pomicultură. 

În fiecare gospodărie întâlneşti de obicei un loc aparte destinat livezii, în care întâlnim 

o varietate de pomi fructiferi: pruni, meri, peri, cireşi, zarzări, caişi, etc. Doar în puţine 

gospodării cultura pomilor se face sistematic, în livezi. Cele mai multe gospodării au plantaţi 

pomii fructiferi mai mult în curtea caselor şi pe terenurile ce prezintă declivitate crescută, 

urmărind şi stabilizarea respectivului versant. 



 
 

 
 

În perioade analizată, 

suprafaţa cultivată cu pomi fructiferi 

s-a menţinut la acelaşi nivel. 

Pomicultura este știinţa care 

se ocupă cu studiul biologiei și 

tehnologiei speciilor pomicole, în 

vederea realizării unor producţii mari 

de fructe, relativ constante de la un an la altul, de calitate superioară și profitabile în același 

timp. "Pomicultura" este ramura agriculturii care se ocupă cu creșterea pomilor.  

            Etimologic, această denumire derivă de la latinescul pomus,-i însemnând arbore 

fructifer și cultura,-ae îngrijire, cultivare. Pomicultura, ca disciplină aplicativă, alături de 

întregul profil agronomic, s-a format ceva mai târziu, după consolidarea știinţelor 

fundamentale (biologia, fizica, chimia, biochimia).  Ea operează cu noţiunile și elementele de 

bază ale acestor știinţe, în vederea obţinerii unor producţii profitabile, prin realizarea de 

ecosisteme pomicole artificiale adecvate. 

            În decursul timpului pomicultura a evoluat de la o simplă îndeletnicire la o știinţă 

concretă, complicată, având legături cu discipline ca: botanica, fiziologia vegetală, biochimia, 

agrochimia, pedologia, genetica, ameliorarea plantelor, ecologia vegetală, entomologia, 

fitopatologia etc. 

            O definiţie și mai completă a știinţei pomicole se poate formula astfel: Studiul 

particularităţilor biologice și ecologice ale speciilor de pomi și arbuști fructiferi, în vederea 

stabilirii tehnologiilor adecvate de cultură pe areale specifice, în vederea obţinerii de 

producţii mari, de calitate superioară, constante de la un an la altul, profitabile și a păstrării 

echilibrului ecologic. 

           Ca disciplină didactică, Pomicultura cuprinde aspecte știinţifice și practice legate de 

cultura speciilor fructifere caracteristice unei zone climatice. 

           Pomicultura, ca obiect de studiu, se împarte în Pomicultura generală, unde sunt 

prezentate probleme de taxonomie, biologie, ecologie și tehnologie comună tuturor speciilor 

pomicole și Pomicultura specială sau Pomologia, care studiază particularităţile biologice ale 

soiurilor de pomi și arbuști fructiferi pe baza cărora se stabilește tehnologia diferenţiată pe 

grupe de soiuri sau pe fiecare soi în parte în vederea obţinerii producţiilor de fructe 

superioare din punct de vedere cantitativ și calitativ. Ca urmare, Pomicultura specială 

(Pomologia) are un pronunţat caracter practic. 

          Scopul activităţii desfășurate în domeniul știinţei pomicole este realizarea producţiei de 



 
 

 
 

fructe. Fructele sunt produse indispensabile unei alimentaţii raţionale, indiferent de categoria 

de vârstă a populaţiei. Ele se consumă cel mai adesea, așa cum le produce planta (fără o 

preparare culinară sau industrială). În urma prelucrării fructelor (mâncăruri gătite, compoturi, 

gem, jeleuri etc.) se diminuează valoare iniţială, se reduce conţinutul în vitamine etc. 

          Pomicultura este o ramură a horticulturii cu pondere importantă din punct de vedere 

economic și social. Ea este, în același timp, o știinţă cu obiect de studiu și metode de 

cercetare proprii, iar practicarea ei reprezintă o preocupare profitabilă, utilă și plăcută. 

         Având o pondere importantă, agricultura comunei Pomârla se poate dezvolta, dacă îşi 

propune ca obiectiv următoarele coordonate: 

 ridicarea performanţei productive şi economice a producţiei agricole; 

 dezvoltarea procesării producţiei agroalimentare; 

 creşterea rolului instituţional de coordonare zonală a agriculturii comunei; 

 sprijinirea iniţiativei unei firme private de a înfiinţa un abator autorizat. 

           În comuna Pomârla nu există ramuri industriale. 

 

15. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

Calitatea factorilor de mediu este influenţată de intensitatea activităţilor economice, 

nivelul producţiei industriale, comportamentul membrilor societăţii etc. Astfel, este necesară 

limitarea efectelor negative ale activităților economice asupra mediului și conservarea 

biodiversității, prevenirea riscurilor de calamități naturale și reconstrucția ecologică pentru 

asigurarea unei dezvoltări economice sustenabile în vederea reducerii disparităților 

regionale și creșterii economice. 

 



 
 

 
 

 

Calitatea factorilor de mediu este în general bună, înregistrându-se un nivel scăzut de 

poluare, majoritatea efectelor negative asupra mediului, în Comuna Pomârla provin din 

arderea combustibililor pentru încălzire și prepararea hranei. Poluarea aerului este cauzată 

într-o proporție destul de redusă de transportul rutier și activitățile agrozootehnice și 

economice realizate la nivelul comunei. 

Mediul înconjurător reprezintă spaţiul în care ne desfăşurăm toate activităţile la un 

randament normal, acesta cuprinzând solul, aerul, apa, celelalte vietăţi, precum şi toate 

relaţiile care asigură un echilibru între toate aceste elemente. 

În prezent, activităţile omului afectează sănătatea planetei mai mult decat în orice altă 

epocă din istorie. Pe măsură ce probleme precum încălzirea globală devin din ce în ce mai 

alarmante, oameni de ştiinţă, guverne şi companii industriale îşi intensifică eforturile pentru a 

întreprinde ceva în acest sens. 

 

16. Calitatea solurilor 

Solul, ca rezultat al interacţiunii tuturor elementelor mediului şi suport al întregii 

activităţi umane, este influenţat puternic de acestea, atât prin acţiuni antropice, cât şi ca 

urmare a unor fenomene naturale. Sursele de poluare a solului sunt fizice (datorate utilajelor 

şi tehnologiei de cultivare a solurilor), chimice (utilizarea îngrăşămintelor, pesticidelor, 

erbicidelor), biologice (nerespectarea concentraţiei de reziduuri, dejecţii solide şi lichide 

aplicate) şi poluarea radioactivă din aer. 

 

 

Poluarea solului este considerată o consecinţă a unor obiceiuri neigienice sau practici 

necorespunzătoare, datorată îndepărtării şi depozitării la întâmplare a reziduurilor rezultate 

din activitatea omului, a deşeurilor industriale sau utilizării necorespunzătoare a unor 



 
 

 
 

substanţe chimice în agricultură. Solul este supus poluării ca şi celelalte elemente ale 

mediului, dar el se reface tot mai greu în comparaţie cu apa şi aerul, deoarece procesele de 

autoepurare sunt mult mai lente. 

 

Depunerile necorespunzătoare de deşeuri provenite din gospodării şi din agricultură 

ocupă neraţional şi nejustificat terenurile. Deşeurile menajere sunt depozitate uneori pe 

terenuri sensibile (în apropierea locuinţelor, a apelor de suprafaţă sau subterane). Depozitele 

nu sunt amenajate corespunzător pentru protecţia mediului, depozitarea deşeurilor fiind 

necontrolată, deschisă, fără suprafaţă de nivelare, conducând la poluarea solurilor din zonele 

respective. 

Deşeurile sunt depozitate neselectiv, fiind depuse la întâmplare pe toată suprafaţa 

spaţiului alocat, iar fracţiunile mai uşoare sunt răspândite prin antrenarea eoliană pe o 

suprafaţă apreciabilă în jurul acestora. 

Deşeurile menajere pot fi surse de contaminare a mediului cu diverşi germeni 

microbieni, gaze rezultate din descompunere, cu miros respingător (amoniac, hidrogen 

sulfurat şi altele), şi a solului prin infiltraţiile care ar trebui colectate şi epurate înainte de a fi 

evacuate. 

Poluarea aerului cu pulberi şi gaze reprezintă o cauză de impurificare a solurilor în mod 

indirect, prin depunerea pulberilor şi gazelor eliminate iniţial în atmosferă. 

Fenomenele fizice care afectează solurile determinând degradarea lor, sunt 



 
 

 
 

reprezentate prin alunecări de teren, eroziuni, exces de umiditate, salinizări, compactări. 

Aceste fenomene se produc datorită unor condiţii naturale care acţionează în interdependenţă: 

apele subterane, pantele şi energia reliefului substratul geologic, regimul pluvial, caracterul 

argilos al terenurilor de luncă, gradul de acoperire cu vegetaţi, etc. 

Acestora li se adaugă influenţele unor activităţi antropice vechi (desţeleniri, defrişări, 

agrotehnici înapoiate, exploatări de roci utile) sau mai noi (neîntreţinerea lucrărilor de 

îmbunătăţiri funciare, agrotehnici improprii terenurilor în pantă, desţelenirea unor versanţi 

predispuşi alunecărilor şi eroziunilor). 

În funcţie de natura problemelor care afectează solul, se disting zone cu: 

-    soluri degradate prin exces de umiditate şi inundaţii, localizate în zona joasă de şes; 

- soluri degradate de alunecări de teren şi eroziuni torenţiale, localizate pe versanţii cu 

pante mari şi medii; 

- soluri degradate prin eroziune de suprafaţă, localizate pe versanţii cu înclinări ce depăşesc 

5%. 

Consecinţele poluării şi degradării solurilor se reflectă în primul rând asupra 

potenţialului lor productiv, în sensul limitării sau anulării calităţilor biologice şi de fertilitate. 

 

17. Calitatea aerului 

Comuna Pomârla nu dispune de o stație locală de monitorizare a indicatorilor 

specifici, aceasta realizându-se prin intermediul măsurătorilor la stația localizată în orașul 

Botoșani. Stația este dotată cu analizatoare automate ce măsoară continuu concentraţiile în 

aerul ambient ale poluanţilor: dioxid de sulf, oxizi de azot, monoxid de carbon, benzen, ozon, 

particule în suspensie din aerosoli. 

Aerul este factorul de mediu care constituie cel mai rapid suport ce favorizează 

transportul poluanţilor în mediu. Poluarea aerului are multe şi semnificative efecte adverse 

asupra sănătăţii umane şi poate provoca daune florei şi faunei în general. 

Sursele de poluare a aerului sunt 

naturale (procesele fiziologice ale omului şi 

animalelor, pulberile de sol, substanţele 

organice şi anorganice, radioactivitatea 

datorată emisiilor de roci sau de origine 

cosmică, incendierea maselor vegetale, 

descompunerea materiilor organice 



 
 

 
 

vegetale şi animale) sau antropice (arderea combustibililor solizi, traficul auto şi feroviar, 

industria alimentară, depozitarea şi conservarea alimentelor, prelucrarea lemnului, activitatea 

agricolă şi zootehnică) 

Legea calităţii aerului are ca scop protejarea sănătăţii umane şi a mediului ca întreg 

prin reglementarea măsurilor destinate menţinerii calităţii aerului înconjurător acolo unde 

aceasta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător stabilite prin prezenta 

lege şi îmbunătăţirea acesteia în celelalte cazuri 

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

prin următoarele activităţi umane: 

1. procesele de ardere pentru încălzirea locuinţelor şi obiectivelor sociale-conomice cu 

cărbuni, produse petroliere, lemne, care generează gaze şi pulberi specifice, fum, funingine; 

2. circulaţia şi transporturile rutiere, care generează prin sursele mobile gaze de eşapament, 

pulberi, zgomot; 

3.  sisteme necorespunzătoare de colectare şi de depozitare a deşeurilor. 

Efectele poluării aerului se manifestă, atât asupra omului cât şi asupra celorlalţi factori 

de mediu. De asemenea, poluarea aerului creează senzaţia de discomfort, prin mirosuri 

dezagreabile, străzi şi vegetaţie prăfuită, zgomote supărătoare. 

În privinţa nivelului de poluare cu gaze şi pulberi, deşi nu se fac măsurători, se poate 

aprecia că emisiile sunt reduse, iar prin procesele de dispersie şi reţinere mecanică (prin 

vegetaţie, clădiri, relief) eventualele impurităţi din atmosferă se diminuează şi mai mult. 

 

18. Calitatea apelor 

Apa reprezintă un factor indispensabil în mediu care asigură continuitatea proceselor 

naturale ce permit viaţa pe pământ. Apa este aşadar esenţială pentru viaţa regnului vegetal şi 

a regnului animal, pentru populaţie şi, în concluzie, pentru buna desfăşurare a activităţilor 

cotidiene. Prosperitatea şi bunăstarea unei comunităţi sunt direct dependente de furnizarea 

unei cantităţi suficiente de apă curată. Fiind o resursă limitată şi foarte vulnerabilă, apa poate 

fi oricând deteriorată dacă populaţia nu intervine cu măsuri de protecţie. Dată fiind 

degradarea continuă la care apa este supusă, se impune gestionarea resurselor de apă şi 

monitorizarea calităţii acesteia. 



 
 

 
 

Importanţa deosebită a activităţii de 

monitorizare a calităţii apelor rezidă din faptul că 

acesta pune în evidenţă în permanenţă stadiul 

calităţii resurselor de apă; pe baza acestor date, se 

adoptă strategia de protecţie eficientă a calităţii 

lor. 

În afara surselor care deversează constant 

ape uzate în cursurile de suprafaţă mai pot fi 

menţionate ca surse cu caracter temporar - accidental scurgerile de ape meteorice ce spală şi 

antrenează substanţe poluante din zonele de depozitare a deşeurilor menajere şi industriale şi 

a deşeurilor zootehnice, sau din zone agricole proaspăt tratate cu substanţe chimice fertilizan-

te şi contra dăunătorilor (inclusiv prin intermediul irigaţiilor). 

Apele subterane sunt mai puţin expuse riscului poluării. Principalele cauze (surse) 

sunt infiltraţiile de la suprafaţă de substanţe organice sau chimice provenite din activităţi 

umane: depozitări necorespunzătoare de deşeuri menajere, industriale şi dejecţii zootehnice, 

din substanţele fertilizante şi de combatere a dăunătorilor utilizate în agricultură, utilizarea 

frecventă de closete uscate, surse de apă (captări, fântâni) fără perimetre de protecţie. Mai pot 

fi menţionate ca surse de impurificare şi infiltraţiile din apele de suprafaţă intens poluate. 

Consecinţele poluării şi calităţii necorespunzătoare a apelor de suprafaţă şi subterane 

se reflectă asupra posibilităţilor de utilizare pentru alimentări cu apă potabilă, pentru irigaţii, 

piscicultură, agrement etc. 

 

19. Calitatea florei şi faunei 

Vegetaţia naturală, constituită din păduri şi pajişti, ca şi biotopurile caracteristice 

acestora au fost modificate de-a lungul timpului de diverse activităţi umane: desţeleniri, 

defrişări, lucrări hidrotehnice şi ameliorative, chimizare, vânat excesiv, păşunat intensiv. 

Aceste acţiuni antropice au exercitat o presiune puternică asupra ecosistemelor 

naturale, determinând reducerea suprafeţelor de păduri şi pajişti, restrângerea arealelor 

faunistice şi scăderea numerică a speciilor de plante şi animale. 

Pădurile, mai extinse în trecutul îndepărtat, ocupă scriptic pe teritoriul comunei în 

prezent o suprafaţă de 27,00 ha, aflându-se într-o stare mediocră de calitate, constând în parte 

doar din arbuşti. 

Pajiştile naturale, reprezentate prin păşuni şi fâneţe au fost mult diminuate şi înlocuite 



 
 

 
 

de culturi agricole. 

Fauna din teritoriul comunei a avut de suferit în urma intervenţiilor şi acţiunilor 

umane prin restrângerea posibilităţilor de habitat, reducerea numerică a unor specii. 

Conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice constituie o condiţie a 

dezvoltării durabile a societăţii. Deşi în multe locuri nivelul poluării a scăzut şi protecţia 

naturii a fost din ce în ce mai mult integrată în planurile de dezvoltare, biodiversitatea rămâne 

totuşi sub ameninţarea unui mare număr de factori perturbatori. 

 

20. Priorităţi de intervenţie 

Priorităţile în domeniul mediului se referă în principal la acele măsuri necesare pe 

termen scurt pentru rezolvarea unor disfuncţionalităţi majore şi pentru menţinerea şi 

protejarea unor obiective valoroase ale cadrului natural şi construit. 

 În acest sens se impun: 

 controlul strict al depozitării deşeurilor menajere şi respectarea normelor în vigoare; 

 reglementarea statutului terenurilor aflate în imediata apropiere a surselor de poluare 

de toate tipurile; 

 stabilirea unor soluţii pentru evacuarea deşeurilor de provenienţă biologică din zona 

fermelor, precum şi posibilităţile de conversie a zonelor respective în alte funcţiuni; 

 recuperarea terenurilor cu exces de umiditate din zona de şes; 

 protecţia apelor subterane şi a captărilor existente prin delimitarea strict ă a zonelor cu 

regim sever şi respectarea reglementărilor în domeniu; 

 dezafectarea depozitelor menajere, conform HG Nr.349/2005 împăduriri în zonele cu 

risc natural de alunecare. 

 

21. CULTURĂ ȘI CULTE 

Cultura, care provine de la cuvântul latin colere, ce se traduce prin „a cultiva”/„a 

onora”, se referă în general la o activitate umană. Definiția dată de UNESCO consideră 

cultura ca „o serie de caracteristici distincte a unei societăți sau grupă socială în termeni 

spirituali, materiali, intelectuali sau emoționali”. 

Cultura reprezintă o moștenire ce se transmite cu ajutorul codurilor de comunicație 

specifice cum sunt gesturile ori cuvintele, scrisul și artele, mass media (presa, radioul, 

televiziunea), media interactivă (telefonul). În același fel se transmit gesturile, ritualurile, 

cunoștințele teoretice, normele abstracte, religia. Cultura poate fi însușită prin diverse forme 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_latină
https://ro.wikipedia.org/wiki/UNESCO


 
 

 
 

ale memoriei subiective (reflexe, cuvinte, imagini) dar și prin intermediul memoriei obiective 

(obiecte, peisaje,cărți, numere, reguli). 

Uzul popular al cuvântului cultură în multe societăți occidentale poate reflecta chiar 

caracterul stratificat al acelor societăți. Mulți folosesc acest cuvânt pentru a desemna bunuri 

de consum ale elitelor și activități cum ar fi bucătăria, arta sau muzica. Alți folosesc eticheta 

de „cultură înaltă” pentru a o distinge pe aceasta de cultura „joasă”, desemnând toate bunurile 

de consum care nu aparțin acestei elite. 

Comuna Pomârla dispune de un Amfiteatru „Gică Gradinariu”.  

De asemenea în satul Pomârla, în incinta Primăriei funcţionează o bibliotecă 

comunală, care deserveşte utilizatori din întreaga comună şi are un bibliotecar angajat al 

primăriei.  

Identitatea culturală a satului românesc reprezintă o importantă sursă de 

dezvoltare. În acest sens, sprijinirea conservării patrimoniului local şi a tradiţiilor are 

drept scop stimularea activităţilor de turism rural, dezvoltarea mărcilor locale, precum si 

menţinerea tradiţiilor si a moştenirii spirituale contribuind astfel la atractivitatea zonelor 

rurale. 

Comuna Pomârla se deosebeşte prin tradiţiile și obiceiurile ce încă se mai 

păstrează în această zonă, tradiţii şi obiceiuri ce pot contribui atât la dezvoltarea culturală 

a comunei cât şi la creşterea atractivităţii acesteia. În comuna Pomârla funcționeză și o 

cooperativă Elcor pentru țesături.  

 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Bunuri_de_consum&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Bunuri_de_consum&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucătărie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Artă
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzică
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cultură_înaltă&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Elită


 
 

 
 

 

Astfel, în vederea valorificării şi conservării tradiţiilor şi obiceiurilor locale este 

necesară implementarea unor proiecte ce vizează organizarea de activităţi culturale precum şi 

reabilitarea infrastructurii culturale. 

Obiceiurile reprezentative din viaţa satului ce se mai practică şi astăzi de către 

locuitorii comunei Pomârla sunt datinile şi obiceiurile de nuntă, obiceiurile de bobotează, 

obiceiurile de Sfântul Andrei, obiceiurile de Paști, hramul Comunei, comemorarea lui 

Anastasie Bașotă etc. 

Majoritatea manifestărilor culturale şi artistice de la nivelul comunei Pomârla sunt găzduite 

de Amfiteatrul „Gică Gradinariu” amplasat în centrul comunei. 

Cultura comunei Pomârla este susţinută şi prin biblioteca publică existentă care pune 

la dispoziţia cititorilor un număr semnificativ de cărţi, aproximativ 12000 de volume și un 

bibliotecar angajat. 

Modernizarea continuă a bibliotecii prin mărirea fondului de carte și dotarea cu alte 

echipamente electronice este o preocupare pentru Administrația comunei Pomârla. 

