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INTRODUCERE  

 

1.1 Necesitatea strategiei de dezvoltare locală  

 

Strategia de dezvoltare durabilă a Orașului Darabani pentru perioada 2021– 2027 prezintă 

acțiunile pe care administrația locală le va iniția pentru a crea condițiile necesare dezvoltării 

viitoare a orașului Darabani și relevă proiectele și oportunitățile pe care ni le oferă intrarea 

României în Uniunea Europeană. 

Ca parte a comunității europene, orașul Darabani are nevoie de o viziune clară pentru a putea 

orienta eforturile proprii și de o strategie care să sublinieze principalele direcții de dezvoltare 

prin valorificarea potențialului de absorbție a finanțărilor din surse publice (europene, naționale, 

regionale și județene) precum și din resurse private.  

O asemenea viziune, pe care acum suntem în măsură să o prezentăm cetățenilor, are în vedere 

principalele direcții de dezvoltare ce ar trebui urmate. Aceste direcții sunt aliniate strategiilor de 

dezvoltare regională și națională, dar și directivelor, valorilor și principiilor europene. Fără 

îndoială că viitorul nostru se află în mâinile noastre, iar pentru a ni-l face așa cum îl dorim este 

obligatoriu să urmăm o metodologie specifică, în acord cu anumite principii și valori. Acestea 

trasează principalele atribute ale acțiunii noastre pentru găsirea celor mai potrivite direcții de 

dezvoltare care, odată implementate, vor asigura o schimbare în bine.  

Strategia orașului Darabani pentru anii 2021 – 2027 își propune să aducă toți factorii implicați în 

îndeplinirea sa, la o stare de colaborare sub aceeași viziune, pentru utilizarea cu un mai mare 

folos a Strategiei de Dezvoltare Locală 2021 – 2027, atât cu  resursele proprii, cât și a celor ce 

pot veni din exteriorul unității administrativ-teritoriale.  

Pe baza Strategiei se fundamentează și se justifică cererile de finanțare pentru atragerea de 

resurse financiare nerambursabile din diferite fonduri speciale.  

Suprapunerea limitelor induse de diferitele exigențe de sector, indicațiilor asupra amenajărilor 

teritoriale, ce provin din directivele tehnice și din indicațiile pentru dezvoltare sugerate de 

sistemul de finanțări conexat cu Fondurile Europene – face să devina mai delicată tema celui ce 

planifică și întocmește o strategie de dezvoltare.  
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Aceasta abordare este cu atât mai actuală, cu cât devin active noile mecanisme generate de 

principiul subsidiarității, respectiv de promovarea descentralizării economice și financiare și 

deplasarea accentului către administrația locală.  

Participarea și pregătirea devin elemente semnificative pentru implementarea „Strategiei de 

Dezvoltare Durabilă Locală”, cu scopul de a realiza proiectele, obiectivele identificate de 

administrația orașului Darabani. Prezenta strategie de dezvoltare locală intenționează să 

confrunte caracteristicile evidente ale economiei locale, din ce în ce mai orientată spre modelul 

de dezvoltare integrată, cu diferitele argumente de dezvoltare prezente pe teritoriu și reprezentate 

de indicațiile politicilor comunitare aplicate prin utilizarea Fondurilor Europene.  

Strategia de dezvoltare a orașului Darabani trebuie să aibă o coerență proprie, fondată nu 

numai pe respectarea urgențelor istorice, de infrastructură și de mediu, dar mai ales pe 

coordonarea cu direcțiile generale de dezvoltare ale județului Botoșani și ale regiunii Nord-Est.  

Strategia de față este instrumentul central prin care administrația orașului Darabani exercită rolul 

de strateg pentru un nou model de dezvoltare, pus în aplicare în asa fel încât să depășească 

dificultățile unei programări fragmentare care, nu numai că nu favorizează o ulterioară 

dezvoltare, dar ar risca să facă inutil orice efort financiar și de programare. 

 

1.2 Conceptul de dezvoltare durabilă 

 

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

decenii, în cadrul unor dezbateri științifice aprofundate pe plan internațional și a căpătat valențe 

politice precise în contextul globalizării. Acesta reprezintă rezultatul unei abordări integrate a 

factorilor politici și decizionali în care protecția mediului și creșterea economică pe termen lung 

sunt considerate complementare și reciproc dependente. 