 

Volume de cărți existente în biblioteca comunală în perioada 2017-2018 



 
 

 
 

Județe Localități 

Ani 

Anul 2017 Anul 2018  

UM: Număr 

Număr Număr  

Botoșani 38544 POMÂRLA 9794 9967  

 

 

Numărul cititorilor activi din comună 

Județe Localități 

Ani 

Anul 2017 Anul 2018  

UM: Număr persoane 

Număr persoane Număr persoane  

Botoșani 38544 POMÂRLA 120 157  

 

Volumele eliberate cuprind totalitatea cărților, broșurilor, colecțiilor de ziare și reviste, 

materiale audiovizuale împrumutate cititorilor (utilizatorilor), într-o perioadă calendaristică 

dată, în cursul anului de referință. 

 

Numărul volumelor eliberate 

Județe Localități 

Ani 

Anul 2017 Anul 2018  

UM: Număr 

Număr Număr  

Botoșani 38544 POMÂRLA 711 800  

 

Numărul persoanelor angajate la Biblioteca Comunală 

Județe Localități 

Ani 

Anul 2017 Anul 2018  

UM: Număr persoane 

Număr persoane Număr persoane  

Botoșani 38544 POMÂRLA 1 1  

 

O parte integrantă a moştenirii culturale o reprezintă lăcaşele de cult. De-a lungul 

vremii acestea s-au constituit în centre de acumulare şi diseminare a valorilor culturale, prin 



 
 

 
 

prezervarea culturii şi transmiterea ei generaţiilor următoare.  

În comuna Pomârla există există un număr de 6  biserici ortodoxe în 6 parohii, 

majoritatea localnicilor fiind creştini-ortodoxi, un procent de sub 4% din populaţia totală a 

comunei aparţin altor culte religioase - penticostali aceştia având 3 case de rugăciuni. 

Principalele lăcaşe de cult din Pomârla ce au ca specific păstrarea identităţii şi 

tradiţionalităţii sunt: 

 Biserica din Racovăț; 

 Biserica Tuturor Sfinţilor – sat Pomârla; 

 Biserica din lemn din Hulubești; 

 Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Pomârla. 

Biserica din Racovăț cu hramul ,,SF. Arhangheli și Gravil” din comuna Pomârla, 

județul Botoșani a fost ridicată pe locul fostei bisericuțe din paiantă, care deservea 

comunitatea din 1956. Datorită stării avansat de degratare aceasta nu a mai putut fi folosită 

pentru serviciile religioase. La inițitiva Pr. Oblezniuc Tiberiu, în anul 2007 la Parohia 

Pomârla II, s-a purces la construcția noii biserici parohiale., lucrările finalizându-se în anul 

2010. Biserica a fost sfințită în anul 2011 de către IPS Dr. Teofan Mitropolit al Moldovei și 

Bucovine împreună cu un sobor de preoți și diaconi. 

În anul 1995 s-a înființat Parohia ,,Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”, pentru care în 

1998 Preotul Niță C. Ioan Eugen, parohul Parohiei Pomârla începe construcția bisericii ,, 

Nașterea Sfîntului Ioan Botezătorul” din satul Hulubești, construcție din bârne de lemn, care 

se lucrează cu eforturile preotului și prin contribuțiile credincioșilor. 

Locuitorii satului Racovăț au o mare credință în Dumnezeu. Casa Domnului a fost 

întotdeauna onorată, ascultată și apreciată în caz de nevoi. De aceea în localitate avem două 

biserici, biserica „Arhanghelii Mihail și Gavril” există încă de prin 1772, e atestată în 1806. 

Printre primii preoți au fost Nicolai Mușcinschi, Ion Corbu, Ion Baldaga, Alexandru 

Captarenco. Între anii 1987-2017, au slujit bisericii Ion Gherman, Vasile Țăruș, Nicolae 

Robu, Anton Mironov, Mihail Ungureanu, în prezent preotul Marcel Borozan. A doua 

biserică, care a fost construită din lemn, a fost situată pe teritoriul cimitirului. Reconstruită din 

piatră în cinstea „Sfântului Prooroc Ilie”, este situată în partea de nord a satului, la care 

slujește părintele Andrei Bevza din anul 2000. Biserica a supraviețuit chiar și pe cele mai 

grele timpuri, datorită credinței locuitorilor. 

Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Pomârla a fost construită din cărămidă între 

anii 2002 si 2004. Lucrările pentru pictură au început în anul 2004 și au fost terminate în anul 

2009. La 31 august 2012 IPS Dr. Teofan Mitropolit al Moldovei și Bucovinei și IPS Părinte 



 
 

 
 

Nicolae, Arhiepiscopul românilor ortodoxși din cele doua Americi au sfințit biserica din 

locale și au săvârșit Sfânta Liturghie, în sobor numeros de preoți și diaconi. 

Biserica Tuturor Sfinţilor este construită din piatră și cărămidă acoperită cu tablă de 

cupru. În biserică pe peretele de vest în pronaos este pictat tablou votiv al ctitorilor în mărime 

naturală: Ioniță Bașota, soția sa Elena, fiul lor Anastasie Bașotă alături de fiica sa Sofia, 

ulterior fiind adăugat portretul preotului Aftanasie Gheorgiescu. Bisercia din Pomârla este 

monument istoric și figureză pe lista patrimoniului având codul Bt-II-a-B-02003. 

Sătenii din Pomârla, în majoritate trecuţi de prima tinereţe, umplu până la refuz 

biserica în zile de sărbătoare. Se închină la icoane, dar şi la crucea care veghează somnul de 

veci al Başoteştilor. „Înainte, oamenii erau mult mai apropiaţi. Cu toate că a fost comunism şi 

pereţii pe atunci aveau urechi, oamenii nu au fost dezbinaţi. Acum lucrurile parcă nu mai stau 

la fel. Văd oameni din sat, rude, chiar fraţi, care se războiesc între ei. Îi văd, pentru că vin la 

mine cu războiul. Şi duminica merg la biserică şi se închină la icoane, bat mătănii. Asta e de 

faţadă. Biserica asta are o încărcătură spirituală imensă şi nu e bine ce fac. M-am gândit că 

într-o zi o să cadă tencuiala peste ei”, a spus primarul aşezării, Dumitru Chelaru. 

Sătenii din Pomârla îi sunt recunoscători boierului care le-a ridicat biserica. În fiecare 

an, în luna ianuarie, Anastasie Başotă este comemorat de comunitate. Locuitorii din Pomârla 

au un legământ, nu trec în eternitate fără să lase „vorbă” generaţiilor următoare despre 

minunăţiile pe care le-a făcut mărinimosul boier. 

Toate acestea, dar şi ospitalitatea proverbială a pomârlenilor, în frunte cu inimosul lor primar, 

Dumitru Chelaru, ar trebui să fie suficient pentru a convinge botoşănenii să nu lipsească de la 

slujba sfântă ce are loc duminica la „Biserica Tuturor Sfinţilor”. Unde să mai punem că după 

reculegerea spirituală, cei prezenţi se pot trata cu bucate tradiţionale şi se pot delecta cu 

„ofertele” propuse de reprezentanţi.  

Pentru a păstra nealterată moştenirea rurală şi identitatea culturală, în următoarea 

perioadă de programare vor fi sprijinite acţiuni de protejare a patrimoniului cultural de interes 

local, inclusiv căminele culturale şi lăcaşele de cult, fapt ce va avea un impact pozitiv asupra 

turismului local şi vor ajuta la stimularea dezvoltării mediului de afaceri local. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Biserica Tuturor Sfinţilor 

 

Biserica din Racovăț cu hramul ,,SF. Arhangheli și Gravil” 

 



 
 

 
 

Frumoase obiceuri și tradții românești din comuna Pomârla constituie o indiscutabiă 

carte a vieții. 

 

 

Comuna Pomârla se distinge față de celalte comune printr-o amplă activititate 

culturală și ștințifiică. În comună se desfășoară un număr mare de manifestări culturale cu 

tradiție, educaționale, sportive cum ar fi: 

 Festivalul datinilor și obiceurilor de Crăciun și Anul Nou la care participă o 

numeroasă populație. Acesta este unul din cele mai importante evenimente pe care 

comuna îl găzduiește și este un prilej și o modalitate de a imprima un conținut nou 

unor datini și obiceuri străvechi, de a valorifica și a prezenta tot ce are Pomârla mai 

trainic și mai autentic în arta populară făurită de multe generații; 

 Sărbătoarea Bisericii ,,Duminica tuturor Sfinților” - tradiție care durează de sute de 

ani; 

 Simpozinul științific internațional ,,Anastasie Bașotă, D.I.Mangeron și Nicolae 

Ioniță”; 

 Programul educațional anual ,, dar din dar se face rai” - parteneriat între școli, 

instituții, administrația locală pentru ajutorarea persoanelor instituționalizate, 

persoane singure, copiii cu situație precară; 

 Săptămâna părinților – manifestare educațională premergătoare comemorării 

ctictorului Liceului Anastasie Bașotă; 



 
 

 
 

 Festivalul ,,copil ca tine sunt si eu” - festival dedicat zilei de 1 iunie, se desfășoară 

între unitățile școlare din Comună; 

 Manifestările Gică Grădinariu – fondatorul amfiteatrului din comună. 

 

 



 
 

 
 

Totodată activitatea educativă, culturală și în domeniul artei în comuna Pomârla se 

leagă de numele lui Anastasie Bașotă. 

Înființarea liceului de la Pomârla nu este, cum s-ar părea neștiuitorilor, o apariție 

datorită unui gest singular, ci se înscrie perfect în logica devenirii social-politice a Țărilor 

Române în veacul al XIX lea. Este cunoscut faptul că iluminismul a determinat  nu numai în 

țările de Occident, ci și în cele din centrul și răsăritul continentului european o adevărată 

efervescență culturală și politică ce s-a menționat de-a lungul secolului. 

Anastasie Bașotă a fost un iluminist prin faptele sale. El a avut o concepție coerentă, 

organică, am spune chiar o concepție filosofică unitară despre ridicarea poprului prin 

învățătură. Vedem cum în anul 1838 înființează școala primară cu internat cu 40 de copiii de 

țărani, în 1869 redactează testamentul prin care întemeia un liceu, iar pentru absolvenții cei 

mai dotați stipulează posibilitatea, pe seama fondului Bașotă de a studia la orice universitatea 

din Europa ,,după dispozițiunile lor naturale”. 

 

Anastasie Bașotă a fost un contemporan cu Alexandru Ioan Cuza, Mihail 

Kogălniceanu, Costache Negri, Vasile Alecsandri și faptele sale denotă că marele ctictor n-a 

rămas străin de tendințele dominante ale epocii, marcată de progres și modernizare. 

Istoria proprietăţii în Pomârla începe, după cum spune Gh. Ghibănescu „… de la Popa 

Draghie din 1420 când un trup mare se pulverizează la urmaşi în număr de douăsprezece 

generaţiuni de stăpâni …” trecând apoi pe la banul Dumitraşco Macri prin 1729 când 

stăpânea Pomârla pe trei sferturi, apoi la fiul său Vasile Macri medelnicer, după care ajunge 



 
 

 
 

la fiul acestuia, Constantin Macri medelnicer, care o dă zestre fiicei sale căsătorită prin 1760 

cu Constantin Başotă. Odată cu acesta, Başoteştii pătrund în Pomârla şi, pe parcursul a o sută 

de ani, urmează fixarea definitivă prin fiul acestuia, Ioniţă Başotă, apoi prin spătarul şi 

logofătul Anastasie Başotă, care în 1838 cumpără şi ultima bucată, reîntregind moşia 

Pomârlei.” 

Anastasie Başotă s-a născut în 1796, la sfârşitul veacului luminilor. Tatăl său, Ioniţă 

Başotă, ctitorul bisericii din Pomârla, stăpânea moşii întinse şi în Basarabia, având şi acolo 

funcţii înalte. 

Nu există dovezi concrete în privinţa studiilor lui Anastasie, dar se presupune că a 

învăţat în casa părintească cu vreun profesor de greacă şi, desigur, la vreun pension francez 

de la Iaşi sau chiar din alte oraşe ale Moldovei. Rezultatele studiilor sale se observă din faptul 

că primea scrisori în limba greacă şi rusă de la Caterina Başotă şi Victoria Vocasin (vere ale 

sale, după Ghe. Ghibănescu), iar de la fetele sale, Elena şi Sofia, primeşte scrisori în franceză. 

Biblioteca sa cuprinde cărţi în limba greacă, în franceză, iar condicile sale de administrare a 

averii conţin adnotări în greacă sau rusă. 

 

 

Biserica „Duminica Tuturor Sfinţilor“, ctitoria tatălui lui Anastasie Bașotă 

La 23 de ani (1819), urmând tradiţia familiilor başoteşti, Anastasie Başotă este făcut 

spătar în vremea lui Mihai Vodă Şuţu, în vremea lui Vogoride (1821) este făcut hatman, iar 



 
 

 
 

sub Grigore Ghica Vodă (domn cu idei liberale, care, printre altele, a încurajat dezvoltarea 

învăţământului) este făcut logofăt şi cavaler, îndeplinind şi funcţia de ministru. Anastasie 

Başotă a fost un boier luminat. El e un fel de Dinicu Golescu al Modovei căci, în 1838, 

înfiinţează prima şcoală primară din Moldova cu internat în care aveau să înveţe copiii 

ţăranilor de pe moşia sa, pentru „luminarea copiilor spre a se comporta mai bine în societate 

şi spre a lucra mai bine pământul”. 

Peste trei decenii, la 25 octombrie 1869, prin testament, el lasă o bună parte din averea 

sa cu scopul de a se înfiinţa un liceu – Institut Academic – ai cărui absolvenţi să poată fi 

primiţi în orice universitate din ţară sau din străinătate. Abia în 1879, la 18 februarie, s-a 

putut deschide cursurile şcolii care ar fi putut deveni nu numai unică – primul şi singurul 

institut de grad liceal la sat timp de şapte decenii – dar şi o şcoală exemplară dacă, de-a 

lungul timpului, ar fi avut norocul unei administrări chibzuite, convinsă de măreţia ideii din 

care a răsărit. 

În acest testament totul este gândit şi chibzuit cu acurateţe şi profunzime încât trebuie să-i 

dăm dreptate lui C. Puşcaşu, directorul liceului Anastasie Başotă în 1930, care spunea: „a mai 

face vreun comentariu asupra testamentului e absolut de prisos, faptele şi mai ales ideea lui 

Anastasie Başotă fiind prea superioară ca să permită acest lucru”. 

 

 

Trebuie observată totuşi profunzimea gândirii de părinte – am putea spune – pentru că 

merge până la detaliu, precizând: „întreţinerea copiilor din institut va fi întotdeauna potrivită 



 
 

 
 

cu deprinderile lor naţionale, fără lux şi cheltuială după cum au fost crescuţi şi la părinţii lor”. 

Şi rezultatele nu s-au lăsat aşteptate, fapt confirmat de profesorul de limba română şi latină, 

C.I. Ştefănescu, care ne spune cum s-au petrecut lucrurile la una din sesiunile de bacalaureat 

care pe atunci se ţineau la Iaşi pentru toţi absolvenţii din liceele Moldovei: „Când ne-am 

prezentat la bacalaureat ca absolvenţi ai Liceului Naţional din Iaşi, una din preocupările 

noastre a fost să ne facem socoteli şi să vedem care şcoală ne-ar putea întrece. Şi ne-a fost 

greu să găsim că Institutul Anastasie Başotă din Pomârla va avea această reputaţie”. 

La această şcoală au predat profesori de înaltă ţinută didactică, personalităţi ce s-au 

impus în istoria învăţământului românesc. 

Datorită nivelului ridicat la care se situa şcoala din Pomârla în 1904, în judeţul Dorohoi exista 

un singur liceu – Institutul Anastasie Başotă, un gimnaziu la Dorohoi şi o şcoală profesională 

de băieţi. 

Printre profesorii care au făcut apostolat în această şcoală putem aminti: Dimitrie 

Pompei, Iorgu Iordan, Ion Bogdan, alături de profesori din Franţa şi Germania. După 1917, 

găsim printre profesori pe V. Tănase, Gheorghiade, Eusebiu Jemna, Dimitrie Gafiţanu, 

Constantin Puşcaşu, C. Mihalache, Ion Luca şi alţii. 

Pe măsura dascălilor, au rezultat şi absolvenţii, printre care cităm: Academicianul Dr. 

Dimitrie Călugăreanu, Dr. Gh. N. Udrişchi – fondatorul şcolii naţionale de chirurgie 

veterinară, Vasile Bogrea – filolog, Păun-Pincio – poet, Dr. Alex Ciucă şi Mihai Ciucă – 

academicieni, Emil Marinescu – tenor, Ion Popescu – general, D. Gafiţeanu – profesor, 

Constantin Puşcaşu – profesor şi director al liceului, Aristide Hazgan, Ion Luca, Emil Luca, 

Mihai Şchiopu, Ilie Bursuc, C. Mihalache, Gh. Agavriloaie etc. 

Anastasie s-a căsătorit cu Elena Boldur Lăţescu. Din această căsătorie s-au născut 

fetele Sofia şi Elena, care au fost trimise, între 1825 şi 1840, la Cernăuţi, la un pension 

francez. Elena s-a căsătorit cu Gh. Cantacuzino, iar Sofia a avut un sfârşit tragic, înecându-se 

în apele Prutului. 

„Viaţa lui Başotă este legată de o mulţime de acte de cumpărări de moşii, de case, de 

înfiinţări de bănci, zidiri de biserici, despre care vorbesc pe larg nenumăratele condici de 

moşii în număr de 60, care se află azi la arhiva Casei Şcoalelor. Din toate reiese că Anastasie 

Başotă era un om foarte ordonat, cu grijă pentru lucrul său, cu ochii în patru în toate afacerile, 

căci nu e condică unde să nu se vadă ştersăturile făcute de el, notiţele felurite şi rânduială 

mare” (C.N. Mihalache, „Monografia Liceului Anastasie Başotă din comuna Pomârla, judeţul 

Botoşani”, Editura Alcris, 2007). 

La Pomârla a stat cea mai mare parte a vieţii, când n-a avut sarcini oficiale la Iaşi. Tot 



 
 

 
 

aici a botezat numeroşi copii, dând băieţilor numele de Năstase şi fetelor, Elena. Aici avea să-

şi aibă şi bustul de bronz, ca recunoştinţă a foştilor elevi ai şcolii ctitorită de el. 

Anastasie Başotă moare la Iaşi, la 27 decembrie 1869, la câteva luni după redactarea 

testamentului, fiind înmormântat în biserica din Pomârla, ctitorie a părintelui său şi pe care 

Anastasie a rezidit-o. 

De-a lungul timpului, la Pomârla, la școala cu profil teoretic s-au format nume mari 

ale științei românești, precum filologul Vasile Bogrea sau medicul Dimitrie Călugăreanu. 

Printre cei care au predat aici se numără academicianul Iorgu Iordan. 

Primul director a fost Samson Bodnărescu, fiu al țării noastre, a decedat în 1902. 

Viața i-a fost bogată în peripeții, a părăsit Bucovina din cauze politice, din pricina steagului 

tricolor de la maialul din 1862. A fost o individualitate literară cunoscută la români. Intrat în 

cercul ,,Junimii”  din Iași, s-a afirmat ca poet dramatic. Era deseori vizitat la Pomârla de 

prietenii săi junimiși: Eminescu, Slavici și Iacob Negruzzi. 

Samason Bodnărescu a condus liceul până în moartea sa, în 1902. A fost înmormântat lângă 

biserica din Pomârla. 

 

22. ACTIVITĂTI SPORTIVE 

 

Activitățile sportive sunt esențiale pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Activitatea fizică, aleasă în mod corect, va funcționa pentru fiecare copil în parte: atât pentru 

cel foarte energic, cât și pentru copilul liniștit. 



 
 

 
 

 

Dezvoltarea oricărei comunităţi este indispensabilă de factorul de petrecere a timpului 

liber şi de opţiunile recreaţionale existente. Astfel, amplasarea comunei Pomârla într-un 

cadru natural ferit de poluare oferă cadrul necesar dezvoltării şi diversificării activităţilor 

sportive şi recreative. Pe raza comunei Pomârla infrastructura sportivă este compusă dintr-un 

teren de fotbal, teren sintetic, tribune, vestiare. Sportul amator este foarte popular în comuna 

Pomârla, în fiecare an se organizează competiții sportive, comuna Pomârla având și o echipă 

de fobal foarte bine antrenată, cunoscută sub denumirea de Nord Star.  

De aseamenea în fiecare an în comuna Pomârla se organizează maratonul Nordului 

destinat atât amatorilor cât și sportivilor profesioniștlor din comună, cât și din întreaga țară. 

 

 

 



 
 

 
 

23. SPAȚII VERZI ȘI LOCURI DE JOACA 

În prezent, la nivelul comunei Pomârla posibiltatea de agrement este asigurată prin 

existența parcului din centru civic, a amfiteatrului în aer liber realizat din fonduri europene și 

a locului de joacă de lângă amfiteatru. 

 

 

 



 
 

 
 

Lângă sediul liceului teoretic Anastaie Bașotă se află un teren de fotbal cu o 

dimensiune de 100 m x 67 m. Terenul este dotat cu o groapă pentru sărituri și pistă sintetică 

de alergare cu două culori. 

De aseamenea în centrul comunei se află și un local ,, Hanul Lui Nicușor”  unde 

populația își poate desfășura activități recreative, aceasta oferind servicii de alimentație și 

cazare. 

Liceul Anastasie Bașota deține un domeniu de vânătoare de aproximativ 1800 hectare 

de pădure. Ţinând cont de faptul că activităţile sportive contribuie la promovarea unui stil de 

viaţă sănătos, în comuna Pomârla se poate practica pescuitul sportiv, având în vedere 

existenţa a 3,2 hectare de iaz. 

 

24. ADMINISTRAȚIA LOCALĂ 

În contextul aderării României la Uniunea Europeană s-a impus realizarea unei 

reforme reale a administraţiei publice din România pentru asigurarea funcţionării acestuia 

într-un mod cât mai eficient în slujba cetăţeanului si adaptarea sectorului public la 

schimbările continue ale mediului economic și social. Activităţile din cadrul administraţiilor 

publice trebuie să răspundă într-un mod cât mai eficient cerinţelor unei societăţi democratice 

și criteriilor de eficienţă economică aferente unei comune europene. 

 

Administraţia publică a unităţii administrativ teritoriale a comunei Pomârla este formată 

din Consiliul Local, ca autoritate deliberativă şi Primarul comunei, ca autoritate executivă, 

după cum urmează: 

 Consiliul Local: format din 11 membri, acesta hotărăşte în condiţiile legii în toate 

problemele de interes local, cu excepţia celor care aparţin de competenţa altor 

autorităţi publice sau locale; 

 Primarul: asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, 



 
 

 
 

precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor, hotărârilor şi ordonanţelor 

Guvernului şi hotărârilor Consiliului Local. 

În vederea aplicării activităţilor date în competenţa sa, primarul comunei Pomârla este 

susţinut de un aparat de specialitate, pe care îl conduce. Acesta este structurat pe 

compartimente funcţionale, distribuite pe diferite domenii (juridic, administrativ, social, 

cultural, de mediu etc.). De asemenea, administraţia publică locală pune la dispoziţia 

populaţiei comunei şi servicii precum cel de urgenţă sau de evidenţă a populaţiei 

Astfel, prin intermediului aparatului de specialitate, administraţia publică locală are în 

vedere desfăşurarea eficientă a următoarelor atribuţii administrative: 

 organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi 

serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale; 

 dezvoltarea socio-economică şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale; 

 gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni; 

 cooperarea inter-instituţională pe plan intern şi extern; 

 administrarea domeniului public şi privat al comunei Pomârla. 

UTILITATE PUBLICĂ ŞI PROPRIETATEA ASUPRA TERENULUI 
 

Dreptul de proprietate publică aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale, 

asupra bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public. 

Domeniul public este alcătuit din: 

a) Domeniul public al statului; 

b) Domeniul public județean; 

c) Domeniul public local al comunelor, orașelor și municipiilor. 

 

a) Domeniul public al statului este alcătuit din: 

 - apele de suprafață, cu albiile lor minore, malurile și cuvetele lacurilor, apele 

subterane, căile navigabile; 

 - pădurile și terenurile destinate împăduririi, cele care servesc nevoilor de cultură, de 

producție ori de administrație silvică, iazurile, albiile pâraielor, precum și terenurile 

neproductive incluse în amenajamentele silvice, care fac parte din fondul forestier național și 

nu sunt proprietate privată; 

- terenurile care au aparținut domeniului public al statului înainte de 6 martie 1945; 

terenurile obținute prin lucrări de îndiguire, de 

desecări și de combatere a eroziunii solului; terenurile institutelor și stațiunilor de cercetări 

științifice și ale unităților de învățământ agricol și silvic, destinate cercetării și producerii de 



 
 

 
 

semințe și de material săditor din categoriile biologice și de animale de rasă; 

- parcurile naționale; 

- rezervațiile naturale și monumentele naturii; 

- infrastructura căilor ferate, inclusiv tunelele de artă; 

- drumurile naționale - autostrăzi, drumuri expres, drumuri naționale europene, 

principale, secundare; 

- canale navigabile, cuvetele canalului, construcțiile hidrotehnice aferente canalului, 

ecluzele, apărările și consolidările de maluri și de  

taluzuri, zonele de siguranță de pe malurile canalului, drumurile de acces și teritoriile pe care 

sunt realizate acestea; 

- rețelele de transport al energiei electrice; 

- spectrele de frecvență și rețelele de transport și de distribuție de telecomunicații; 

- canalele magistrale și rețelele pentru irigații, cu prize aferente; 

- conductele de transport ale țițeiului, al produselor petroliere și al gazelor naturale; 

- lacurile de acumulare și barajele acestora, în cazul în care activitatea de producere a 

energiei electrice este racordată la sistemul  

energetic național, sau cele cu tranșee pentru atenuarea undelor de viitură; 

- digurile de apărare împotriva inundațiilor; 

- lucrările de regularizarea a cursurilor de ape; 

- cantoanele hidrotehnice, stațiile hidrologice, meteorologice și de calitate a apei; 

- terenurile destinate exclusiv instrucției militare; 

- pichetele de grăniceri și fortificațiile de apărare a țării; 

- pistele de decolare, aterizare, căile de rulare și platformele pentru îmbarcare-

debarcare situate pe acestea și terenuri pe care sunt amplasate; 

- statuile și monumentele declarate de interes public național; 

- ansamblurile și siturile istorice și arheologice; 

- muzeele, colecțiile de artă declarate de interes public național; 

- terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea: Parlamentul, Președinția, 

Guvernul, ministerele și celelalte organe de specialitate  

ale administrației publice centrale și instituțiile publice subordonate acestora; instanțele 

judecătorești și parchetele de pe lângă acestea; unități ale Ministerului Apărării Naționale și 

ale Ministerului de Interne, ale serviciilor publice de informații, precum și cele ale Direcției 

generale penitenciarelor; serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte 

organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și prefecturile, care 



 
 

 
 

constituie proprietate privată a acestora. 

 

b) Domeniul public județean este alcătuit din: 

- drumuri județene; 

- terenuri și clădiri în care își desfășoară activitatea consiliul județean și aparatul 

propriu al acestuia, precum și instituții publice de interes județean, cum sunt: biblioteci, 

muzee, spitale județene și alte asemenea bunuri, dacă nu au fost declarate de uz sau interes 

public național sau local; 

- rețele de alimentare cu apă realizate în sistem zonal sau microzonal, precum și stații 

de tratare cu instalațiile, construcțiile și terenurile aferente acestora. 

 

c) Domeniul public local al comunelor, orașelor și municipiilor este alcătuit din: 

- drumurile comunale, vicinale și străzile; 

- piețele publice, comerciale, târgurile, oboarele și parcurile publice, precum și zonele 

de agrement; 

- lacurile și plajele care nu sunt declarate de interes public național sau județean; 

- rețelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, gaze, stații de tratare și epurare 

a apelor uzate, cu instalațiile, conductele și terenurile aferente; 

- terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea consiliul local și primăria, 

precum și instituțiile de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, 

policlinicile și altele asemenea; 

- locuințele sociale; 

- statuile și monumentele, dacă nu fost declarate de interes public național; 

- bogățiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ, dacă nu au fost 

declarate de interes public național; 

- terenuri cu destinație forestieră, dacă nu fac parte din domeniul privat al statului și 

dacă nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat; 

- cimitirele orășenești și comunale. 

Domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale este alcătuit din 

bunuri aflate în proprietatea lor și care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor 

bunuri statul sau unitățile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată. 

 

25. Capacitatea financiară 

Administraţia publică locală a comunei Pomârla finanţează activităţile pe care le 



 
 

 
 

întreprinde din fonduri proprii realizate în decursul unui an, dar şi prin intermediul fondurilor 

primite de la stat, pe baza cărora se stabilesc domeniile, activităţile şi evenimentele ce vor 

primi finanţare în perioada imediat următoare. 

 

 

Veniturile Bugetulul Local se formeză din taxe și impozite sau alte venituri stabilite 

de legea bugetară. 

Impozitele și taxele locale se aprobă prin Consilul Local  în condițiile legii 571/2003 

cu modificările și completărle ulterioare, privind Codul Fiscal si Hg. Nr. 44/2004 privind 

normele de aplicare a legii. 

Impozitele și taxele locale sunt după cum urmează: 

a) impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri; 

b) impozitul pe teren și taxa pe teren; 

c) impozitul pe mijloacele de transport; 

d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor; 

e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate; 

f) impozitul pe spectacole; 

g) taxele speciale; 

h) alte taxe locale (amenzi și penalități, majorările pentru plata cu înârziere a taxelor și 

impozitelor, taxele de timbru). 

Impozitul şi taxa pe clădiri sunt reglementate de art. 249-255 C. fisc. şi este datorat de 

orice proprietar de clădiri, indiferent de forma sa juridică. Impozitul se face venit la bugetul 

unităţii administrativ-teritoriale, pe care se află situat bunul. 

https://legeaz.net/legea-416-2001-venitul-minim-garantat


 
 

 
 

Impozitul şi taxa pe teren sunt reglementate de art. 256-260 C. fisc. şi este datorat de 

orice proprietar de terenuri, indiferent de forma sa juridică. Impozitul se face venit la bugetul 

unităţii administrativ-teritoriale, pe care se află situat bunul. 

Taxa asupra mijloacelor de transport este reglementată de art. 261 -265 C. fisc. şi este 

datorată de orice proprietar de mijloace de transport, indiferent de forma sa juridică, în 

funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia. 

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor este reglementată de 

art. 266-269 C. fisc. şi este datorată pentru înscrisurile emise de unitătile administrativ-

teritoriale, cum ar fi autorizația de constructie. 

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate este reglementată de art. 

270-272 C. fisc. şi se datorează de beneficiarii serviciilor de publicitate, la bugetul local al 

unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi 

publicitate. 

Impozitul pe spectacole este reglementat de art. 273-277 C. fisc. şi este datorat de către 

organizatorul oricărei manifestări artistice, competiţii sportive sau altă activitate distractivă în 

România, inclusiv discoteci şi videoteci. 

Taxa hotelieră este reglementată de art. 278-281 C. fisc. şi se instituie de către 

consiliul local, pentru şederea într-o unitate de cazare, într-o localitate asupra căreia consiliul 

local îşi exercită autoritatea. 

Taxe speciale pot fi stabilite, conform art. 282 C. fisc., pentru funcţionarea unor 

servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, de către consiliile 

locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 

Alte taxe locale pot fi stabilite, conform art. 283 C. fisc., prin hotărâri ale organelor 

deliberative, taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, 

caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea ori 

pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care 

folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi 

taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător. 

 

  

 

 

 



 
 

 
 

Capitolul ⅠⅠ Analiza SWOT - instrument managerial pentru 

eficientizarea activităţii 

 

Orice comună trebuie să asimileze și să promoveze o viziunea strategică în ceea ce 

privește dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate 

administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunități și se consumă irațional resurse 

prețioase. Experiența internațională a arătat că proiectele și programele operaționale 

funcționează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent și când există o 

coordonare la nivel strategic. 

Primul pas în elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Pomârla fost 

evaluarea situaţiei curente a comunei din perspectiva domeniilor cheie care a permis analiza 

în detaliu a tuturor aspectelor pozitive şi negative ale evoluţiei sale. 

Scopul final al acestei evaluări reprezintă atât formularea obiectivelor strategice ale 

comunei Pomârla pe termen lung, cât şi stabilirea direcţiilor de dezvoltare pentru a atinge 

obiectivele stabilite. 

În procesul de elaborare a strategiei s-a folosit analiza SWOT, ca instrument 

managerial, pentru evaluarea şi prezentarea sintetică a aspectelor celor mai importante care 

vor afecta, într-un mod sau altul, evoluţia viitoare a comunei Pomârla. 

Orice comunitate trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce 

priveşte dezvoltarea sa în viitor. 

Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă haotică, în cadrul 

căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse. Experienţa internaţională a 

arătat că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci când fac parte 

dintr-un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic. 

Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de 



 
 

 
 

dezvoltare a unei comunităţii pe o perioadă de 7 ani. Etapele metodologice principale ale PPS 

au fost următoarele: 

 Realizarea unei analize preliminare; 

 Stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii; 

 Analiza sectorială a domeniilor strategice principale; 

 Articularea documentului strategic; 

Pentru a avea certitudinea că politicile şi programele existente corespund necesităţilor 

de dezvoltare a comunei Pomârla, în cadrul limitărilor impuse de resursele locale disponibile 

şi pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susţine politica de dezvoltare 

regională s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2021 - 2027. 

Problemele cheie au fost identificate pe baza concluziilor evaluării premergătoare şi 

prezentate în cadrul unei matrici, sub forma punctelor slabe, punctelor tari, oportunităţilor şi 

ameninţărilor. 

Analiza SWOT constituie cea mai importantă tehnică managerială pentru înțelegerea 

poziției strategice a unei organizații. 

Analiza SWOT are ca obiectiv de a recomanda strategiile care asigură cea mai bună 

aliniere între mediul intern și extern: alegerea strategiei corecte, încât să fie adaptate punctele 

tari la oportunități, să reducă la minimum riscurile și să elimine punctele slabe.  

Cuvinte cheie: entități publice, management, eficiență, puncte tari, puncte slabe, 

oportunități, amenințări.  

Eficiența unui sistem se apreciază că este influențată în mare măsură de capacitatea 

acesteia de a înțelege și de a se adapta la mediul ambiant, iar eficiența managementului 

presupune planificare, organizare, control, proceduri de lucru și o legislație adecvată. Henri 

Fayol considera că planificarea strategică este cea mai importantă funcție managerială. 

Analiza SWOT a fost gândită ca un instrument managerial ce colectează și 

organizează informația permițând managerilor să acționeze, să apere și să promoveze 

obiectivele organizației cu succese mai bune și constituie cea mai importantă tehnică 

managerială pentru înțelegerea poziției strategice a unei organizații.  

SWOT - prezentare: 

• S - Strenght / punctele tari ale organizației – definesc valorile pozitive și condiționările 

interne care pot constitui surse pentru succesul organizației în atingerea obiectivului 

managerial. Din punctul de vedere al managementului un punct forte reprezintă oricare 

element tangibil care facilitează atingerea obiectivelor manageriale. De fapt, în analiza 

SWOT punctele tari sunt definite atât ca valori, cât și drept factori interni care crează valorile. 



 
 

 
 

 • W - Weaknesses / punctele slabe sau zonele de vulnerabilitate - elemente ce pot împiedica 

atingerea obiectivelor. Din punct de vedere al managementului, un punct de slăbiciune 

reprezintă un element ce poate împiedica îndeplinirea obiectivelor. 

 

O - Opportunities / oportunitățile sau căile prin care pot fi influențate interesele organizației. 

De asemenea, oportunitățile sunt tendințe generale prezente în mediul extern, un fel de 

proiecție a „binelui viitor”. 

T - Threats – amenințări la adresa creșterii organizației respective, aspecte negative ce apar 

din supraexploatarea resurselor organizației, ori limitările care sunt impuse organizației din 

partea unui mediu extern aflat în schimbare. Pot fi riscuri tranzitorii sau permanente, poate fi 

o proiecție a riscului în viitor. Analiza SWOT are ca obiectiv de a recomanda strategiile care 

asigură cea mai bună aliniere între mediul intern și extern.  

Alegerea strategiei corecte poate fi în avantajul organizației. Percepția mediului intern 

și extern al unei organizații se referă la:  

Ce anume poate fi considerat punct forte? 

Ce poate fi considerat un punct slab? 

Ce anume poate fi considerată o oportunitate? 

Ce se poate considera amenințare?  

  Pentru ca analiza SWOT să-și poată îndeplini rolul pentru care a fost creată este 

necesară colectarea unei mari cantități de date atât din mediul intern, cât și din mediul extern 

al organizației. Informația SWOT, colectată sub formă de inventare, urmează să fie verificată 

sub aspectul suficienței sale, a corespondenței cu obiectivele organizației și a posibilității 

folosirii sale în timpi reali.  



 
 

 
 

Cele patru inventare pot să fi e considerate elementele unei matrici. Folosind 

caracteristicile: intern, extern, pozitiv și negativ, pe post de indici ai elementelor, se poate 

construi o matrice de inventare SWOT cu două linii și două coloane. 

 

Condiționări/ valori Valori pozitive Valori Negative 

Condiționări interne Puncte forte Puncte slabe 

Condiționări externe Oportunități Amenințări 

 

Într-o analiză SWOT, este necesar să fie captați factori relevanți în cele patru arii. Un 

management adecvat situațiilor poate să influențeze direct punctele forte și punctele slabe, 

dar nici un fel de management nu poate influența oportunitățile și riscurile. 

 

Evaluarea, identificarea punctelor forte și a punctelor slabe într-o organizație: 

S - Strenght  

 Identificarea punctelor tari, a 

atributelor utile pentru realizarea 

obiectivului;  

 La nivelul funcțiilor 

managementului: Planificare; 

 Necesitatea parcurgerii etapei de 

planificare în cadrul organizației;  

 Elaborarea direcțiilor previzibile de evoluție;  

 Existența unei planificări săptămânale a activităților la nivelul fiecărui departament;  

 Sunt cunoscute formele sub care trebuie să apară planificarea activității: viziune, 

obiective, acțiuni, responsabilități și responsabili.  

Organizare:  

 Delimitarea clară a proceselor de muncă pe componente, gruparea acestora pe posturi 

și departamente, stabilirea anumitor criterii manageriale, economice și tehnice;  

 Rezultatele planificării sunt în concordanță cu rezultatele acțiunilor desfăşurate; 

 La nivelul instituției, structura organizatorică este clar definită prin diferite acte 

normative specifice activităților desfășurate de aceasta;  

 În general relațiile interne sunt bine definite;  

 Instrucțiunile și procedurile sunt bine definite și respectate. 



 
 

 
 

Coordonare: 

 În general rezultatele planificării sunt corelate cu rezultatele activițăților desfăşurate;  

 Atribuirea sarcinilor respectă linia ierarhică.  

Antrenare:  

 Cultura organizațională permite considerarea statului drept factor intrinsec de 

motivare;  

 Sistemul de motivare negativă este bine definit de lege și cunoscut de persoanele 

competente care le aplică; 

Control:  

 Există obligativitatea raportării periodice în funcție de evenimente. 

 La nivelul subsistemului:  

Subsistemul metodologic: Există diverse tehnici și metode specifice, de stimulare a 

creativității, forme ale delegării; Necesitatea instruirii pe domenii specifice este 

nerecunoscută; 

Subsistemul organizatoric: Structura organizatorică este fixă, fiind stabilită conform 

legii, prin hotărâre de guvern; Numărul de posturi din piramida ierarhică este destul de ridicat 

ceea ce conduce la posibilitatea aprofundării problemelor și fundamentarea riguroasă a 

deciziilor; Raporturile și atribuțiile fiecărui nivel ierarhic sunt stabilite prin lege; Există fișe 

de post pentru personalul instituției și structura acestora corespunde standardelor în vigoare; 

Sistemul decizional: Procedurile decizionale sunt bine stabilite și cunoscute; Tipurile 

de decizii sunt specifice unui astfel de sistem public; Criteriile utilizate în procesul decizional 

sunt cele stabilite prin reglementările în vigoare;  

Subsistemul informațional: Instituția este dotată cu tehnică de calcul conectată la 

rețeaua de internet; Personalul instituției are abilitățile necesare utilizării eficiente a acestor 

resurse; Comunicarea internă respectă structura ierarhică; Relațiile între instituție și mediul 

extern sunt stabilite prin măsuri legislative; Sistemul de comunicare funcționează atât prin 

canalele formale, cât și prin cele informale, rezultatele obținute fiind satisfăcătoare. 

 W - Weaknesses – identificarea punctelor slabe 

La nivelul funcțiilor managementului Planificare: Timpul elaborării strategiilor pe 

termen mediu și lung este extrem de redus, ponderea activităților curente fiind net superioară;  

Termenele de realizare sunt în general foarte restrânse, desfăşurarea activităților fiind 

concentrată cu precădere pe rezultate decât pe procese; 

Lipsa unor strategii viabile pe termen mediu și lung pentru deconcentrarea serviciilor 

oferite de entitate; 



 
 

 
 

Incapacitatea de a elabora programe și proiecte pentru a atrage resurse financiare 

disponibile la nivelul agențiilor guvernamentele, utile îmbunătățirii nivelului de trai;  

Slaba comunicare cu organizațiile neguvernamentale concretizată într-un număr redus 

de parteneriate încheiate cu acestea pe termen lung și mediu; Resursele financiare limitate și 

dependența exclusivă de alocările din bugetul național.  

Organizare: 

 Ponderea activităților curente neprogramate este net superioară celor planificate, 

efectul fiind observat prin dificultatea cu care sunt realizate diferite proiecte;  

 Relațiile dintre departamente au loc strict în limita necesităților înregistrând deficiențe 

majore la nivelul comunicării;  

 Resursele alocate sunt insuficiente, raportate la necesitățile curente;  

 Procedurile și standardele sunt preponderent de tip birocratic, caracterizate de un 

circuit informațional extins, ceea ce afectează timpul luării deciziilor;  

 Alungirea excesivă a piramidei ierarhice are efecte negative asupra sistemului 

informațional din cadrul instituției analizate.  

Coordonare 

 În multe cazuri procesul de recrutare și selecție este doar formal, multe posturi fiind 

ocupate înainte de lansarea formalităților necesare;  

 Din punct de vedere al pregătirii personalului nu există un plan de instruire corect la 

nivelul instituției, bazat pe nevoile de formare;  

 Fragmentarea excesivă a activităților și atribuirea rezolvării lor, unui număr ridicat de 

persoane, conduce de foarte multe ori la incapacitatea stabilirii unui rezultat final 

unic și unanim acceptat; 

  Feed-backul pentru îndeplinirea sarcinilor se limitează la aducerea lor la cunostință, 

luarea la cunoștință sub forma unor rapoarte și eventual, cerințe de modificare 

ulterioară a acestora.  