Dezvoltarea durabilă are ca premisă constatarea că civilizația umană este un subsistem al 

ecosferei, dependent de fluxurile de materie și energie din cadrul acesteia, de stabilitatea și 

capacitatea ei de autoreglare. Politicile publice care se elaborează pe această bază, urmăresc 

restabilirea și menținerea unui echilibru rațional, pe termen lung, între dezvoltarea economica și 

integritatea mediului natural în forme înțelese și acceptate de societate. 

Problematica raporturilor dintre om și mediul natural a intrat în preocupările comunității 

internaționale încă de la prima Conferința a ONU asupra Mediului (Stockholm, 1972) și s-a 

concretizat în lucrările Comisiei Mondiale pentru Mediu și Dezvoltare, instituite în 1985. 
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Raportul acestei Comisii, prezentat în 1987 de G. H. Bruntdland și intitulat ”Viitorul Nostru 

Comun” a oferit prima definiție acceptată a dezvoltării durabile ca fiind „o dezvoltare care 

satisface nevoile generației actuale fără a compromite șansele viitoarelor generaţii de a-și 

satisface propriile nevoi”. De la acest punct, problemele complexe ale dezvoltării durabile au 

căpătat o dimensiune globală, politică, fiind abordate la cel mai înalt nivel la Conferinţa 

Mondială pentru Mediu și Dezvoltare Durabilă de la Rio de Janeiro (1992), la Sesiunea Speciala 

a Adunării Generale O.N.U și adoptarea Obiectivelor Mileniului (2000) și la Conferinţa 

Mondială pentru Dezvoltare Durabilă de la Johannesburg (2002). S-au conturat astfel programe 

concrete de acţiune la nivel global și local (cum a fost Agenda 21 Locala). 

În cadrul acestui proces au fost adoptate o serie de convenţii internaționale care stabilesc 

obligaţii precise din partea statelor și termene stricte de implementare privind schimbările 

climatice, conservarea biodiversității, protejarea fondului forestier și zonelor umede, limitarea 

folosirii anumitor produse chimice, accesul la informații privind starea mediului și altele, care 

conturează un spațiu juridic internațional pentru aplicarea în practică a preceptelor dezvoltării 

durabile. 

Planul național de dezvoltare este un concept specific politicii europene de coeziune economică 

și socială (Cohesion Policy). Aceasta urmărește dezvoltarea echilibrata a membrilor Uniunii, prin 

diminuarea diferențelor de dezvoltare între statele membre/regiunile comunitare și este susținută 

în acest scop de instrumentul financiar numit Fonduri Structurale. Începând cu anul 2007, 

Europa s-a  confruntat cu cea mai gravă criză economică din 1930 și până în prezent.  

Restaurarea stabilității macroeconomice și redirijarea finanțelor publicelor către o cale durabilă 

sunt esențiale pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă.  

Uniunea Europeană are nevoie de o strategie nouă, bazată pe o coordonare extinsă a politicilor 

economice, pentru a genera o creștere economică și o ocupare a forței de muncă sporite.  

Pentru România, ca stat membru al Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă nu este una dintre 

opțiunile posibile, ci singura perspectivă rațională de valorificare sustenabilă a potenţialului 

natural, economic și uman. Pentru atingerea unui astfel de deziderat este nevoie de o abordare 

complementară în care politicile publice de tip top –down (strategiile naţionale) se întrepătrund 

cu politicile de tip bottom – up (strategiile locale). 

Ambele tipuri de strategii (naţionale și locale) trebuie să se raporteze permanent la documentele 

esenţiale elaborate la nivel european, pentru a fi eficiente și pentru a capitaliza noile instrumente 

strategice și financiare care devin disponibile.  
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Europa 2021-2027 propune următoarele priorități: 

 o Europă mai inteligentă; 

 o Europă mai verde; 

 o Europă mai conectată;  

 o Europă mai socială; 

 o Europă mai aproape de cetățeni. 

 

Pentru reușita noastră generală, obiectivele trebuie sa fie interconectate pentru a garanta că 

fiecare stat membru adaptează strategia Europa 2020-2027 la situația sa specifică, astfel Comisia 

propune ca aceste obiective ale UE să fie transpuse în obiective și traiectorii naționale. 

Astfel, au fost stabilite cinci priorități investiționale la nivelul UE ce vor viza: 

 

 O Europă mai inteligentă 

 

Componenta de Cercetare și Inovare va fi în continuare o prioritate de finanțare ce va 

presupune dezvoltarea și consolidarea capacităților de cercetare și inovare a organizațiilor prin 

crearea unor sisteme atractive de inovare și adaptarea tehnologiilor avansate pentru crearea unui 

sistem antreprenorial solid. 