Antrenare:  

 Importanța scăzută acordată acestei funcții a managementului;  

 Lipsa unui sistem de monitorizare a gradului de motivare care să permită identificarea 

nemulțumirilor și ameliorarea situației existente prin integrarea efectelor pozitive și 

diminuarea celor negative.  

Control-evaluare:  

 Ponderea activităților de control este net superioară celor de evaluare;  

 Lipsa activităților de monitorizare în cadrul procesului de evaluare;  



 
 

 
 

 Nu există criterii clare de evaluare a performanțelor.  

La nivel de subsistem Subsistemul metodologic:  

 Aplicarea metodelor și tehnicilor într-o formă simplificată sau adaptată la stilul 

managerial al conducătorului instituției generează deficiențe la nivel de rezultate cu 

efect negativ asupra componentelor sistemului instituțional;  

 Necesitatea instruirii pe domenii specifice este constrânsă de lipsa resurselor ce nu 

permit decât într-o mică măsură acoperirea cadrului de formare;  

 Cadrul legislativ stufos, insuficient armonizat crează probleme în aplicarea unitară și 

în interpretare. 

Sistemul organizatoric:  

 Definirea unor obiective neclare afectează întreg sistemul decizional;  

 Utilizarea excesivă a canalelor de comunicare informale generează disfuncționalități 

evidente;  

 Spațiile inadecvate și lipsa dotărilor pentru desfăşurarea în bune condiții a serviciilor 

oferite cetățenilor: Ritmul lent de implementare a instrumentelor managementului 

calității. 

 Sistemul decizional: 

 Incapacitatea de a stabili responsabilități și criterii de evaluare a gradului de 

îndeplinire a acestora conduce în general la aglomerarea sistemului decizional cu 

efect negativ asupra eficienței procesului decizional; 

  Procedurile birocratice măresc timpul și costurile cu managementul public; 

 Omiterea unor etape ale procesului decizional conduce în general la creșterea 

deciziilor lipsite de o fundamentare temeinică și obiectivă;  

 Procesul de transmitere a informațiilor este afectat de lipsa unui sistem informațional 

coerent; 

 Crearea unui sistem decizional etic prin care să fi e eliminate inechitățile dintre 

diferitele tipuri de decizii. 

 Sistemul informațional:  

 Dotările cu tehnică de calcul și acces la internet sunt insuficiente în raport cu 

necesitățile, nici calitativ, nici cantitativ;  

 Lipsa unor strategii în achiziționarea tehnicii de calcul, se preferă componente de 

ultimă generație și reduse ca număr când pentru necesitățile unei astfel de instituții 

publice ar putea fi achiziționat un număr ridicat dar, de generație anterioară; 

  Fluxurile și circuitele informaționale sunt afectate de manifestarea deficiențelor 



 
 

 
 

proprii celorlalte sisteme;  

 Comunicarea internă se caracterizează prin manifestarea formelor de deficiențe 

proprii prin supraîncărcarea circuitelor informaționale;  

 Sistemul de gestiune a banului public este centralizat și rigid. 

Analiza SWOT ca metodă de planificare strategică implică precizarea obiectivelor 

proiectelor, precum și identificarea aspectelor cheie interne şi externe (folosind diverse studii 

statistice) favorabile sau nefavorabile pentru atingerea obiectivelor. În primul rând, managerii 

trebuie să stabilească dacă obiectivul va fi atins, selectând un obiectiv diferit urmând ca 

procesul analizei să fie respectat. Factorul de decizie devine astfel o componentă cheie, 

complexitatea şi exactitatea analizei efectuată depinzând în totalitate de nivelul de cunoaştere, 

experienţa, implicarea şi colaborarea acestor factori. 

Primul pas în elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Pomârla a fost 

evaluarea situaţiei curente a comunei din perspectiva domeniilor cheie care a permis analiza 

în detaliu a tuturor aspectelor pozitive şi negative ale evoluţiei sale. 

Scopul final al acestei evaluări reprezintă atât formularea obiectivelor strategice ale 

comunei Pomârla pe termen lung, cât şi stabilirea direcţiilor de dezvoltare pentru a atinge 

obiectivel stabilite. 

Analiza SWOT s-a realizat în cadrul grupurilor de lucru organizate la sediul Primăriei 

Comunei Pomârla, pe grupe de studiu vizând domeniile: demografie, sănătate, asistenţă 

socială, educaţie, cultură, economie, agricultură, turism, infrastrutură, mediu unde au 

participat actori locali. 

În procesul de elaborare a strategiei s-a folosit analiza SWOT, ca instrument 

managerial, pentru evaluarea şi prezentarea sintetică a aspectelor celor mai importante care 

vor afecta, într-un mod sau altul, evoluţia viitoare a comunei Pomârla. 

Orice comunitate trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce 

priveşte dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate 

administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse 

preţioase. 

 



 
 

 
 

 

Prin intermediul analizei SWOT putem scoate în evidență punctele tari și punctele 

slabe din organizarea și funcționarea instituției, fiind adaptate punctele tari la oportunități şi 

reduse la minimum amenințările eliminând punctele slabe. 

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT ȘI UTILITĂȚI 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Apropiere de orașul Botoșani; 

 Existenţa reţelei de distribuţie a energiei 

electrică; 

 Existenţa reţelei de alimentare cu apă; 

 Existenţa reţelei de distribuţie a energiei 

electrică; 

 Existenţa reţelei de iluminat public; 

 Existența unei rețele de telefonie fixă și 

internet; 

 Modernizare drumuri de interes local în 

comuna Pomârla, județul Botoșani; 

 Existența unui sistem de supraveghere in 

comună; 

 Existența unui număr ridicat de fântâni; 

 Înființare sistem de alimentare cu apă, 

canalizare și stație de epurare în comuna 

Pomârla, județul Botoșani; 

 Reţeaua de electricitate şi cea de 

iluminat public necesită extindere; 

 Lipsa rețelei de internet în toata 

comuna; 

 Drumuri comunale nemodernizate, 

neasfaltate; 

 Lipsa izolației termice a locuințelor și 

clădirilor publice; 

 Resurse financiare insuficiente pentru 

cofinanţarea proiectelor finanţate prin 

fonduri europene; 

 Interesul scăzut al populației în 

protectia mediului înconjurător; 

 Educația ecologică a populației 

subdezvoltată; 

 Lipsa trotuarelor din Comună; 

 Lipsa unor centuri ocolitoare ale 



 
 

 
 

 Modernizare drum communal DC 80, km 

2+050 – 5+850, Pomârla – DJ 291D, 

comuna Pomârla, județul Botoșani. 

localităţilor comunei, pentru traficul 

greu şi de tranzit. 

 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Modernizarea tuturor drumurilor comunale 

și sătești; 

 Programe de finanţare a proiectelor de 

infrastructură; 

 Realizarea rețelei de canalizare, a stației de 

epurare și tratare a apelor – proiect în 

desfășurare; 

 Relizarea unei rețele de alimentare cu gaz 

metan; 

 Accesare fondurilor destinate dezvoltarii 

infrastructurii; 

 Extindere iluminat public; 

 Realizare de alei pietonale în comună; 

 Extindere rețea de iluminat public; 

 Existența terenurilor neexploatate în 

prezent, dar care pot fi oportune în vederea 

desfășurării unor investiții; 

 Desfășurarea unor programe de educație 

ecologică în rândul populației privind 

protecția mediului și dezvoltarea durabilă. 

 Lipsa informațiilor legate de accesare 

fondurilor europene; 

 Resurse financiare insuficente nevoilor 

de dezvoltare și al nivelului ridicat de 

investiții; 

 Imposibilitatea de a acționa imediat în 

caz de urgență; 

 Stările climatice pot afecta 

infrastructura rutieră; 

 Lipsa unei strategii în domeniul 

îmbunătățirilor funciare  

 Lipsa perspectivei de a trăi in condiții 

decente; 

 Instabilitatea mediului legislativ. 

 

EDUCAȚIE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existenţa unităţilor de învăţământ de stat în 

comuna Pomârla; 

 Existența formelor de învățământ preșcolar, 

primar și gimnazial; 

 Interes scăzut al elevilor pentru educaţia 

permanentă; 

 Timpul limitat al părinţilor dedicat 

educaţiei copiilor; 



 
 

 
 

 Personal didactic calificat şi titular; 

 Deschiderea cadrelor didactice către 

perfecţionare prin formare continuă; 

 Existenșa unui teren de sport;  

 Existența unei biblioteci comunale; 

 Existența unui microbuz școlar;  

 Existența a două cămine culturale; 

 dorinţa de reuşită şcolară şi profesională 

prin folosirea de metode interactive în 

vederea realizării educaţiei; 

 Eezultate foarte bune la unele concursuri 

între școli; 

 Autorități locale deschise; 

 Organizarea de evenimente care susțin și 

promovează valorile culturale și tradiționale 

ale comunei (Ex: datini și obiceiuri de 

iarnă); 

 Construcție Bază Sportivă Multifuncțională 

tip Ⅰ comuna Pomârla, județul Botoșani; 

 Reabilitare și modernizare Școala Primară 

nr. 2, Comuna Pomârla, Județul Botoșani; 

 Reabilitare și modernizare Liceu Teoretic 

Anastasie Bașotă , Comuna Pomârla, 

Județul Botoșani; 

 Existența unui teren de sport modern. 

 Nivelul economic şi cultural scăzut al 

părinţilor; 

 Posibilităţi insuficiente de recreere în 

cadrul şcolii; 

 Lipsa formelor de învățământ liceal și 

profesinal; 

 Lipsa unui sprijin corespunzător din 

partea părinţilor în activităţile şcolare; 

 Lipsa unor alternative flexibile de 

formare profesională adresate tinerilor 

cu nivel redus de educaţie, care să 

faciliteze obţinerea unei minime 

calificări; 

 Diminuarea respectului pentru 

activităţile desfăşurate în şcoală; 

 Lipsa programului prelungit la grădiniță. 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 



 
 

 
 

 Existenţa strategiilor didactice pentru 

învăţământul preşcolar şi primar; 

 Folosirea de metodologii moderne de 

predare – învăţare; 

 Amenjararea și dotarea unor locuri de joacă 

pentru copii; 

 Organizare de evenimente culturale în 

Comună; 

 Posibilitatea de educație rutieră în 

proximitatea poliției; 

 Înfrățirea cu altă localitate și utlizarea 

schimburilor de experință; 

 Posibilitatea accesării fondurilor 

nerambursabile; 

 Implementarea unor programe de burse 

pentru copiii cu rezultate deosebite la 

învățătură; 

 Dezvoltarea activităților școlare care sa 

stipuleze atenția spre cultură a persoanelor 

tinere;  

 Dotarea unităților de învățământ cu mobilier 

și aparatură IT; 

 Înfiinţarea unui centru after-school; 

 Realizarea unor parteneriate între operatorii 

economici şi organizaţiile sau instituţiile din 

domeniul culturii și educaţiei. 

 Riscul creşterii abandonului şcolar; 

 Schimbarea sistemului de evaluare al 

elevilor de la un an la altul; 

 Neadaptarea învăţământului la cerinţele, 

nevoile societăţii aflată în proces de 

schimbare continuă; 

 Migraţia copiilor către zona urbană; 

 Lipsa de interes a cetățenilor față de 

cultură; 

 Insuficența fondurilor alocate petru 

cultură și promovare; 

 Scăderea natalității datorită nesiguranței 

zilei de mâine; 

 Lipsa condițiilor atractive pentru 

cadrele didactice tinere. 

 

 

ECONOMIE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 



 
 

 
 

 Existența producătorilor agricoli; 

 Tradiția în creșterea animalelor; 

 Terenuri agricole de calitate cu posibilităţi 

de dezvoltare a agriculturii ecologice, fapt 

care va conduce la dezvoltarea economică a 

comunei; 

 Existenţa resurselor umane care pot asigura 

dezvoltarea activităţii economico - sociale; 

 Zona cu potențial mare de obținere a 

produselor ecologice; 

 Costuri relativ reduse cu forța de muncă. 

 Nivel scăzut al venitului în gospodărie;  

 Lipsa mentalităţii pro-active faţă de 

muncă; 

 Lipsa resurselor materiale pentru 

aducerea de specialiști în agricultură;  

 Legislație defectuoasă în domeniul 

agriculturii și siviculturii; 

 forța de muncă îmbătrânită iar cea 

existentă nu este motivată 

corespunzător; 

 Insuficența promovării produselor  din 

producția specifică zonei; 

 Inexistența tehnologiilor moderne; 

 Interes scăzut pentru zonă datorită 

slabei dezvoltări economico – sociale. 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Punerea în valoare a potențialului agricol în 

direcția agriculturii durabile și ecologice; 

 Organizarea de evenimente în parteneriat cu 

AJOFM pentru promovarea culturii 

antreprenoriale în rândul tinerilor;  

 Accessarea fondurilor nerambursabile; 

 Oganizarea unei piețe en-gross în Comună; 

 Reconversie profesională în rândul tinerilor; 

 Posibiltăți de exploatare a produselor bio; 

 Diversificarea activităților economice; 

 Înfiintarea unui centru de colectare a 

produselor agricole. 

 Creşterea ponderii muncii la negru, cu 

efecte negative asupra pieţei muncii, 

economiei locale şi asistenţei sociale în 

perspectivă; 

 Invadarea pieţei cu produse din import, 

multe de calitate inferioară; 

 Creșterea prețurilor la principalele 

materii prime și materiale; 

 Slaba informare a agricultorilor cu 

privire la cadrul legislativ în vigoare; 

 Lipsa resurselor pentru finanțarea 

investițiilor; 

 Interes scăzut al investitorilor pentru 

demararea de afaceri în comună; 

 Creșterea muncii la negru; 

 Scăderea continuă a producției prin 



 
 

 
 

scăderea productivității muncii. 

 

SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Personal angajat conform normelor 

medicale în vigoare; 

 Existenţa în comună a unui dispensar 

medical modern; 

 Bună colaborare între instituţiile locale şi 

judeţene; 

 Autorității locale deschise; 

 Acordarea ajutorului social conform 

legislaţiei în vigoare; 

 Personal insuficent pentru asistență socială; 

 Existenta unei farmacii umane; 

 Gamă largă de servicii de protecţie furnizate 

copiilor şi familiilor în situaţii dificile, 

conform legii; 

 Existența unui centru de plasament. 

 Lipsa aparaturii speciale necesare 

desfășurării activității medicale în 

dispensarul medical; 

 Inexisistența unui dispensar veterinar;  

 Fonduri insuficente pentru asistență 

umană și veterinară; 

 Număr mic de cadre medicale; 

 Lipsa unui serviciu de urgență în 

comună; 

 Costuri mari ale medicamentelor; 

 Lipsa unor programe operaționale 

despre sănătate; 

 Venituri scăzute ale populației pentru a 

efectua controale de rutină sau controale 

anuale; 

 Număr crescut de copii abandonaţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Promovarea unui stil de viaţă sănătos, a unei 

nutriţii echilibrate, de combatere a 

consumului de tutun şi alcool; 

 Accesarea fondurilor europene în vederea 

dezvoltării sectorului de asistenţă şi 

protecţie socială; 

 Dezvoltarea sistemelor de voluntariat şi 

promovarea parteneriatelor cu alţi furnizori 

de servicii sociale; 

 Dezvoltarea serviciului de asistență socială 

în comună; 

 Educarea populației cu privire la accesarea 

serviciilor de sănătate la o anumită perioadă 

de timp; 

 Crearea de paterneriate public-privat pentru 

atragerea de sponsorizări; 

 Dezvoltarea serviciului de asistență socială 

în comună; 

 Măsuri pentru scăderea ratei de abandon 

școlar. 

 Lipsa fondurilor pentru investiții ale 

Ministerului Sănătății; 

 Cadru legislativ în schimbare; 

 Creşterea abandonului şcolar în special 

după absolvirea primelor opt clase va 

conduce la creşterea numărului de 

persoane asistate social; 

 Lipsa de inițiativă din partea 

operatorilor economici 

 Creșterea continuă a prețurilor la 

medicamente și materiale sanitare; 

 Deficitul de cadre medicale la nivel 

național; 

 Costuri ridicate în sistemul public și 

privat; 

 Depopularea comunei prin migraţiune; 

 Descentralizarea sistemului de protecţie 

a copilului nu este sprijinită de resurse 

financiare corespunzătoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MEDIU 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Eforturi ale autorităților locale pentru 

punerea în aplicarea a legislației privind 

protecția mediului; 

 Utilizarea în cantități reduse a pesticidelor și 

a îngrășămintelor; 

 Posibilitatea practicării a unei agriculturi 

ecologice; 

 Autorități locale deschise;  

 Așezarea în zonă cu risc scăzut de seism; 

 Existența serviciului voluntar pentru Situații 

de Urgență; 

 Calitatea solului și lipsa poluării;  

 Potențial ridicat de dezvoltare a turismului;  

 Existența în comună a unor puncte de 

colectare a deșeurilor; 

 Existența unei stații de epurare și tratare a 

apelor uzate; 

 Existența rețelei de canalizare. 

 Educația ecologică slab dezoltată în 

rândul localnicilor;  

 Educația ecologică superficială;  

 Insuficența spațiilor publice amenajate 

pentru petrecerea timpului liber; 

 Agricultura ecologică slab dezvoltată;  

 Eroziunea solului;  

 Interes scăzut al agențiilor economici în 

protecția mediului înconjurător; 

 Suprafața redusă acoperită de păduri; 

 Implicarea redusă a populației în ceea 

ce privește acțiunile de  gospodărire și 

înfrumusețarea comunei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Exinderea rețelei de apă potabilă; 

 Implementarea sistemului de canalizare; 

 Dotarea în continuare  cu utilaje și 

echipamente pentru serviciul de gospodărire 

comunală; 

 Parteneriat public – privat;  

 Conservarea calității mediului și prevenirea 

poluării; 

 Derularea unor campanii de informare în 

rândul cetățenilor privind importanța 

păstrării curate a naturii și colectarea 

selectivă a deșeurilor menajere; 

 Implemntarea stației de epurare și tratare a 

apelor uzate. 

 Schimbările climatice din ultima 

perioada pot cauza fenomene 

meterologice care să conducă la 

inundații; 

 Lipsa informațiilor legate de normele 

europene de mediu în rândul micilor 

întreprinzători; 

 Lipsa inovativității; 

 Grad scăzut de conștientizare a 

fermierilor privind importanța 

practicilor agricole durabile; 

 Mentalitate de indiferență față de 

protecția mediului;  

 Cunoștințe insuficente legate de 

elaborarea și administrarea proiectelor 

finanțate;  

 Instabilitatea politică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CULTURĂ, SPORT ȘI AGREMENT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existența unui teren de sport modern în 

Comună; 

 Existența a doua cămine culturale; 

 Existența a numeroase lăcașuri de cult; 

 Existența unei biblioteci comunale; 

 Autorități locale deschise;  

 Localizarea comunei într-un cadru pitoresc, 

neafectat de poluare; 

 Valorificarea tradiţiilor și obiceiurilor 

zonei; 

 Organizarea anuală de activităţi și 

evenimente 

reprezentative ce contribuie la creşterea 

gradului de atractivitate a comunei din 

punct de vedere turistic (Sărbători de Paşte, 

Datini şi obiceiuri de Crăciun, Ziua Eroilor); 

 Posibilitatea dezvoltării turismului de 

agrement şi a pescuitului sportiv ca urmare 

a prezenţei iazului; 

 Construcție Bază Sportivă Multifuncțională 

tip Ⅰ comuna Pomârla, județul Botoșani; 

 Dotări pentru organizare festivaluri cu 

specific local în comuna Pomârla, județul 

Botoșani. 

 Nivel de trai scăzut;  

 Dotări limitate pentru sport și agrement; 

 O singură unitate de cazare;  

 Slabe investiții în turism; 

 Lipsa forţei de muncă calificată în 

domeniul turismului; 

 Lipsa unui program de activităţi care să 

ofere 

             alternative de petrecere a timpului liber; 

 Amenajare peisagistică deficitară; 

 Slaba promovare a lăcaşelor de cult 

existente; 

 Lipsa unui muzeu etnografic/casă cu 

specific local în 

cadrul comunei. 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 



 
 

 
 

 Amenjarea zonelor de agrement; 

 Amplasarea de panouri de informare 

turistică; 

 Accesarea fondurilor europene privind 

dezvoltarea și promovarea turismului; 

 Elaborarea unei strategii turistice;  

 Sprijinirea locuitorilor pentru construirea 

de pensiuni; 

 Construirea unui complex turistic şi de 

agrement în comună; 

 Îmbunătățirea condițiilor infrastructurii 

fizice și de utilități. 

 Migrarea turistică către alte regiuni; 

 Lipsa fondurilor pentru dezvoltarea 

unităților turistice private;  

 Inexistența unor evenimente culturale 

la nivel local; 

 Accentuarea procesului de 

îmbătrânire; 

 Scăderea interesului general pentru 

cultură și sport pentru populația 

tânără; 

 Scăderea natalității datorită 

nesiguranței zilei de mâine; 

 Reacţia redusă a mediului local la 

schimbările şi provocările zilelor 

noastre, conducând la scăderea 

competitivităţii teritoriului comunei, în 

favoarea altor teritorii, considerate mai 

interesante de către turiști şi 

investitorii în turism 

 

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 



 
 

 
 

 Personal competent angajat în cadrul 

Primăriei Pomârla; 

 Asigurarea transparenței în luarea 

deciziilor;  

 Participarea angajaților la diferite forme 

de pregătire profesională; 

 Imagine bună și încredere în Primar; 

 Colaborarea Primăriei cu cetățeanul și 

cu întreaga comunitate;  

 Bună colaborare cu instituțiile locale și 

județene; 

 Actualizarea periodică a organigramei 

primăriei; 

 Aplicarea metodologiei de evaluare a 

performanţelor personalului angajat în 

administraţia publică ce vizează 

organizarea muncii în instituţie; 

 Transparenţă în recrutarea şi în 

promovarea personalului; 

 Existenţa unui program de contabilitate 

şi salarii; 

 Existenţa unui cadru legal coerent şi 

stabil privind liberul acces la informaţia 

de interes public şi transparenţa actului 

administrație. 

 Inexistența unor contacte mai 

restrânse între administrație și 

agenții privați; 

 Numărul mare de schimbări 

legislative nu permite cunoașterea 

tuturor modificărilor în timp; 

 Resurse financiare insuficiente 

destinate modernizării şi dezvoltării 

activităţilor instituţiei; 

 Încărcarea cu sarcini suplimentare 

peste cele prevăzute în fişa postului 

datorită insuficienţei personalului 

din instituție; 

 Lipsa de interes a cetăţenilor în a se 

implica activ în procesul de luare a 

deciziei la nivel local; 

 Buget local insuficent pentru 

realizarea unor investiții; 

 Personal insuficent pentru unele 

domenii de acvitate din cadrul 

Primăriei. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 



 
 

 
 

 Posibilităţi de accesare a unor fonduri 

externe destinate în mod special 

modernizării administraţiei publice; 

 Dotarea administraţie locală  

(calculatoare, copiatoare, scanere, 

birouri etc.); 

 Dezvoltarea unor legături puternice 

între consiliul judeţean şi autorităţile 

locale; 

 Creșterea gradului de descentralizare și 

autonomie locală; 

 Programe de finanțare pentru 

dezvoltarea capacității administrative; 

 Creșterea autonomiei locale în actul 

administrativ;  

 Dezoltarea unei relații de parteneriat în 

vederea dezvoltării instituționale. 

 mediul politic, legislativ şi 

financiar instabil la nivel naţional 

 tendinţa mass-mediei de a reflecta 

cu precădere şi, de regulă, făra a 

verifica – aspectele negative ale 

anumitor activităţi din 

administraţie, de cele mai multe ori 

informaţiile fiind greşit interpretate 

sau neînţelese; 

 Schimbări legislative prea frecvente 

pentru a fi asimilate eficient; 

 Blocarea accesului la funcțiile 

publice vacante; 

 Reduceri de personal în sectorul 

bugetar; 

 Riscul eșecului în finalizarea 

proiectelor urmărite. 

 

Concluzii SWOT 

 

 



 
 

 
 

 În Comuna Pomârla există potențial de dezvoltare a unei agriculturi ecologice și a 

creșterii valorii adăugate a produselor; 

 Tehnica agricolă slab dezvoltată; 

 Este necesară înființarea de unități de prelucrare a fructelor și legumelor, precum și a 

prelucrării produselor animaliere (lapte, ouă, carne) și promovarea în scopul 

valorificării lor pe piețele externe comunei; 

 Turismul este slab dezvoltat și promovat, infrastructura turistică aproape inexistentă, 

ceea ce împiedică potențialii vizitatori să considere zona o destinație atractivă; 

 Serviciile medicale și de asistență socială nu acoperă necesitățile localnicilor; 

 Inexistența IMM-urilor are implicații majore în faptul că resursele locale nu sunt 

exploatate sau puse în valoare; 

 Infrastructura servciilor și cea tehnico-utilitară este slab dezvoltată pe cele mai multe 

ramuri; 

 Oferta educațională limitată, populația manifestă rezistență la schimbare; 

 Infrastructura educațională și de sănătate slab dezvoltată, se impune modernizarea, 

dotarea, aducerea la standardele acqui-sului comunitar; 

 Forța de muncă disponibilă dar neutilizată, în lipsa locurilor de muncă migrează către 

alte zone industrializate sau în străinătate. 

 

POLITICI INTERPRINSE ÎN TERITORIU 

În perioada 2014 – 2020 comuna Pomârla a realizat proiecte de dezvoltarea care au 

vizat domeniile infrastructurii de drumuri locale, educație, utilități publice, administrație 

publică, mediu. 

Nr. 

crt. 
Denumire proiect Cost proeict 

STADIU 

PROIECT 

1. 

Reabilitare și modernizare Liceu 

Teoretic Anastasie Bașotă , Comuna 

Pomârla, Județul Botoșani 

6.532.001  lei 
În 

desfășurare 

2. 

Reabilitare și modernizare Școala 

Primară nr. 1, Comuna Pomârla, 

Județul Botoșani 

980.516 lei 
În 

desfășurare 

3. 

Modernizare drumuri de interes local 

în comuna Pomârla, județul Botoșani, 

,  

10.240.734 lei. Finalizat 

4. 

Reabilitare și modernizare Școala 

Primară nr. 2, Comuna Pomârla, 

Județul Botoșani 

1.014.589 lei În derulare 

5. 

Înființare sistem de alimentare cu 

apă, canalizare și stație de epurare în 

comuna Pomârla, județul Botoșani 

13.543.922,75 lei În derulare 

6. 
Achiziție tractor multifunctional în 

comuna Pomârla, Județul Botoșani 
461.559  lei Finalizat 



 
 

 
 

7. 

Dotări pentru organizare festivaluri 

cu specific local în comuna Pomârla, 

județul Botoșani 

217.471 lei Finalizat 

8. 
Construcție podețe în satele Pomârla, 

Hulubești și Racovăț 
2.869.156 lei Finalizat 

9. 

Construcție Bază Sportivă 

Multifuncțională tip Ⅰ comuna 

Pomârla, județul Botoșani 

476.541 lei Finalizat 

10. 

Modernizare drum communal DC 80, 

km 2+050 – 5+850, Pomârla – DJ 

291D, comuna Pomârla, județul 

Botoșani 

2.553.476 lei În derulare 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Capitolul Ⅲ PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITAREA 

PENTRU PERIOADA 2021 – 2027 

 

Portofoliul de proiecte este un set de programe și proiecte care să răspundă la 

problemele stringente ale comunității, conține indicatorii de implementare și se vor realiza în 

perioada imediat următoare elaborării acestui document 

LISTA PROIECTELOR PRIORITARE PENTRU PERIOADA DE DEZVOLTAREA 2021 

– 2027 A COMUNEI POMÂRLA, JUDEȚUL BOTOȘANI: 

 Extindere rețea electrică; 

 Extindere rețea de iluminat public în Comuna Pomârla; 

 Construire sala polivantă de sport; 

 Construire sala sport scolară sat Pomârla, comuna Pomârla, judetul Botosani; 

 Construire bloc de locuinte sociale in sat Pomârla, comuna Pomârla, judetul Botosani; 

 Amenajarea stațiilor de așteptare călători existente pe raza comunei Pomârla; 

 Înfiintarea rețea de gaz în toata comuna; 

 Modernizare rețea de drumuri stradale de interes local; 

 Lucrări de întreținere și reparații străzi de interes local în comuna Pomârla; 

 Extinderea parcului de lângă Amfiteatru; 



 
 

 
 

 Promovarea comunei Pomârla și a obiectivelor turistice existente prin crearea și 

multiplicarea de materiale publicitare, realizarea unui film de prezentare și 

promovare; 

 Reabilitarea/construirea căminelor culturale din comuna Pomârla; 

 Susținere de cursuri/traininguri de pregătire profesională pe diverse niveluri (inițiere, 

califiare, recalificare) pentru locuitorii comunei Pomârla; 

 Devoltarea și diversificarea infrastructurii și a serviciilor sociale; 

 Extinderea rețea de internet; 

 Dotarea unităților de învătământ cu mobilier și aparatură IT; 

 Reacutalizare PUG comuna Pomârla; 

 Crearea evenimentului local ,,Zilele Comunei Pomârla”; 

 Înființarea unei cantine sociale; 

 Amenajarea panouri de promovare tursitică; 

 Înființarea unui centru de zi pentru persoanele vârstnice, a unui centru de preparare și 

distribuire hrană și a unui centru de îngrijire la domiciliu în comună. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

FIȘA PROIECTELOR 

 

 

Proiectul nr. 1 
Reabilitare și modernizare Liceu Teoretic Anastasie 

Bașotă , Comuna Pomârla, Județul Botoșani 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI 

Crearea cadrului funcțional favorabil schimbării și 

creșterii 

calității activităților instructive-educative. 

JUSTIFICAREA 

PROIECTULUI 

Dezvoltarea comunității locale; 

Dezvoltarea personală a indivizilor – în cazul de față al 

elevilor, viitori adulți; 

Reducerea discrepanțelor educaționale între mediul rural 

și mediul urban. 

STUDII EXISTENTE Proiect 

VALOARE ESTIMATĂ 6.532.001  lei 

POSIBILE SURSE DE 

FINANȚARE 

Buget local  

Buget de stat 

PERIOADA ESTIMATĂ DE 

IMPLEMENTARE 
În derulare. 

 

Proiectul nr. 2 Reabilitare și modernizare Școala Primară nr. 1, 



 
 

 
 

Comuna Pomârla, Județul Botoșani 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI 

Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, 

interpersonală și socială, activitatea educativă școlară și 

preșcolară are mereu în atenție nevoia de adaptare la 

cerințele individuale diverse ale tuturor copiilor, la 

interesele de cunoaștere și potențialul lor.  

JUSTIFICAREA 

PROIECTULUI 

Reducerea discrepanțelor educaționale între mediul rural 

și mediul urban; 

Dezvoltarea personală a indivizilor – în cazul de față al 

elevilor, viitori adulți; 

Adaptarea la nevoile determinate de dorința de a 

îmbunătății gradul și calitatea ocupării forței de muncă. 

STUDII EXISTENTE Proiect  

VALOARE ESTIMATĂ 980.516 lei 

POSIBILE SURSE DE 

FINANȚARE 

Buget local  

Buget de stat 

PERIOADA ESTIMATĂ 

DE IMPLEMENTARE 
În derulare. 

 

Proiectul nr. 3 

Modernizare drum communal DC 80, km 2+050 – 

5+850, Pomârla – DJ 291D, comuna Pomârla, județul 

Botoșani 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI 

Proiectul prevede executarea lucrărilor de modernizarea a 

drumului comunal DC 80, drum de interes local din 

Comuna Pomârla. 

JUSTIFICAREA 

PROIECTULUI 

Accesul populaţiei la infrastructura de bază; 

Accesul facil și sigur la gospodării; 

Confort rutier și posibilitatea de dezvoltare economică a 

zonei; Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei. 

STUDII EXISTENTE Finalizat 

VALOARE ESTIMATĂ 2.553.476 lei 

POSIBILE SURSE DE 

FINANȚARE 

Buget local  

Buget de stat 



 
 

 
 

PERIOADA ESTIMATĂ DE 

IMPLEMENTARE 
Finalizat 

 

Proiectul nr. 4 
Reabilitare și modernizare Școala Primară nr. 2, 

Comuna Pomârla, Județul Botoșani 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI 

Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, 

interpersonală și socială, activitatea educativă școlară și 

preșcolară are mereu în atenție nevoia de adaptare la 

cerințele individuale diverse ale tuturor copiilor, la 

interesele de cunoaștere și potențialul lor.  

JUSTIFICAREA 

PROIECTULUI 

Reducerea discrepanțelor educaționale între mediul rural 

și mediul urban; 

Dezvoltarea personală a indivizilor – în cazul de față al 

elevilor, viitori adulți; 

Adaptarea la nevoile determinate de dorința de a 

îmbunătății gradul și calitatea ocupării forței de muncă. 

STUDII EXISTENTE Proiect 

VALOARE ESTIMATĂ 1.014.589 lei 

POSIBILE SURSE DE 

FINANȚARE 

Buget local  

Buget de stat 

PERIOADA ESTIMATĂ 

DE IMPLEMENTARE 
În derulare. 

 

Proiectul nr. 5 
ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, 

CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI 

Proiectul își propune să ofere accesul populației la un 

sistem centralizat de alimentare cu apă, de canalizare 

menajeră și stație de epurare. 

JUSTIFICAREA 

PROIECTULUI 

Îmbunătățirea nivelului de trai al populației din comună; 

Asigurarea permanentă a apei potabile pentru locuitorii 

comunei; 

Prevenirea poluării apei; 

Asigurarea tuturor condițiilor de igienă și hidratare pentru 



 
 

 
 

elevii instituțiilor de învățământ; 

Asigurarea purității apei; 

Asigurarea sursei de apă pentru agenți economici din zonă 

și creșterea condițiilor de atragere a investitorilor. 

STUDII EXISTENTE Proiect 

VALOARE ESTIMATĂ 13.543.922,75 

SURSE DE FINANȚARE 
FEADR 

Bugetl Local 

PERIOADA ESTIMATĂ 

DE IMPLEMENTARE 
În derulare 

 

Proiectul nr. 6 
Achiziție tractor multifunctional în comuna Pomârla, 

Județul Botoșani 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI 

Oportunitățile identificate în domeniul facilitării accesului 

la servicii al populației din teritoriul GAL Codrii Herței. 

Ținând seamă că exista în dotarea comunei din 2009 un 

buldoexcavator care însă nu făcea față în cazul 

deszăpezirilor, pentru buna funcționare a serviciului pentru 

administrarea domeniului public și privat a fost necesară 

achiziționarea unui tractor multifuncțional.  

JUSTIFICAREA 

PROIECTULUI 

Întreținere drumuri și podețe, reparații trotuare și lucrări de 

transport cu utilajele din dotare; 

Întreținere zone verzi, parcuri și zone de agrement, a 

terenurilor de sport și a terenurilor de joacă pentru copii; 

Îmdepărtarea zăpezii și preîntâmpinarea formării poeliului 

și a gheții; 

Întreținerea clădirilor din proprietatea Comunei Pomârla; 

Decolmatarea pârâielor, canalelor și șanțurilor. 

STUDII EXISTENTE Proiect 

VALOARE ESTIMATĂ 378,270.00  lei 

POSIBILE SURSE DE 

FINANȚARE 
Buget local /Buget de stat 

PERIOADA ESTIMATĂ Finalizat 



 
 

 
 

DE IMPLEMENTARE 

  

Proiectul nr. 7 Construcție podețe în satele Pomârla, Hulubești și Racovăț 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI 

Amenajare de poduri și podețe în satele Pomârla, Hulubești 

și Racovăț. 

JUSTIFICAREA 

PROIECTULUI 

Realizarea unui acces sigur şi permanent la reţeaua de 

drumuri locale, judeţene şi naţionale existentă în zonă; 

Creşterea gradului de accesibilitate;  

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor comunei 

Pomârla, prin diminuarea gradului de poluare, eliminarea 

prafului, scăderea nivelului de zgomot şi a vibraţiilor; 

Creşterea siguranţei circulaţiei la utilizarea drumului public 

atât pentru pietoni cât şi pentru vehicule; 

Sporirea gradului de atractivitate pentru potenţialii 

investitori în turism şi agroturism; 

Asigurarea unor condiţii de viaţă şi trai decente generaţiei 

tinere cu scopul de a reduce migraţia acesteia. 

STUDII EXISTENTE Proiect 

VALOARE ESTIMATĂ 2.869.156 lei 

POSIBILE SURSE DE 

FINANȚARE 

Buget local  

Buget de stat 

PERIOADA ESTIMATĂ 

DE IMPLEMENTARE 
finalizat 

 

Proiectul nr. 8 
Construcție Bază Sportivă Multifuncțională tip Ⅰ 

comuna Pomârla, județul Botoșani 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI 

Interesul locuitorilor comunei pentru practicarea 

diferitelor sporturi, 

precum și dorința lor de a duce o viață sănătoasă, în care 

exercițiul fizic să se îmbine cu posibilitatea afirmării lor 

pe plan local și în alte domenii decât de cel al activității 

profesionale. 

JUSTIFICAREA Interesul autorităților locale de a spori gradul de coeziune 



 
 

 
 

PROIECTULUI socială prin organizarea unor întreceri care să dezvolte 

spiritul competițional; 

Infrastrucura de sport și agrement era insuficientă pentru 

populația comunei Pomârla; 

Îrnbunătățirea condițiilor de viață pentru locuitorii 

comunei. 

STUDII EXISTENTE Proiect 

VALOARE ESTIMATĂ 476.541 lei 

POSIBILE SURSE DE 

FINANȚARE 

Buget local  

Buget de stat 

PERIOADA ESTIMATĂ DE 

IMPLEMENTARE 
În derulare. 

 

 

Proiectul nr. 9 EXTINDEREA REŢELEI ELECTRICE 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI 

Realizarea lucrărilor de extindere a reţelei de electricitate. 

JUSTIFICAREA 

PROIECTULUI 

Reducerea la minim a tăierilor de lemn din păduri; 

Extinderea infrastructurii tehnico – edilitare;  

Asigurarea în gospodării a unui minim de confort tehnic 

necesar unui trai civilizat;   

Accesul populației la infrastructura de utilități; 

Reducerea poluării; 

Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației din comună. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect 

VALOARE ESTIMATĂ - 

POSIBILE SURSE DE 

FINANȚARE 

Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ 

DE IMPLEMENTARE 
2021 - 2027 

 



 
 

 
 

Proiectul nr. 10 

AMENAJAREA STAŢIILOR DE AŞTEPTARE 

CĂLĂTORI EXISTENTE PE RAZA COMUNEI 

POMÂRLA 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI 

Prin proiect se doreşte amenajarea staţiilor existente pentru 

a asigura confortul necesar aşteptării mijloacelor de 

transport călători. 

JUSTIFICAREA 

PROIECTULUI 

Crearea condiţiilor de aşteptare a mijloacelor de transport; 

Creșterea gradului de accesibilitate, în special pentru 

persoanele cu nevoi special; 

Îmbunătățirea siguranței și securității în stații; 

Înfrumuseţarea aspectului comunei. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect 

VALOARE ESTIMATĂ - 

SURSE DE FINANȚARE 

Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ 

DE IMPLEMENTARE 
2021-2027 

 

Proiectul nr. 11 Înființare rețea de gaz în Comună 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI 

Prin proiect se doreşte înființare unei rețele de distribuție a 

gazelor naturale în Comuna Pomârla 

JUSTIFICAREA 

PROIECTULUI 

Accesul populaţiei la infrastructura de utilităţi publice;  

Reducerea cheltuielilor populației comunei pentru încălzire 

și prepararea hranei; 

Reducearea poluării mediului; 

Stimularea micilor întreprinzători; 

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect 

VALOARE ESTIMATĂ - 

SURSE DE FINANȚARE 
Buget local  

Buget de stat 



 
 

 
 

Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ 

DE IMPLEMENTARE 
2021-2027 

 

Proiectul nr. 12 
MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI 

STRADALE DE INTERES LOCAL 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI 

Proiectul prevede executarea lucrărilor de modernizarea a x 

km drumuri de interes local din Comuna Pomârla 

JUSTIFICAREA 

PROIECTULUI 

Accesul populaţiei la infrastructura de bază; 

Accesul facil și sigur la gospodării; 

Reducerea duratei de așteptare a transportului în comun; 

Confort rutier și posibilitatea de dezvoltare economică a 

zonei; 

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei; 

Prevenirea blocării drumului datorită unor fenomene meteo 

extreme. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect 

VALOARE ESTIMATĂ - 

SURSE DE FINANȚARE 

Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ 

DE IMPLEMENTARE 
2021-2027 

 

Proiectul nr. 13 
AMENAJAREA CU BALAST A DRUMURILOR 

COMUNALE  ȘI SĂTEȘTI 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI 

Proiectul prevede executarea lucrărilor de modernizarea a x 

km drumuri de interes local din Comuna Pomârla 

JUSTIFICAREA Accesul populaţiei la infrastructura de bază; 



 
 

 
 

PROIECTULUI Facilitarea și fluidizarea traficului rutier pe raza comunei; 

Reducerea duratei de așteptare a transportului în comun; 

Confort rutier și posibilitatea de dezvoltare economică a 

zonei; 

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei; 

Prevenirea blocării drumului datorită unor fenomene meteo 

extreme. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect 

VALOARE ESTIMATĂ - 

SURSE DE FINANȚARE 

Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ 

DE IMPLEMENTARE 
2021-2027 

 

Proiectul nr. 14 
Amenajare parc multifuncțional cu locuri de joacă 

pentru copii în Comuna Pomârla 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI 

Prin  P Prin proiect se doreşte realizarea lucrărilor de amenajare a 

unui parc cu multiple funcţiuni (amenajare alei, înierbare, 

plantare arbori, arbuşti, flori, construire foişor, scenă în aer 

liber, loc de joacă pentru copii, amplasare bănci, coşuri de 

gunoi, stâlpi de iluminat). 