Dacă vom discuta despre Competitivitate, Autoritatile anunță că se dorește și în perioada 

următoare facilitarea accesului la finanțare a IMM-uri, sprijinirea acestora pentru 

internaționalizare și pentru investiții în noi tehnologii. 

Digitalizarea va fi și ea un obiectiv ce va veni în beneficiul cetățenilor, a companiilor și 

autorităților statului. 

În contextul unei economii bazată pe cunoaștere, vor fi dezvoltate la nivelul IMM-urilor 

competențele pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat, inclusiv 

organizarea de stagii de pregătire practică, formare pentru implementarea standardului - sistem 

de Management a Inovării în companii. Totodată, vor fi dezvoltate și capacitățile administrative 

ale actorilor implicați în implementarea, monitorizarea, revizuirea strategiilor de specializare 

inteligentă. 

 

 O Europă mai verde 
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Daca ne gândim la proiectele din Energie, ca și obiective specifice propuse menționăm 

promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, promovarea 

energiei din surse regenerabile și dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare 

în afara TEN-E (Rețele Transeuropene de Energie). 

Având în vedere că trăim într-o perioadă în care consecințele schimbărilor climatice și criza 

apei sunt principalele riscuri, Comisia sprijină finanțarea proiectelor care promovează 

adaptarea la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma dezastrelor și 

care promovează gestionarea sustenabilă a apei. 

Pentru promovarea tranziției către o economie circulară, se vor face investiții pentru extinderea 

și îmbunătățirea sistemelor integrate de gestionare a deșeurilor, pentru a crește reutilizarea și 

reciclarea acestora, pentru a preveni generarea deșeurilor și devierea de la depozitele de deșeuri. 

Protecția naturii și a Biodiversității vor fi îmbunătățite prin dezvoltarea infrastructurii verzi 

(în special în mediul urban) și prin reducerea poluării. 

În ceea ce privește obiectivul mobilității Urbane, vor fi selectate acele proiecte prin care se va 

facilita accesul mai rapid și mai ieftin al populației în zona urbană. 

 

 O Europă conectată 

 

O parte din finanțarea alocată României pentru această etapă (aprox. 30,6 mld. euro), va fi 

destinată obiectivului conectivitate, adică acelor investiții prin care se va facilita dezvoltarea 

unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice, inteligentă, sigură și 

intermodală. Totodată, se vor avea în vedere și investițiile în infrastructură de bandă largă, de 

foarte mare capacitate, de tip Broadband. 

 

 O Europă mai socială 

 

Prin aceasta operațiune, se dorește să fie implementat Pilonul european al drepturilor sociale, 

adică se vor urmări investiții pentru a îmbunătăți accesul la piața muncii prin politici active în 

domeniul pieței forței de muncă (ocupare), prin anticiparea nevoilor în materie de competențe și 

prin sprijinirea tranzițiilor și a mobilității pe piața muncii. De asemenea, vor fi analizate 

investițiile care vor îmbunătăți calitatea, eficacitatea și relevanța pieței forței de muncă, prin 
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crearea unor sisteme de educație și formare performante. Și nu în ultimul rând, pentru 

realizarea acestui obiectiv, menționăm investițiile care vor favoriza incluziunea activă, pentru 

promovarea integrarii socioeconomice a comunităților marginalizate, pentru consolidarea 

accesului la servicii de calitate, pentru abordarea problemei deprivării materiale și pentru a 

investi în locuințe, în asistență medicală și în infrastructura de îngrijire pe termen lung. 

 

 O Europă mai apropiată de cetățenii săi 

 

Vor fi sprijinite proiectele strategice de dezvoltare durabilă, care vor avea ca și scop investiții în 

turism (stațiuni turistice urbane de interes național),  investiții în infrastructură din domeniul 

cultural, investiții în patrimoniul cultural, investiții pentru regenerarea urbană și securitatea 

spațiilor publice. 

În viitoarea perioadă de programare, 2021-2027, se anunță o abordare personalizată a 

dezvoltării regionale. Astfel, vor fi păstrate o parte din metodele de alocare a fondurilor (ex: 

PIB-ul pe cap de locuitor) și vor fi introduse noi criterii de selecție (șomajul în rândul tinerilor, 

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

adaptare reală  a intervențiilor la nevoile și specificul regional, prin descentralizarea gestiunii și 

implementării la nivelul autorităților locale. 
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2. LOCALIZAREA GEOGRAFICĂ A ORAȘULUI DARABANI 

 

2.1 Scurt istoric al regiunii Nord-Est 

Orașul Darabani se află în Regiunea Nord-Est a României, în Județul Botoșani. 