JUSTIFICAREA 

PROIECTULUI 

Accesul populaţiei neîngrădit la infrastructura de bază;  

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei; 

Crearea unei infrastructuri destinată copiilor pentru a se 

putea juca în siguranță; 

Integrare estetică a parcului în zonă; 

Întărirea relațiilor intersociale pe raza comunei; 

Crearea de posibilități pentru petrecerea timpului liber. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect  

VALOARE ESTIMATĂ -  

SURSE DE FINANȚARE Buget local 



 
 

 
 

Buget de stat 

Fonduri europene/Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ 

DE IMPLEMENTARE 
2021-2027 

Proiectul nr. 15 

Promovarea Comunei Pomârla și a obiectivelor 

turistice existente prin crearea și multiplicarea de 

materiale publicitare, realizarea unui film de 

prezentare  și promovare 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI 

Prin proiect se doreşte realizarea şi multiplicarea unor 

materiale de prezentare şi promovare a Comunei Pomârla, 

a obiectivelor cultural-istorice existente şi a posibilităţilor 

pe care le oferă comuna în vederea dezvoltării turismului 

rural. Pe lăngă materialele publicitare se doreşte realizarea 

unui film de prezentare care să înfăţişeze comuna în cele 

patru anotimpuri, oamenii, obieceiurile, obiectivele 

turistice, posibilităţile de agrement şi de investiţii. 

JUSTIFICAREA 

PROIECTULUI 

Promovarea comunei;  

Atragerea de investitori şi turişti; 

Dezvoltarea turismului rural. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect  

VALOARE ESTIMATĂ - 

SURSE DE FINANȚARE 

Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ 

DE IMPLEMENTARE 
2021-2027 

  

Proiectul nr. 16 Reabilitarea Căminelor culturale din Comună 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI 

Prin proiect se doreşte reabilitarea căminelor culturale din 

Comuna Pomârla. 

JUSTIFICAREA 

PROIECTULUI 

Crearea unei infrastructuri destinată activităților culturale; 

Îmbunătățirea condițiilor de viață; 



 
 

 
 

Crearea unui cadru optim pentru diversificarea, pregătirea 

și susținerea de programe socio culturale și pentru 

valorificarea tradițiilor populare în spiritul autenticității; 

Necesitatea păstrării specificului local și a conservării 

valorilor din această zonă; 

Crearea unor condiții adecvate pentru realizare de 

evenimente cu caracter cultural și de divertisment pe raza 

comunei. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect  

VALOARE ESTIMATĂ - 

SURSE DE FINANȚARE 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ 

DE IMPLEMENTARE 
2021-2027 

  

Proiectul nr. 17 

Susținerea de cursuri/traininguri  de pregătire 

profesională pe diverse niveluri (inițiere, calificarea, 

recalificare) pentru locuitorii comunei Pomârla 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI 

Prin proiect se doreşte susținerea de cursuri/traininguri de 

pregătire profesională pe diverse niveluri (inițiere, 

calificarea,recalificare) pentru locuitorii Comunei Pomârla 

în vederea dobândirii de competențe pentru meserii cerute 

pe piața muncii. 

JUSTIFICAREA 

PROIECTULUI 

Pentru tinerii din comună care au abandonat școala și 

pentru persoanele fără loc de muncă.  

STUDII EXISTENTE Idee de proiect 

VALOARE ESTIMATĂ - 

SURSE DE FINANȚARE 

Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene  

Alte surse disponibile 



 
 

 
 

PERIOADA ESTIMATĂ 

DE IMPLEMENTARE 
2021-2027 

 

Proiectul nr. 18 

Dezvoltarea și diversificarea infrastructurii și a 

serviciilor sociale 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI 

Prin proiect se doreşte dezvoltarea și diversificarea 

infrastructurii și a serviciilor sociale din Comuna Pomârla. 

JUSTIFICAREA 

PROIECTULUI 

Dezvoltarea de noi servicii în parteneriat cu ONG-uri;  

Realizare de anchete sociale și acordarea de sprijin 

financiar pentru persoanele expuse riscului de sărăcie; 

Acordarea de loturi de teren pentru construire de locuințe. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect 

VALOARE ESTIMATĂ - 

SURSE DE FINANȚARE 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ 

DE IMPLEMENTARE 
2021-2027 

 

Proiectul nr. 19 Înființarea unei cantine sociale 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI 

Construirea, amenajarea și dotarea unei cantine sociale. 

JUSTIFICAREA 

PROIECTULUI 

Inexistența unei cantine sociale în Comună; 

Asigură hrana zilnică persoanelor fără posibilităţi materiale 

și financiare; 

Necesitatea ei datorită unui număr mare de asistați sociali.  

STUDII EXISTENTE Idee de proiect  

VALOARE ESTIMATĂ - 

SURSE DE FINANȚARE 

Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene  



 
 

 
 

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ 

DE IMPLEMENTARE 
2021-2027 

 

Proiectul nr. 20 Construirea unor localuri de școală 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI 

Constructia unor noi localuri pentru școli și dotarea cu 

echipamente didactice, echipamente pentru pregătirea 

profesională, echipamente IT și material specifice pentru 

documentare. 

 

 

 

JUSTIFICAREA 

PROIECTULUI 

Asigurarea calității procesului de invățământ; 

Accesul la educație gratuit a tuturor copiilor comunei; 

Asigurarea numărului de locuri necesar școlarilor; 

Asigurarea unei educații individualizate care să susțină 

nevoile și potențialul fiecărui copil; 

Crearea de noi locuri de muncă; 

Adaptarea la nevoile determinate de dorința de a 

îmbunătăți gradul și calitatea ocupării forței de muncă. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect  

VALOARE ESTIMATĂ - 

SURSE DE FINANȚARE 

Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ 

DE IMPLEMENTARE 
2021-2027 

  

Proiectul nr. 21 
Reabilitarea și dotarea corespunzătoare a 

dispensarului uman 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI 

Reabilitarea fizică a dispensarului uman, achiziționarea de 

echipamente și materiale necesare unei buni funcționări a 

dispensarului, acordarea unor facilități medicilor. 

 

 

Desfașurarea activității de asigurare a serviciilor medicale 

la standardele impuse de legislația în domeniu; 



 
 

 
 

JUSTIFICAREA 

PROIECTULUI 

Acordarea primului ajutor locuitorilor solicitanți; 

Îndrumarea și coordonarea către spitalele județene a 

persoanelor aflate în stare critică; 

Realizarea controalelor de rutină cu privire la starea de 

sănătate a populației. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect 

VALOARE ESTIMATĂ - 

POSIBILE SURSE DE 

FINANȚARE 

Buget local  

Buget de stat 

 Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ 

DE IMPLEMENTARE 
2021 - 2027 

 

Proiectul nr. 22 Construirea și dotarea unui cabinet stomatologic 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI 

Proiectul își propune evitarea deplasării la alte cabinete 

stomatologice de pe raza altor localități. 

JUSTIFICAREA 

PROIECTULUI 

Reducerea timpului de reacție în caz de urgențe medicale 

stomatologice; 

Crearea de noi locuri de muncă; 

Crșterea capacității de tratament; 

Garantarea dreptului cetățenilor de a beneficia de servicii 

medicale la cele mai înalte standarde. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect 

VALOARE ESTIMATĂ - 

POSIBILE SURSE DE 

FINANȚARE 

Buget local  

Buget de stat 

 Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ DE 

IMPLEMENTARE 

 

2021 - 2027 

 

 



 
 

 
 

Proiectul nr. 23 

Construirea unui complex social care să cuprindă un 

cămin-azil pentru bătrânii comunei și dotarea 

acestuia cu mobilier 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI 

Construirea unui omplex care să cuprindă cămin-azil este 

necesară pentru bătrânii comunei, având drept scop 

oferirea de soluții pentru persoanele în vârstă și 

neajutorate. Dotarea acestuia trebuie făcută la standard 

europene, ținându-se cont că vor fi cazate persoane care 

se afllă în incapacitatea unei deplasări normale și care 

trebuie să beneficieze de o atenție sporită. 

JUSTIFICAREA 

PROIECTULUI 

Construirea unui complex social pentru persoanele de 

vârsta a Ⅲ-a; 

Dotarea acestui cu mobilier pentru dormitoare, bucătărie, 

sală de primire și cabinet medical; 

Acordarea de asisteță socială persoanelor în vârstă care 

apelează la serviciile oferite de căminul social; 

Crearea de noi locuri de muncă pentru locuitorii comunei 

prin angajarea acestora în noul cămin. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect 

VALOARE ESTIMATĂ - 

POSIBILE SURSE DE 

FINANȚARE 

Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ DE 

IMPLEMENTARE 
2021 - 2027 

 

Proiectul nr. 24 Extinderea rețelei de internet în comună 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI 

Existența internetului în cât mai multe gospodării, unități 

de învățământ și societăți comerciale va îmbunătăți viața 

socială și economică pe raza comunei. 

Accesul la informații va ridica nivelul de cultură. 

JUSTIFICAREA Facilitarea accesului la informații de orice natură; 



 
 

 
 

PROIECTULUI Facilitarea relațiilor sociale pe raza comunei; 

Creșterea facilității vieții prin facilitarea accesului la 

servicii de orice natură; 

Sprijinirea persoanelor în căutarea unui loc de muncă;  

Creșterea calității serviciilor turistice; 

Sprijinirea funcționarilor publici de pe raza comunei la 

îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect 

VALOARE ESTIMATĂ - 

POSIBILE SURSE DE 

FINANȚARE 

Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATĂ DE 

IMPLEMENTARE 
2021-2027 

  

Proiectul nr. 25  
EXTINDEREA REŢELEI DE ILUMINAT PUBLIC 

ÎN COMUNA POMÂRLA 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI 

Proiectul îsi propune extinderea infrastructurii reţelei de 

iluminat public în satele învecinate din  Comuna Pomârla 

JUSTIFICAREA 

PROIECTULUI 

Accesul populaţiei la infrastructura de utilităţi publice; 

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect 

VALOARE ESTIMATA -  

SURSE DE FINANTARE 

Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATA DE 

IMPLEMENTARE 
2021-2027 

 

Proiectul nr. 26 
Dezvoltarea si diversificarea infrastructurii si a 

serviciilor sociale 



 
 

 
 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI 

Prin proiect se doreşte dezvoltarea si diversificarea 

infrastructurii și a serviciilor sociale din comuna Pomârla. 

JUSTIFICAREA 

PROIECTULUI 

Dezvoltarea de noi servicii in parteneriat cu ONG-uri;  

Realizare de anchete sociale și acordarea de sprijin 

financiar pentru peroanele expuse riscului de sărăcie; 

Acordarea de loturi de teren pentru construire de locuințe. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect 

VALOARE ESTIMATA - 

SURSE DE FINANTARE 

Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATA DE 

IMPLEMENTARE 
2021-2027 

 

Proiectul nr. 27 
DOTAREA ȘI MODERNIZAREA UNITĂȚILOR DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT CU MOBILIER ȘI APARATURĂ IT 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI 

Prin proiect se doreşte dotarea si modernizarea unităților 

de învățământ cu mobilier și aparatură IT. 

JUSTIFICAREA 

PROIECTULUI 

Necesitatea dotării și modernizării unităților de 

învățământ vine din necesitatea asigurării unui 

învățământ la standarde europene, precum și implicare 

autorităților locale  în sprijinirea dezvoltării educației pe 

raza comunei. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect 

VALOARE ESTIMATA - 

SURSE DE FINANTARE 

Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATA DE 

IMPLEMENTARE 
2021-2027 

 



 
 

 
 

Proiectul nr. 28 Reactualizare PUG comuna Pomârla 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI 

Prin proiect se doreşte Reactualizare PUG comuna 

Pomârla. 

JUSTIFICAREA 

PROIECTULUI 

Identificare unor soluții de amenajarea a teritoriului 

comunei Pomârla prin care să asigure un grad de 

conformitate acceptabil și obiective de utilitate publică 

care să satisfacă nevoile în spațiul administrativ. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect  

VALOARE ESTIMATA -  

SURSE DE FINANTARE 

Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATA DE 

IMPLEMENTARE 
2021-2027 

 

Proiectul nr. 29 Construire capelă și amenajare alei în cimitir 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI 

Prin proiect se doreşte proiectarea și construirea unei 

capele și amenajarea aleilor din cimitir. 

JUSTIFICAREA 

PROIECTULUI 

Inexistența unei capele mortuare în comună; 

Amenajarea și modernizarea cimitirului comunal. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect 

VALOARE ESTIMATA - 

SURSE DE FINANTARE 

Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATA DE 

IMPLEMENTARE 
2021-2027 

 

Proiectul nr. 30 Amenajarea de panouri de promovare turistică 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI 

Prin acest proiect administrația publică locală dorește să 

achiziționeze panouri care să conțină informații despre 



 
 

 
 

comuna Pomârla, obiective turistice, alimentație publică, 

căi de acces. 

JUSTIFICAREA 

PROIECTULUI 

Lipsa panourilor de informare turistică.  

STUDII EXISTENTE Idee de proiect  

VALOARE ESTIMATA - 

SURSE DE FINANTARE 

Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATA DE 

IMPLEMENTARE 

2021-2027 

 

Proiectul nr. 31 Reabilitare centru civic în Comuna Pomârla 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI 

Amenajare de spații de recreere. 

JUSTIFICAREA 

PROIECTULUI 

Îmbunătățirea mediului înconjurător; 

Îmbunătățirea imaginii comunei; 

Dezvoltarea și modernizarea spațiilor verzi. 

STUDII EXISTENTE Idee de proiect 

VALOARE ESTIMATA - 

SURSE DE FINANTARE 

Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene  

Alte surse disponibile 

PERIOADA ESTIMATA DE 

IMPLEMENTARE 
2021-2027 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Capitolul Ⅳ Stabilirea Planului de Acțiune 

 

 

 

 

Planul de acțiune este o planificare reală pe termen mediu și lung pentru a realiza 

obiectivele generale stabilite în strategie. Toate măsurile se concretizează în Planul Local de 

Acțiune prin programe și proiecte. 

În acest punct al procesului vor fi selectate: 

 Axe prioritare propuse; 

 Se vor determina cele mai potrivite domenii de intervenție pentru atingerea lor; 

 Grupurile de interes necesare pentru implementare; 



 
 

 
 

 Se vor stabili atribuțiile, responsabilitățile și perioada de realizare a operațiunilor 

formulate. 

 

VALIDAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI POMÂRLA 

Pentru a fi eficace, procesul de planificare stretegică trebuie să fie: 

 Cuprinzător; 

 Interactiv; 

 Integrator; 

 Repetabil. 

Vor fi consultați repezentanți ai: 

 Administrației publice locale; 

 Formațiunilor politice; 

 Societăți civile; 

 Instituțiilor; 

 Mass-media. 

În cadrul consultării se pune un mare accent pe rolul cetățeanului văzut ca partener în 

luarea deciziilor la nivelul comunităților, mai ales că în elaborarea strategiei se pleacă de la 

nevoile cetățenilor. 

Această etapă este deosebit de importantă în conștientizarea aleșilor locali privind 

necesitatea creării și menținerii parteneriatelor locale în scopul elaborării și implementării cu 

succes a strategiilor de dezvoltare locală. 

Prin parteneriate eficente, cetățenii se simt cu adevărat reprezentați, iar propunerile lor 

se pot materializa în acțiuni concrete. 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI POMÂRLA 

Documentul strategic constituie atât un document definitoriu pentru activitatea 

Consiliului Local Pomârla în perioada 2021-2027, cât și un document orientativ pentru 

ceilalţi actori publici și privați din comună,  inclusiv pentru a oferi cetăţenilor comunei o 

imagine asupra direcţiei spre care se orientează Comuna Pomârla. 



 
 

 
 

Implementarea și 

monitorizarea proiectelor din 

strategie va intra sub apanajul 

Grupului Strategic de Monitorizare a 

Implementării Strategiei de 

Dezvoltare, implicând o persoană 

responsabilă, desemnată drept 

coordonator implementare strategie. 

Monitorizarea implementării 

strategiei se va realiza pe baza indicatorilor intermediari stabiliți pentru fiecare obiectiv 

strategic. 

În cadrul procesului de stabilire a priorităţilor, echipa de implementare va avea în vedere 

principalele disfuncționalități și nevoi ale comunității, perspectivele și potențialul de 

dezvoltare pentru fiecare domeniu identificat. 

Procesul de monitorizare şi evaluare a Strategiei  

Activitatea de monitorizare reprezintă o etapă esenţială a procesului de planificare 

strategică întrucât permite compararea intermediară pe bază de date între obiectivele şi 

activităţile implementate şi rezultatele intermediare atinse. Un proces eficient de monitorizare 

contribuie la procesul de planificare strategică per ansamblu, inclusiv prin indicarea unor 

componente strategice care au nevoie de ajustări semnificative, cu probleme sau care, din 

contră, performează şi au nevoie de investiţii suplimentare. 

Demersul de planificare strategică trebuie să ia în considerare necesitatea unui proces 

de evaluare, coerenţa programelor şi rezultatele vizate. Evaluarea trebuie să se bazeze pe 

elemente structurale serioase şi să fie realizată de grupuri specializate pe domenii de interes. 

Efortul de evaluare trebuie să țină seama de caracteristicile comunităţii din judeţul Iaşi şi să 

aibă un caracter permanent (care să includă şi monitorizare nu doar evaluări finale).  

Având în vedere perioada de 7 ani de planificare strategică pentru comuna Pomârla, 

se impune efectuarea unor analize intermediare, care să indice în ce măsură operaţiunile 

programului se desfăşoară conform programării şi la timp, precum revizuirea programului în 

cazul identificării unor disfuncţionalităţi. 

Principalele atribuţii ale controlului şi monitorizării unui proiect/strategie sunt 

următoarele:  

 Urmărirea realizării activităţilor şi a bugetului, în conformitate cu previziunile 

proiectului; 



 
 

 
 

 Analizarea şi urmărirea performanţelor proiectului; 

 Replanificarea activităţilor proiectului conform unui scenariu dinamic, în funcţie de 

necesităţile identificate la un moment dat;  

 Transmiterea obiectivelor proiectului.  

Metodologia de implementare şi control a Strategiei va ţine seama şi de aspecte 

manageriale orizontale, cum ar fi asigurarea unui management eficient al timpului pentru 

activităţi şi proiecte, monitorizare riscurilor de natură financiară sau legate de procesele de 

achiziţii publice şi, nu în ultimul trând, utilizarea unor mijloace moderne de management al 

resurselor umane pentru asigurarea unui personal adecvat obiectivelor şi activităţilor 

implementate. 

În cadrul acestei metodologii, evaluarea demersului de realizare a strategiei reprezintă 

un factor important, necesar pentru remedierea unor eventuale probleme de management sau 

de coerenţă în derularea activităţilor Strategiei. Prin instrumentul evaluării se apreciază dacă 

obiectivul iniţial a fost atins în perioada de implementare, în intervalul de timp şi bugetul 

alocat. Vor fi utilizate mai multe metode de evaluare, de la evaluarea ex-ante pentru 

asigurarea resurselor adecvate pentru implementare şi un plan de management eficient, la 

evaluarea ex-post pentru facilitarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite în faza de 

planificare strategică, analiza rezultatelor obţinute şi identificarea impactului implementării 

proiectelor.  

Procedurile de evaluare internă a Strategiei vor urmări gradul de îndeplinire a 

obiectivelor şi rezultatelor proiectului prin analiza îndeplinirii obiectivelor şi rezultatelor 

aşteptate pentru fiecare dintre activităţi. 

 

Sistemul de implementare 

 Implementarea efectivă a strategiei de dezvoltare propusă depinde în mod 

fundamental de capacitatea administraţiei locale de a atrage fondurile comunitare pentru a 

finanţa acţiunile selectate şi de a gestiona judicios fondurile de la bugetul local. Măsurile 

propuse în strategie sunt coerente cu Programele Operaţionale şi PNDR pentru perioada 

2021-2027. Absorbţia fondurilor disponibile depinde însă, alături de eligibilitatea acţiunilor, 

de capacitatea instituţională de a iniţia proiecte şi de a lucra în parteneriat pentru atingerea 

scopurilor strategice 

Procesul de implementare va include următoarele activităţi: 



 
 

 
 

1. Planuri de acţiune elaborate prin care obiectivele Planului de Dezvoltare Locală se vor 

realiza şi aprobarea acestor planuri prin hotărâri ale consiliului local; 

2. Identificarea, selectarea şi dezvoltarea proiectelor strategice de la nivelul comunei (fişe de 

proiecte identificate, analiză şi corelarea proiectelor identificate în raport cu obiectivele 

sectoriale şi strategice, precum şi cu dezvoltarea teritorială, impactul estimat al proiectului 

local), în vederea identificării celor mai bune soluţii pentru atingerea obiectivelor şi 

priorităţilor locale propuse; 

3. Urmărirea calendarului de implementare al proiectelor strategice; 

4. Implementarea prin realizarea acţiunilor, activităţilor, măsurilor şi proiectelor concrete de 

dezvoltare; 

5. Monitorizarea progreselor realizate de către primar şi angajaţii primăriei; 

6. Evaluarea implementării prin analiza indicatorilor prevăzuţi în strategie; 

7. Analiza impactului prin care se apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulate şi 

cum influenţează criteriile de performanţă privind dezvoltarea eficientă a comunei. 

Strategia de dezvoltare a Comunei Pomârla reprezintă un document legal de lucru al 

Consiliului Local Pomârla. Documentul are un caracter normativ şi prospectiv şi se angajează 

la o permanentă reevaluare şi optimizare a opţiunilor de dezvoltare a comunei pentru a le 

adecva evoluţiei realităţilor economice şi sociale. 

Acţiunile şi monitorizarea planificărilor trebuie să fie îndeplinite anual, prin 

prezentarea în cadrul consiliului local a progreselor obținute şi a problemelor întâmpinate. 