Regiunea Nord-Est acoperă zona de nord-est a țării și este o parte a vechii regiuni istorice a 

Moldovei, fiind compusă din șase județe: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.  

Regiunea istorica a Moldovei – fostul Principat al Moldovei (1359 - 1859) a atins maximul de 

expansiune în timpul domniei lui Ștefan cel Mare (1457 - 1504), după care a pierdut de-a lungul 

timpului anumite regiuni.  

În urma ultimei reorganizări teritoriale, din 1968, teritoriul rămas în România a fostului Principat 

al Moldovei a fost împărțit în 8 județe: Botoșani, Bacău, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, Galați și 

Vrancea. Primele șase județe fac parte acum din Regiunea Nord-Est, celelalte 2 aparținând 

Regiunii Sud-Est. 
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2.2  Regiunea Nord Est ca Frontieră a Uniunii Europene  

 

Geografic, regiunea se învecinează la nord cu Ucraina (oblastul / regiunea Cernăuți) – graniță de 

184,2 km lungime, la sud cu județele Galați și Vrancea (Regiunea Sud-Est), la est cu Republica 

Moldova (regiunile Nord, Centru și Sud) – graniță de 562,3 km lungime, iar la vest cu județele 

Maramureș și Bistrița-Năsăud (Regiunea Nord-Vest) și județele Mureș, Harghita și Covasna 

(Regiunea Centru). 

Un aspect cheie al localizării geografice al Regiunii Nord-Est este faptul ca se constituie parte din 

frontiera estica a Uniunii Europene, cu implicații majore în ceea ce privește securizarea punctelor 

de trecere a frontierei, având o graniță de 184,2 km lungime cu Ucraina (terestra și fluvială) și de 

562,3 km cu Republica Moldova (în întregime fluvială – formată de râul Prut). 

In regiune exista un singur punct rutier de trecere a frontierei către Ucraina, Siret (SV) și unul 

feroviar, Vicșani (SV). către Republica 

Moldova exista patru puncte rutiere de 

trecere a frontierei: Rădăuți-Prut (BT), 

Stanca (BT), Sculeni (IS) și Albita (VS) 

și doua feroviare - Ungheni (IS) și Falciu 

(VS), ultimul fiind momentan 

neoperațional. 

Pe lângă acestea, mai exista o serie de 

puncte de trecere a frontierei cu Ucraina, 

de mic trafic, însă pe moment 

neoperaționale: 

 rutiere - Ulma (SV), Vicovu de Sus 

(SV), Racovăț (BT); 

 pietonale - Izvoarele Sucevei (SV), 

Climauti (SV), Vascauti (SV) 

Localizarea la limita estica a Uniunii 

Europene conferă regiunii un avantaj 

strategic din punct de vedere al cooperării transfrontaliere cu Ucraina și Republica Moldova, în 

perspectiva apropierii acestora de structurile europene. 
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2.3  Încadrarea în teritoriu a Orașului Darabani  

 

Județul Botoșani este situat în extremitatea de nord-est a României, între cursurile superioare ale 

râurilor Siret, la vest, și Prut, la est. Guvernul României, prin Hotărârea 39/2001 a dispus că 

județul Botoșani face parte din Regiunea de Dezvoltare 

Nord-Est și din zona de restructurare a Moldovei de Nord-

Est. Suprafața județului Botoșani este de 4986 km
2
, 

ocupând, cu un procent de 13,53% din suprafața Regiunii 

Nord-Est, locul 6 pe regiune. 

Orașul Darabani este așezat în partea de nord-est a 

României, la intersecția paralelei de 48
0
10’ latitudine 

nordică cu meridianul 26
0
36’ longitudine estică. Altitudinea 

maximă în raza teritorială a orașului este de 264 metri, 

atinsă de dealul Buleandra în zona Observator.  

În granițele actuale ale României, orașul Darabani este cel 

mai nordic oraș al României, ocupă poziția nordică extremă 

a județului, iar teritoriul său are o formă alungită orientată 

pe direcția nord-vest – sud-est. Limitele sale administrative 

au o lungime de 95 de km și sunt atât naturale, cât mai ales 

convenționale.  

Vecinii localității Darabani sunt:  

 la nord – nord-vest, statul Ucraina (granița se află pe talvegul râului Prut); 

 la nord – nord-est comunele Păltiniș și Viișoara; 

 la est – sud-est, comuna Mileanca; 

 la sud comuna Concești; 

 la vest – nord-vest comuna Hudești. 