Această monitorizare anuală va urmări proiectele strategice implementate/în implementare, 

care urmează a fi implementate la nivelul local şi efectele pe care le produc la nivelul 

Comunei Pomârla. 

Strategiei de Dezvoltare Locală i se va implementa într-un proces complex, care 

necesită un management şi control adecvat, realizat de o structură organizatorică, un proces 

unitar de implementare şi evaluare a rezultatelor obţinute.  

 

Surse de finanțare 

Neavând capacitatea de a acoperi pe termen scurt toate resursele financiare existente 

în vederea implementării proiectelor investiționale propuse, administrația locală trebuie să 

suplimenteze fondurile pentru dezvoltarea socio-economică a Comunei Pomârla din surse 

externe (fonduri nerambursabile guvernamentale, fonduri nerambursabile europene, fonduri 

rambursabile – de forma creditelor) sau din surse proprii. 



 
 

 
 

Finanţarea proiectelor care pot contribui la dezvoltarea economică a Comunei 

Pomârla poate avea drept surse de finanțare: 

A. Bugetul local; 

B. Bugetul județului Botoșani; 

C. Bugetul de stat și programe guvernamentale; 

D. Fonduri Europene Structurale și de Investiții (Programe Operaționale, Programul Național 

de Dezvoltare Rurală); 

E. Instituții financiare interne și internaționale; 

F. Alte surse de finanțare (parteneriat public-privat, investiții private, organizații).  

 

A. Bugetul local 

Legea numarul 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, reglementează constituirea și utilizarea bugetului local: consiliul local 

“aprobă bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de 

încheiere a exercițiului bugetar, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și 

contractarea de datorie publică locală”. 

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, posibilele venituri la 

bugetul local, pot fi: 

a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi 

cote defalcate din impozitul pe venit; 

b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 

c) subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete; 

d) donaţii şi sponsorizări. 

 

B. Bugetul județului Botoșani 

O altă sursă de finanțare la nivel local este reprezentată de bugetul județean, în care 

pot fi repartizate fonduri, pentru echilibrarea bugelor locale. Astfel, pot fi repartizate fonduri 

din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual 

prin legea bugetului de stat, şi din cota din impozitul pe venit încasat. 

 

C. Bugetul de stat 

Transferurile consolidabile de la bugetul de stat către bugetele locale se acordă pentru 

investiţii finanţate din împrumuturi externe la a căror realizare contribuie şi Guvernul, 

potrivit legii, şi se aprobă anual, în poziţie globală, prin legea bugetului de stat. 



 
 

 
 

Din bugetul de stat, prin bugetele unor ordonatori principali de credite ai acestuia 

(ministerele şi agenţiile), precum şi din alte bugete, se pot acorda transferuri către bugetele 

locale pentru finanţarea unor programe de dezvoltare sau sociale de interes naţional, judeţean 

ori local.   

 

Principalele programe guvernamentale sunt: 

Programul National de Dezvoltare Locală 

Obiectivele de investiții care pot fi finanțate în cadrul acestui program trebuie să 

vizeze unul dintre următoarele domenii specifice: 

a) realizare / extindere / reabilitare / modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi stații de 

tratare a apei; 

b) realizare / extindere / reabilitare / modernizare a sistemelor de canalizare şi stații de 

epurare a apelor uzate; 

c) realizare / extindere / reabilitare / modernizare / dotare a unităților de învătământ 

preuniversitar; 

d) realizare / extindere / reabilitare / modernizare / dotare a unităților sanitare din mediul 

rural; 

e) reabilitare / modernizare a drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri 

comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităților; 

f) realizare / modernizare / reabilitare de poduri, podețe sau punți pietonale; 

g) realizare / extindere / reabilitare / modernizare a unor obiective culturale de interes local, 

respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncționale, teatre; 

h) realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi; 

i) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a piețelor publice, comerciale, târguri, oboare, 

după caz; 

j) realizare / extindere / reabilitare / modernizare a bazelor sportive. 

 

Programul gestionat de Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. 

Compania Naţională de Investiţii derulează Programul Național de Construcții de 

Interes Public prin care se pot realiza obiective precum: 

- săli de sport; 

- așezăminte culturale; 

- bazine de înot; 



 
 

 
 

- complexuri sportive; 

- instituții de învățământ superior de stat; 

- patinoare artificiale; 

- unități sanitare în mediul urban; 

 - săli de cinema; 

- lucrări de primă urgență; 

- alte tipuri de obiective care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și 

administrației publice. 

 

Programul gestionat de Agenția Națională pentru locuințe – A.N.L. 

Agenția Națională pentru Locuințe gestionează un program care se adresează tinerilor 

cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei 

locuințe construite prin ANL și destinate închirierii, persoane care nu își permit să cumpere 

sau să închirieze o locuință de pe piața liberă. Fondurile utilizate pentru realizarea lucrărilor 

de construcție sunt asigurate de la bugetul de stat, credite interne/externe, sume rezultate din 

vânzarea locuinţelor pentru tineri, realizate în anii anteriori, precum şi din alte surse legal 

constituite. 

Locuinţele (apartamente cu una sau două camere în clădiri cu regim de înălţime redus) 

sunt construite pe terenuri puse la dispoziţia ANL de către autorităţile locale/centrale, cu 

drept de folosinţă gratuită pe întreaga perioadă de realizare a investiţiilor. 

De asemenea, autorităţile locale asigură utilităţile necesare. Locuinţele pentru tineri 

sunt construite prin ANL, iar după finalizarea lucrărilor sunt predate autorităților publice 

locale în vederea administrării și repartizării către tinerii care îndeplinesc criteriile de acces la 

astfel de locuințe. 

Un alt program gestionat de ANL se intitulează Renașterea satului românesc și se 

adresează personalului didactic, medicilor, asistenților medicali și polițiștilor care își 

desfășoară activitatea în mediul rural. Beneficiarii acestui program sunt specialiștii care nu 

dețin, individual sau în comun, împreună cu soții/soțiile lor, o locuință în comuna în care își 

desfășoară activitatea, indiferent de modul în care a fost dobândită, cu excepția cotelor-părți 

din locuințele dobândite prin moștenire. Agenția va construi în fiecare comună din România 

maximum 10 case pe care le va preda autorităților locale în a căror rază administrativ-

teritorială se afla acestea. În cazul comunelor în care sunt înregistrate mai multe cereri, prin 

acest program se pot construi un număr de 15 case.  



 
 

 
 

Casele construite prin acest program sunt locuințe de serviciu și nu pot fi vândute. 

Aceste unități locative sunt administrate de autoritățile locale, care vor asigura și utilitățile. 

Locuințele vor fi construite cu finanțare de la bugetul de stat, în limita sumelor alocate cu 

aceasta destinație prin legea bugetului de stat. 

 

D. Fonduri Europene Structurale si de Investiții (Programe Operaționale, Programul 

Național de Dezvoltare Rurală) 

Programele operaționale disponibile sunt: 

Program Operațional Infrastructură Mare; 

Program Operațional Capital Uman; 

Program Operațional Capacitate Administrativă; 

Program Operational Competitivitate; 

Program Operational Asistență Tehnică; 

Program Operational Regional; 

Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). 

Aceste programe de finanțare vizează următoarele obiective tematice: 

1. Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării; 

2. Îmbunătăţirea accesului, utilizării și creșterea calităţii tehnologiilor informatice și de 

comunicare; 

3. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii, a sectorului agricol 

(FEADR) și a sectorului pescuitului și acvaculturii (FEPAM); 

4. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate 

sectoarele; 

5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, revenirea și gestionarea riscurilor; 

6. Conservarea și protecţia mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor; 

7. Promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul reţelelor de 

infrastructură majore; 

8. Promovarea sustenabilităţii și calităţii locurilor de muncă și sprijinirea mobilităţii forţei de 

muncă; 

9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și discriminării; 

10. Investiţii în educaţie, formare, și formare profesională pentru competenţe și învăţare pe 

tot parcursul vieţii; 

11. Consolidarea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice şi a părţilor interesate și o 

administraţie publică eficientă; 



 
 

 
 

12. Asistența Tehnică. 

 

E. Instituții financiare interne și internaționale 

Banca Europeană de Investitii (BEI) 

BEI împrumută până la 50% din valoarea unui proiect și cofinanțează investițiile 

împreună cu alte bănci (Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare).  

Banca Mondială / Banca Internatională de Reconstructie și Dezvoltare (BIRD) 

BIRD s-a dedicat exclusiv ajutorării pe termen lung a țărilor întârziate. BIRD oferă 

împrumuturi și ajutoare dezvoltării țărilor cu venituri mijlocii și mici. Banca Mondială oferă 

ca un mijloc de finanțare independent, pentru completarea finanțărilor necesare și nu pentru 

substituirea finanțărilor naționale. 

Bănci comerciale 

Majoritatea băncilor au în portofoliu programe de finanţare pentru proiectele cu 

finanțare de la bugetul local și/sau finanțare din fonduri europene. 

 

F. Alte surse de finanțare (parteneriat public-privat, investiții private, organizații). 

O sursă importantă pentru investițiile de mai mare anvergură o constituie parteneriatul 

public privat, atât cu mediul de afaceri, cât și cu mediul universitar. Parteneriatele public-

privat sunt forme de cooperare între autoritățile publice și sectorul privat, care au ca scop 

derualrea unor proiecte de infrastructură sau oferirea de servicii publice. 

Aceste acorduri implică de obicei aranjamente complexe juridice și financiare și au 

fost dezvoltate în mai multe domenii ale sectorului public, fiind folosite în mod curent în UE, 

în special în transport, sănătate publică, gestionarea deșeurilor, distribuția apei și canalizare, 

inovație. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Capitolul Ⅴ Obiectivele generale și obiectivele specifice, a 

direcțiilor strategice 

 

Obiective strategice de dezvoltare: 

Obiectivul strategic poate fi definit ca: O declarație clară, încadrată temporal, privind 

impactul politicilor care au scopul de a sprijini realizarea viziunii instituției și care este 

fezabil să fie obținut pe durata Planului Strategic Instituțional. 

1. Îmbunătățirea și extinderea infrastructurii de transport și utilități pentru creșterea vieții 

locuitorilor și accesul tuturor localnicilor la infrastructură ( apa, canalizare, energie 

electrică etc). 

2. Reactualizarea Planului Urbanistic General.  

3. Dezvoltarea infrastructurii de învățământ și 

cultură, acces la sistemul educațional, 

punerea în valoare a valorilor istorice 

existente pe teritoriul comunei și organizare 

de evenimente culturale. 

4. Dezoltarea economică a comunei, 

promovarea unei agriculturi moderne 

aliniată principiilor economiei de piață ce 

va gerenera creșterea nivelului de trai a 

populației. 

5. Asigurarea condițiilor pentru acordarea de asistență medicală a locuitorilor comunei. 

6. Dezvoltarea unei politici de resuse umane moderne  menite sa stimuleze forța de 

muncă și să faciliteze integrarea tinerilor în viața socială, să creeze locuri de muncă, 

să îmbunătățeasca asistența medicală. 

7. Îmbunătățirea calității mediului înconjurător prin investiții în protejarea comunității de 

riscurile naturale, activități cu privire la conștientizarea locuitorilor cu privire la 

importanța pe care o are mediul înconjurător curat în menținerea sănătății. 

8. Promovarea tursimului.  

9. Crearea unui cadru adecvat pentru informarea cetățenilor.  

10.  Îmbunătățirea relației dintre cetățeni și autorități. 



 
 

 
 

Obiective specifice de dezvoltare: 

 Reabilitarea/modernizarea întregii 

infrastructuri tehnico-edilitare și a 

rețelelor de utilități publice la nivelul 

întregii comune; 

 Dezvoltarea infrastructurii socio-

sanitare la nivelul comunei; 

 Reabilitarea/crearea de trotuare la 

nivelul întregii comune; 

 Relizarea rețelei de canalizare și a stației de epurare; 

 Îmbunătățirea dotărilor din unitățile de învățământ existente; 

 Eliminarea abandonului școlar la vârste fragede; 

 Sprijinirea și dezvoltarea de programe pentru menținerea elevilor în educație; 

 Dezvoltarea de activități economice care să conducă la crearea de surse de venituri; 

 Promovarea de programe de pregătire profesională în domeniul agriol, silvic sau 

alimentar; 

 Îmbunătățirea și încurajarea afacerilor în Comuna Pomârla; 

 Creșterea nivelului de viață a locuitorilor  comunei prin încurajarea dezvoltării 

activităților alternative; 

 Declanșarea unor campanii pentru încurajarea și convingerea tinerilor să se întoarcă în 

localitate; 

 Politici de marketing eficente în domeniul agriculturii; 

 Facilitarea accesului la surse de energie; 

 Promovarea unor măsuri active pentru stimularea forței de muncă; 

 Dezvoltarea de noi calificări și meserii meșteșugărești care să corespundă evoluției 

economice din zonă; 

 Sprijinirea membrilor familiilor dependente de serviciile de asistență socială; 

 Menținerea și integrarea tinerilor în viața socială și economică a comunei; 

 Susținerea unor campanii de informare a cetățenilor cu privire la  importanța protejării 

mediului înconjurător; 

 Protejarea și îmbunătățirea calității mediului; 

 Amenajarea unor spații pentru petrecerea timpului liber; 

 Punerea în valoare a patrimoniului cultural; 



 
 

 
 

 Promovarea sărbătorii legale a comunei Pomârla; 

 Valorificarea tradițiilor, obiceurilor locale și atargerea tinerilor în acțiuni de 

permanitizare a acestora; 

 Amenajarea parcurilor de joacă pentru copii; 

 Valorificarea resurselor naturale ale comunei; 

 Actualizarea și completarea colecțiilor din bibliotecă; 

 Îmbunătățirea managementului calității; 

 Încurajarea actorilor de la nivel local de a lucra împreună cu reprezentanții altor 

localități; 

 Investiții de renovare, modernizare și utlilarea căminelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Capitolul Ⅵ Tehnici şi metode de monitorizare a implementării 

Strategiei de dezvoltare a comunei Pomârla 

 

De multe ori se consumă energii uriașe cu elaborarea strategiilor neglijându-se 

implementarea lor. Dar succesul unei strategii depinde în mod direct de capacitatea de 

implementare a ei de către comunitate. 

În faza de implementare se înâlnesc o serie de rezistențe sau de pierdici reale. Ele se 

țin deopotrivă de factori financiari, organizaționali și mai ales, de mentalitatea celor care 

urmează să suporte schimbările propuse de strategia implementară, 

Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă sistemul de realizare a 

proiectelor, programelor şi politicilor prevăzute în strategie şi de colectare şi raportare a 

informaţiilor asupra defăşurării proiectelor şi asupra succesului şi impactului acestora asupra 

dezvoltării comunităţii. 

Scopul monitorizării şi evaluării implementării strategiei: 

► evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bugetul alocat; 

► constatarea durabilităţii proiectelor implementate. 

Succesul realizării unei strategii depinde în mare măsură de participarea tuturor 

actorilor locali la  procesul de implementare şi monitorizare a acesteia. 

 În procesul implementării prezentei strategii vor fi implicaţi mai mulţi actori, fiecare 

urmând responsabilităţi bine determinate, îndeplinind rolul de implementator sau de control 

al proiectelor planificate. 

În plan instituţional principalii actori locali ai implementării strategiei vor fi: 

► administraţia locală (Consiliul Local, Primarul, Primăria); 

► agenţii economici; 

► societatea civilă; 

► locuitorii comunităţii; 

► structuri externe (instituţii judeţene). 

 În vederea atingerii rezultatelor așteptate prin implementarea Strategiei, se va face 

o estimare a resurselor financiare care urmează a fi alocate. 

 Implementarea unei strategii de dezvoltare locală se poate finanța din următoarele 

surse: 

 bugetul de stat; 

 bugetul local; 



 
 

 
 

 fonduri externe – programe bilaterale, fonduri nerambursabile și fonduri rambursabile, 

în condițiile legii; 

 donații, sponsorizării sau  alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din 

țară și din străinătate; 

 alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare. 

          Implementarea măsurilor și acțiunilor stabilite în cadrul strategiei presupune un proces 

de planificare judicioasă bazată pe obiectivele și nevoile locale dar, mai ales, pe resursele 

materiale, financiare și umane disponibile.  

           Programele și măsurile concrete ce se înscriu în cadrul larg al strategiei, vizează 

elaborarea de planuri de acțiune, care pot fi revizuite anual. 

            În aceste condiții, monitorizarea și evaluarea măsurilor asumate reprezintă o 

activitatea de maximă importanță care permite analiza impactului politicilor adoptate și 

redefinirea priorităților, în funcție de realitățile decelate și evoluția nevoilor sociale. 

Etapa de implementare, monitorizare şi control cuprinde în principal 5 etape: 

Adoptarea. În cadrul acestei etape strategia va fi supusă dezbaterilor publice. În urma 

dezbaterilor se vor opera recomandările primite şi strategia va fi înaintată Consiliului Local în 

vederea aprobării. 

Implementarea. În cadrul acestei etape se vor realiza acţiunile, activităţile, măsurile şi 

proiectele concrete de implementare. Fiecare proiect va conţine obiective stricte, planul 

activităţilor necesare, perioada de desfăşurare, persoanele responsabile în proiect şi partenerii 

implicaţi în realizarea proiectului, sursele de finanţare. 

Monitorizare. Echipa de implementare va evalua aspecte, precum: activităţi, rezultate, buget, 

patrimoniu, performanţele personalului angajat şi implicit al autorităţii locale (organizaţia în 

sine), ipotezele formulate iniţial. 

Monitorizarea se va realiza pe trei niveluri: 

 monitorizarea generală – se va realiza de către instituția care generează procesul de 

planificare (de obicei Consilul Local); 

 monitorizarea sectorială – se va realiza de către persoanele desemnate ca lideri de 

grup tematic sau de un serviciu specializat (cu competențe în domeniu) din cadrul 

primăriei; 

 monitorizarea la nivell de proiecte de dezvoltare – se va realiza de către coordonatorii 

echipelor de implementare a proiectelor desemnați la nivelul comunității. 

Monitorizarea va avea un caracter periodic și obligatoriu și va presupune întocmirea 

de rapoarte periodice privind gradul de îndeplinire a obiectivelor generale și specifice. 



 
 

 
 

Procesul de monitorizare trebuie sa furnizeze înformații credibile și utile, permitând 

încorporarea de lecții învățate și bune prectici în viitorul proces de planificare. 

Monitorizarea se va efectua pe categorii: activitatea, informaţia necesară, colectarea 

informaţiei, modul în care a fost folosită informaţia, ritmicitatea folosirii informaţiei, 

persoana care a cules informaţia. 

Monitorizarea implementării proiectelor se va efectua prin intermediul indicatorilor 

stabiliţi iniţial. În cazul înregistrării unor devieri în procesul de implementare se vor lua 

măsuri de corectare. 

Monitorizarea implementării se va realiza de o structură de evaluare care va avea în 

componenţă reprezentanţii tuturor factorilor implicaţi în dezvoltare. 

Structura aparatului de monitorizare va fi următoarea: 

 comitet de coordonare pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiei; 

 comisii organizate pe direcţii de dezvoltare; 

 secretariat. 

Responsabilităţile de bază sunt: 

 planificarea implementării acţiunilor; 

  elaborarea şi promovarea deciziilor privind acţiunile de implementare; 

  coordonarea activităţilor de implementare a acţiunilor şi proiectelor; 

 coordonarea activităţilor de atragere a surselor financiare în scopul realizării 

problemelor identificate; 

 monitorizarea implementării; 

 elaborarea rapoartelor şi prezentarea lor către consiliul local; 

 acordarea consultanţei tehnice şi consultative în toate domeniile; 

  elaborarea şi dezbaterea proiectelor prioritare; 

  elaborarea şi iniţierea modificărilor în strategie; 

  elaborarea studiilor şi proiectelor de dezvoltare. 

Evaluarea implementării strategiei. Se vor analiza indicatorii de implementare. Fiecare 

proiect stabilit va avea anumiţi indicatori de implementare şi, funcţie de complexitatea unui 

proiect, se vor efectua evaluări intermediare, pe faze de implementare. 

Analiza impactului. Această analiză apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulate, 

modul cum influenţează criteriile de performanţă privind dezvoltarea eficientă a localităţii. Se 

vor efectua studii de impact de specialitate înaintea începerii unui proiect sau la o anume 

perioadă de timp după finalizarea proiectului. 

Etapa de implementare, monitorizare şi evaluare oferă atât permanent, cât şi periodic 



 
 

 
 

un raport asupra stadiului de implementare a proiectelor. 

Pentru monitorizarea obiectivelor principale ale Strategiei este necesară parcurgerea 

următoarelor etape:  

 Identificarea obiectivului/obiectivelor generale ale Strategiei (aşa cum au fost ele 

menţionate şi asumate prin Strategie); 

 Definirea indicatorilor ce cuantifică atingerea obiectivelor (din Planul de 

Monitorizare);  

 Estimarea datei la care se consideră îndeplinite obiectivele; 

 Identificarea datei la care se realizează monitorizarea;  

 Stabilirea procentului de realizare a obiectivelor la data monitorizării;  

 Identificarea potenţialelor variaţii faţă de reperele stabilite iniţial (dacă este cazul);  

 Prezentarea justificărilor şi a observaţiilor (dacă este cazul); 

 Redactarea raportului de monitorizare la data realizării controlului; 

 Trimiterea raportului spre validare către managerul de proiect (conform structurii de 

monitorizare a strategiei);  

 Stabilirea strategiilor de acţiune manageriale şi de remediere a factorilor perturbatori 

(dacă este cazul). Monitorizarea activităţilor 

Strategiei porneşte de la identificarea următoarelor puncte pentru fiecare dintre 

activităţile principale/proiectele Strategiei: 

 Perioada de desfăşurare;  

 Legăturile şi constrângerile existente între unele activităţi;  

 Încărcarea cu resurse;  

 Încadrarea în bugetul alocat.  

Pentru fiecare activitate se poate calcula modul de progres al acesteia, precum şi 

întârzierile în raport cu graficul iniţial al Strategiei. 

  Monitorizarea rezultatelor în etapa de implementare a Strategiei trebuie să se realizeze 

în paralel cu monitorizarea, întrucât rezultatele cuantifică în mod direct activităţile.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Capitolul Ⅶ CONCLUZII 

Procesul de Programare a Dezvoltării 

Durabile nu se încheie odată cu elaborarea 

Strategiei de Dezvoltare Locală, ci începe în 

acest moment. 

Acest document va servi ca “modus 

operandi” (manual de acţiune) pentru 

administraţia publică locală cât şi tuturor 

actorilor interesaţi să participe la dezvoltarea 

comunitară. Toate documentele de 

programare elaborate de către administraţia publică locală vor fi în acord cu direcţiile 

strategice stabilite în cadrul acestui document, el însuşi fiind în concordanţă cu documentele 

de rang superior (Strategia de Dezvoltare a Judeţului, Strategia de Dezvoltare Regională 

precum şi Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2021-2027). 

Implementarea Strategiei se va derula pe etape care vor fi organizate în funcţie de resursele 

existente la momentul respectiv şi de priorităţile locale. 

Validarea Strategiei se realizează prin participarea cetăţenilor la deciziile 

administrative, aceasta având un caracter continuu. Comunitatea se va dezvolta pe parcursul 

implementării strategiei prin intermediul schimburilor de experienţă cu instituţii europene şi 

prin aportul specialiştilor. 

Strategia de dezvoltare a comunei Pomârla pe perioada 2021-2027  va folosi drept 

suport la dezvoltarea durabilă a comunei prin realizarea planului de dezvoltare care vizează 

creșterea calității vieții, un element indispensabil pentru existența viitoare a comunei. 

Dezvoltarea Comunei Pomârla nu reprezintă doar o problemă a autorității publice 

locale, ci ține și de voința și capacitatea comunității locale de a se implica activ și constant în 

realizarea obiectivelor strategice și de a avea o atitudine pozitivă la tot ceea ce este nou. 

Comuna Pomârla se confruntă cu diverse probleme specifice unei comune aflată intr-o 

continuă dezvoltare. Autoritățile locale trebuie să-și asume cu adevărat rolul de coordonator 

al procesului de transformare, valorificând oportunitățile pe care le are în comparație cu alți 

competitori și anume: tradiții, activități culturale, cultura istorică, administrație etc. 

Realizarea obiectivelor propuse este în strânsă legătură cu sursele de finanțare 

nerambursabile care pot fi atrase, deoarece bugetul local nu are capacitatatea să susțină 



 
 

 
 

realizarea obiectivelor în totalitate, dar se poate beneficia și de oportunitățile financiare 

oferite de Uninunea Europeană. 

Obiectivul principal al Comunei Pomârla este acela de a îmbunătăți nivelul de trai al 

populației din comună, de a crea cât mai multe locuri de muncă, de a atrage posibili 

investitori etc. 

Un alt obiectiv important pentru comună este de a finaliza toate lucrările aflate în 

plină desfășurare, de a moderniza comuna pentru a o aduce la un standard mai ridicat, pentru 

a dezvolta turismul din comună și agricultura, tradițiile culturale etc. 

În conculzie toate aceste obiective se pot realiza doar cu spriijnul populației și a 

administrației locale și se va adapta la nevoile și necesitățile cetățenilor ori de câte ori va fi 

nevoie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PROBLEMELE ȘI POTENȚIALUL COMUNEI POMÂRLA 

RAPORTUL CERCETĂRII CANTITATIVE ADRESATE  

LOCUITORILOR COMUNEI 

 

 Cercetarea reprezintă o etapă vitală pentru succesul oricărui tip de activitate, în 

domenii diverse. În absenţa cercetării, activităţile desfăşurate ar fi lipsite de reper, atât în 

obţinerea rezultatelor dorite, cât mai ales în aplicarea strategiilor adecvate, respectiv 

cunoaşterea eficienţei programelor aflate în implementare. Cercetarea nu este niciodată un 

proces încheiat, întrucât obiectul ei este realitatea în mişcare şi diversitate. Opţiunile, nevoile, 

atitudinile şi comportamentele, interesele fluctuează în spaţiu şi timp, iar grupurile sociale nu 

sunt fixe, ele se structurează, destructurează şi restructurează în funcţie de datele realului şi 

ale cunoaşterii.  

Acţiunile oricărei activităţi de cercetare pot fi structurate în patru etape:  

- definirea problemei;  

- planificarea şi programarea;  

- acţiunea şi comunicarea;  

- evaluarea. 

Colectarea datelor statistice secundare a avut ca scop principal construirea unei baze 

de date referitoare la situația generală și obiectivă a comunei implicate în proiect, respectiv 

trasarea unei imagini complexe asupra stării de fapt a microregiunii (localitățile 

Pomârla/Racovăț/Hulubești) pentru fundamentarea statistică a strategiei de dezvoltare la 

nivelul comunei. 

Cercetarea este orientată, în ordine logică, de câţiva vectori esenţiali, de care s-a ţinut 

seama şi în elaborarea chestionarelor aplicate în cadrul studiului realizat la nivelul comunei 

Pomârla: 

1. Stabilirea scopului cercetării, respectiv stabilirea domeniilor din care trebuie culese 

cu prioritate informaţiile; 

Scopul cercetării realizate a fost identificarea şi cuantificarea tuturor aspectelor pe 

care le implică convieţuirea în comuna Pomârla. 

 2. Fixarea metodelor de cercetare adecvate - metoda de cercetare pentru care s-a optat 

a fost ancheta pe baza chestionarului. În ceea ce priveşte utilizarea datelor sociale:  

Principalii respondenţi au fost cuprinşi în următoarele categorii socio-profesionale: 

 reprezentanţi ai autorităţilor publice locale (primărie, consiliul local); 



 
 

 
 

 reprezentanţi ai comunităţii oamenilor de afaceri locale; 

 reprezentanţi ai agenţilor economici locali; 

 persoane care activează în câmpul muncii; 

 şomeri; 

 pensionari; 

 casnici; 

 elevi şi studenţi. 

Viziunea de dezvoltare a comunei Pomârla trebuie să reflecte ceea ce comunitatea 

intentioneaza să realizeze pe termen lung și totodată trebuie să asigure menținerea 

echilibrului între cei trei piloni ai dezvoltării durabile locale – dezvoltare socială, dezvoltare 

economică și protejarea mediului înconjurător. 

 Comuna Pomârla își propune să le ofere membrilor comunității sale un nivel de trai 

ridicat, într-un mediu adecvat formării, muncii și petrecerii timpului liber. 

 Modernizarea infrastructurii, asigurarea accesului cetățenilor la utilități, atragerea de 

investitori care să valorifice resursele comunei și să creeze locuri de muncă pentru locuitorii 

comunei, facilitatea accesului tuturor cetățenilor la servicii educaționale, de sănătate și de 

asistență socială, crearea de oportunități de agrement și petrecerea timpului liber, crearea de 

oportunități pentru copii și tineri, și nu în ultimul rând stimularea voluntariatului și implicării 

tuturor  cetățenilor în activitățile comunei – iată principalele repere ale viziunii de dezvoltare 

locală a comunei Pomârla  pentru perioada 2021-2027. 

 Dezvoltarea strategică a comunei Pomârla vizează cinci domenii cheie: infrastructura, 

mediul, economia, domeniul social și administrația publică locală. 

 Consultarea publică s-a realizat prin chestionare aplicate în toate satele comunei 

pentru a afla atitudinea locuitorilor cu privire la prioritățile de dezvoltare pe următorii 6 ani, 

și în perspectivă, până în 2027. 

 Rezultatele chestionarului privind Strategia de dezvoltare locală sunt analizate mai 

jos: 

 Au răspuns la chestionare 250 persoane, bărbați și femei, din toate satele 

comunei; 

 Dintre repondenți, 54% sunt bărbați și 46% femei. 

 



 
 

 
 

 

Grafic B/F repondeți la chestionar  

 

 Referitor la grupa de vârstă, repondenții la chestionar se încadrează astfel: 39.6% 

aparțin grupei de vârstă 18-35 de ani, 45.6% se încadrează în grupa de vârstă 35-60 de ani, iar 

14.8% se încadrează în grupa de vârstă peste 60 de ani. 

 

Repartiția repondenților pe grupe de vârstă 

Referitor la ocupație, repondenții la chestionar se încadrează astfel: 6.8% aparțin 

grupei de elevi/studenți, 32.8% fac parte din grupa cetățenilor fără loc de muncă, 17.2% se 

încadrează în grupa angajaților din mediul privat, 0.4% aparțin grupei cetățenilor șomeri, 



 
 

 
 

21.6% se încadrează fac parte din grupa angajaților la stat, 16% aparțin grupei de pensionari, 

2.8% dintre cetățenii comunei dețin propria afacere, iar 2.4% au refuzat să răspundă. 

 

Repartiția după ocupație a repondenților  

         După nivelul studiilor, 2.8% dintre repondeți au 4 clase, 18.4% 8 clase, 5.2% au studii 

postiliceale, 16.4% au absolvit școala profesională, 1.6% au absolvit școala de maiștri, 41.2% 

sunt absolvenți de liceu, 12.8% au studii superioare, iar 1.6% au refuzat să răspundă. 

 

 Repartiția repondenților după studii 



 
 

 
 

      Referitor la starea civilă a repondenților, aceștia se încadrează astfel: 57.2% dintre 

repondeți sunt căsătoriți, 13.6% necăsătoriți, 6% dintre repondenți sunt în concubinaj, 14% 

sunt singuri, 4.4% aparțin grupei de repondenți divorțați, iar 4.8% se încadrează în grupa 

celor văduvi. 

 

 

Repartiția repondenților după starea civilă 

        Chestionarul privind Strategia de dezvoltare locală a fost aplicat în luna septembrie 2020 

și a avut drept scop identificarea direcțiilor de dezvoltare, așa cum sunt percepute de către 

cetățeni. Chestionarul a cuprins 24 de întrebări de tip grilă cu răspunsuri la alegere, cu 

acordare de calificative și întrebări deschise, fără variante, pentru a nu influența opțiunile, 

care solicită repondenților să enumere aspectele pozitive și negative ale Comunei Pomârla 

care ar trebuie luate în considerare de către autoritățile locale și propunerile de proiecte ale 

acestora ce ar trebui implementate pe viitor în comună.  

 

       Întrebările chestionarului și analiza răspunsurilor primite la acestea sunt prezentate mai 

jos: 

1. Aveți statul de locuitor pernanent/flotant al comunei Pomârla? 

        Răspunsuri: 95.2% din repondeți au statutul de locuitori permanenți ai comunei, iar 

4.8% au statul de locuitor flotant al comunei. 



 
 

 
 

 

 

2. Enumerați câteva aspecte care vi se par pozitive în comuna Pomârla: 

         Răspunsuri: privind aspectele pozitive ale comunei, repondeți au avut un feedback 

foarte bun, aceștia fiind mulțumiți de comună, iar în general aceștia au specificat: drumurile, 

amfiteatrul, locul de joacă, terenul de sport, renovarea școlilor, stadionul, iluminatul, 

canalizarea etc. 

 

3. Enumerați câteva aspecte care vi se par negative în comuna Pomârla: 

         Răspunsuri: privind aspectele negative ale comunei, majoritatea repondeților nu au avut 

nimic de adăugat pe această listă, iar ceilalți au specificat: lipsa locurilor de muncă, multe 

ajutoare sociale, lipsa coșurilor de gunoi, lipsa drumurilor asfaltate în Hulubești. 

 

4. Ce părere aveți despre activitatea Primarului și a Consiliului Local (de la alegeri și până în 

prezent) de a gestiona dezvoltarea comunei Pomârla și de a realiza proiecte strategice? 

         Răspunsuri: 70.4% din repondenți consideră că activitatea Primarului și a Consiliului 

Local este excelentă, 26.8% consideră activitatea acestora bună, 2% satisfăcătoare, iar 0.8% 

nesatisfăcătoare. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

5. Considerați că nivelul de trai al populației din comună este satisfăcător? 

            Răspunsuri: 65.6% dintre repondeți consideră că nivelul de trai al populației din 

comună este satisfăcător, 27.6% consideră că nivelul de trai este satisfăcător într-o măsură 

limitată, 5.2% sunt de părere că nivelul de trai este satisfăcător în mică măsură, iar 1.6% 

consideră că nivelul de trai al populației din comună nu este satisfăcător. 

 

 

6. Aveți un loc de muncă în comună? 

           Răspunsuri: 38.4% dintre repondeți au un loc de muncă în comună, iar 61.6% dintre 

aceștia nu au loc de muncă în comună. 



 
 

 
 

 

 

7. Care dintre domeniile următoare credeți că ar trebui dezvoltate cu prioritate în comună, în 

vederea îmbunătățirii nivelului de trai al oamenilor? (acordați note de la 1 la 3 în funcție de 

importanța priorității, 1 – prioritate minimă și 3 – prioritate maximă) 

A. Educația 

       Răspunsuri: 83.2% dintre repondeți consideră că aceasta trebuire dezvoltată cu prioritate 

maximă, 3.6% consideră că trebuie dezvoltată cu prioritate medie, iar 13.2% consideră că 

aceasta ar trebuie dezvoltată cu prioritate minimă. 

 

 

B. Sănătatea 



 
 

 
 

        Răspunsuri: 81.6% dintre repondeți consideră că aceasta trebuire dezvoltată cu prioritate 

maximă, 3.6% consideră că trebuie dezvoltată cu prioritate medie, iar 14.8% consideră că 

aceasta ar trebuie dezvoltată cu prioritate minimă. 

 

 

C. Agricultura 

       Răspunsuri: 76.4% dintre repondeți consideră că aceasta trebuire dezvoltată cu prioritate 

maximă, 7.6% consideră că trebuie dezvoltată cu prioritate medie, iasr 16% consideră că 

aceasta ar trebuie dezvoltată cu prioritate minimă. 

 

 

D. Industria 



 
 

 
 

        Răspunsuri: 66.4% dintre repondeți consideră că aceasta trebuire dezvoltată cu prioritate 

maximă, 10.4% consideră că trebuie dezvoltată cu prioritate medie, iar 23.2% consideră că 

aceasta ar trebuie dezvoltată cu prioritate minimă. 

 

 

E. Infrastructura socială 

          Răspunsuri: 59.2% dintre repondeți consideră că aceasta trebuire dezvoltată cu 

prioritate maximă, 6% consideră că trebuie dezvoltată cu prioritate medie, iar 34.8% 

consideră că aceasta ar trebuie dezvoltată cu prioritate minimă. 

 

 

F. Comerț  



 
 

 
 

             Răspunsuri: 56.4% dintre repondeți consideră că aceasta trebuire dezvoltată cu 

prioritate maximă, 6.4% consideră că trebuie dezvoltată cu prioritate medie, iar 33.2% 

consideră că aceasta ar trebuie dezvoltată cu prioritate minimă. 

 

 

G. Turism 

             Răspunsuri: 53.2% dintre repondeți consideră că aceasta trebuire dezvoltată cu 

prioritate maximă, 10% consideră că trebuie dezvoltată cu prioritate medie, iar 40.8% 

consideră că aceasta ar trebuie dezvoltată cu prioritate minimă. 

 

 

H. Prestări servicii 



 
 

 
 

             Răspunsuri: 52.4% dintre repondeți consideră că aceasta trebuire dezvoltată cu 

prioritate maximă, 8.4% consideră că trebuie dezvoltată cu prioritate medie, iar 39.2% 

consideră că aceasta ar trebuie dezvoltată cu prioritate minimă. 

 

 

8. Credeți că la nivelul Comunei Pomârla, populația care are capacitate de muncă își poate 

găsi un loc de muncă? 

            Răspunsuri: 46% dintre repondenți sunt de părere co populația cu capacitate de muncă 

își poate găsi un loc de muncă în comună, 24.4% consideră că e probabil să găsească, iar 

29.6% consideră că cei cu capacitatea de muncă nu își pot găsi un loc de muncă în comună. 

 

 

9. Dumneavoastră sau familia dumneavoastră dețineți teren agricol? 



 
 

 
 

                Răspunsuri: 74.8% dintre repondenți au răspuns ”da”, iar 25.2% dintre aceștia 

”nu”. 

 

 

10. Vă rugăm să acordați note de la 1 la 5, unde 1 – foarte nemulțumit, 5 – foarte mulțumit, 

pentru următoarele afirmații: 

             a. În comună există suficiente farmacii și dispensare medicale 

             b. În comună mă simt în siguranță 

             c. În comună copiii și tinerii sunt în siguranță în spațiile publice 

             d. În comună există suficiente magazine comerciale 

            Răspunsuri: majoritatea repondenților au fost foarte mulțumiți de afirmațiile 

enumerate anterior, doar o mică parte au fost mai puțin nemulțumiți și au fost de părere că 

acestea ar trebuie îmbunătățite. 

 

11. Cunoașteți proiectele pe care autoritățile publice locale le-a dezvoltat la nivelul comunei 

Pomârla? 

            Răspunsuri: 88% dintre repondeți au răspuns pozitiv cunoscând proiectele dezvoltate 

de autoritățile publice locale în comună, iar 12% au răspuns negativ, nefiind informați cu 

privire la proiectele dezvoltate de autoritățile publice locale în comună. 



 
 

 
 

 

 

12. Cum apreciați următoarele investiții care au fost implementate până în prezent în comuna 

Pomârla? 

            Răspunsuri: investițiile implementate și prezentate repondenților au fost apreciate 

pozitiv de marea majoritatea, un număr foarte mic de repondenți au privit investițiile din 

comună ca fiind negative. 

 

13. Cum apreciați următoarele investiții care urmează să fie implementate în comuna 

Pomârla? 

             Răspunsuri: investițiile ce urmează sa fie implementate în comună au fost privite 

pozitiv și cu entuziasm de către marea majoritate a repondenților, un număr mic dintre aceștia 

privind investițiile ce urmează a fi implementate în comună ca un aspect negativ. 

 

14. Ce propuneri de proiecte aveți de introdus în strategia locală de dezvoltare a comunei 

Pomârla pentru perioada 2021-2027? 

             Răspunsuri: numărul redus al repondeților ce au răspuns la această întrebare au avut 

de adăugat pe lista de proiecte: azil de bătrâni, sală de sport, cămin cultural acoperit, crearea 

de locuri de muncă, peco, spălătorie auto. 

 

15. Credeți că personalul primăriei vă sprijină în problemele cu care vă confruntați? 

            Răspunsuri: 95.2% dintre repondeți consideră că personalul primăriei îi sprijină în 

problemele cu care se confruntă, pe când 4.8% dintre aceștia nu sunt de aceeași părere. 



 
 

 
 

 

 

16. Credeți că Primarul se implică activ în rezolvarea problemelor oamenilor? 

            Răspunsuri: 96.8% dintre repondenți consideră că primarul se implică activ în 

rezolvarea problemelor oamenilor, iar 3.2% sunt de părere că primarul nu se implică activ. 

 

 

17. De la 1-10, ce notă acordați primarului? 

             Răspunsuri: 76.8% dintre repondeți au acordat primarului nota 10, 8% au acordat 

nota 9, 8.8% au atribuit nota 8 primarului, 4% au acordat nota 7, 0.4% au acordat nota 6, 

0.4% au acordat nota 5, 0.8% nota 4, iar 0.8% au atribuit primarului nota 1. 



 
 

 
 

 

 

22. Câte persoane locuiți în momentul de față într-o gospodărie? 

          Răspunsuri: 9.2% dintre repondeți locuiesc singuri într-o gospodărie, 20.8% locuiesc 

câte doi, 30.4% dintre aceștia sunt câte trei persoane în gospodărie, 20.4% dintre repondenți 

locuiesc câte 4 persoane în gospodărie, 9.6% câte cinci persoane, 4.4% câte șase persoane, 

4.4% câte șapte persoane, iar 0.8% dintre aceștia locuiesc câte opt persoane într-o gospodărie. 

 

 

23. Aveți persoane din familie plecate în străinătate? 

            Răspunsuri: 41.2% dintre repondeți au membri din familie plecați în străinătate, iar 

58.8% dintre aceștia nu au membri ai familiei plecați în străinătate. 



 
 

 
 

 

 

24. Din câte camere este compusă locuința dumneavoastră? 

              Răspunsuri: 1.2% dintre locuințele repondenților sunt compuse dintr-o cameră, 

20.4% dintre locuințe din două camere, 19.2% din trei camere, 36.8% dintre locuințele 

repondenților sunt compuse din patru camere, 11.2% sunt compuse din cinci camere, 6.8% 

din șase camere, 0.8% din șapte camere, 2.4% din opt camere, 0.4% din unsprezece camere, 

0.4% din doisprezece camere, iar 0.4% din locuințe sunt compuse din treisprezece camere. 

 

 