 

Orașul Darabani are în componența sa mai multe cartiere: Mărgineni, Suseni, Bombeni, Cornești, 

Teioasa, Lucovița și satele Bajura, Lișmănița și Eșanca.             

 



 

 

 

16 

 

Teritoriul Orașului Darabani face parte din Câmpia Moldovei, în cadrul căreia ocupă partea de 

nord, mai înaltă și cu un relief destul de fragmentat. Relieful Darabaniului apare vălurat, cu 

interfluvii colinare, deluroase sau sub formă de mici platouri joase, între 264 m, (dealul 

Buleandra) și 125 m (șesul râului Prut).                  

Teritoriul localității Darabani se află în zona Podișului  Moldovei, având ca forme de relief 

formațiuni deluroase ale Depresiunii Jijiei, 

cu coline domoale. 

Spre nord, orașul Darabani este mărginit de 

către râul Prut, valea acestuia detașându-se 

ca o subunitate distinctă, ce poate fi 

asemănată cu un pinten deluros ce reprezintă 

de fapt o prelungire spre Nord-Est a 

Podișului Sucevei. Contrastul dintre aspectul 

reliefului de pe versatul drept al văii Prutului 

și restul reliefului care se înscrie în teritoriul 

orașului Darabani, este foarte ușor de 

observat. Aceasta datorită faptului că valea Prutului are aici un caracter subsecvent, având 

versantul drept abrupt, cu pante ce ajung la înclinări de 15 - 20°, cu energie de relief mare (100 - 

150m) și care face parte dintr-un front cuestiform ce se întinde pe o distanță mult mai mare. 

Celelalte văi, care au un caracter obsecvent sau reconsecvent, nu ies în evidență nici prin 

altitudini, nici prin versanți prea înclinați. În realizarea modelului numeric, s-au folosit hărți 

topografice la scara 1:50000, delimitarea zonei nu s-a realizat strict după conturul orașului, ci s-a 

urmărit scoaterea în evidență a anumitor aspecte. De exemplu, deși râul Prut mărginește în partea 

de nord orașul, modelul numeric al terenului depășește albia majoră, ajungând până pe versantul 

stâng al văii, pentru a nuanța și mai bine modul în care se înscrie în relief versantul drept. Aici, 

factorii naturali concură cu „succes" la declanșarea și evoluția foarte rapidă a proceselor 

geomorfologice. Pe lângă substratul argilo-marnos, structura geologică monoclinală, pantele 

abrupte, climatul temperat-continental cu nuanțe excesive, lipsa vegetației naturale și alți factori, 

omul intervine tot mai profund și mai brusc în modificarea peisajului geografic prin acțiunile sale. 

Și mai mult, omul a introdus în circuitul agricol suprafețe de pe versanți deja afectați de procesele 

gravitaționale, lucru care va determina accelerarea acestor procese. Alunecările de teren se înscriu 

în „cotidianul" acestor versanți, afectând suprafețe întinse și reducând din potențialul economic al 
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zonei. Majoritatea alunecărilor de teren sunt de tip mixt, cuprinzând monticuli de alunecare, trepte, 

valuri, hârtoape etc. Versanții celorlalte văi, îndeosebi a celor care nu sunt tributare Prutului, sunt 

mai slab înclinați, iar procesele geomorfologice, deși există, nu ocupă suprafețe atât de mari și nici 

nu au aceleași intensitate."(Seminarul geografic „D. Cantemir" nr. 25/2005 „Câteva aspecte 

referitoare la relieful teritoriului orașului Darabani”; Dumitru Mihăilă, Alin Prisăcariu). 

Clima este temperat-continentală, caracteristică zonei exterioare Munților Carpați. Dinamica 

atmosferei în zona orașului Darabani se caracterizează printr-o dominare a maselor de aer de la 

nord-vest, de origine maritimă, răcoroase și umede pentru primăvară și început de vară, de aer 

cald-tropical vara și rece-polar iarna. Temperatura medie anuală este de 8,4
0
C, cu o amplitudine 

medie anuală de 25,2
0
C, iar precipitațiile anuale au valori de 500 mm, în timp ce media anuală a 

zilelor cu zăpadă este de 37,7 zile. Vânturile dominante, bat din direcția nord-vest spre sud-est; 

iarna bate crivățul dinspre est, un vânt local ce aduce ger și viscolește zăpada, troienind-o. 

Rețeaua hidrografică este destul de bine reprezentată si prezentăm în cele ce urmează detaliile 

relevante: 

 Râul Prut, care face granița cu Ucraina, este un fel de apă  „moartă” pentru localnici din cauza 

statutului special de apă de graniță, de frontieră de țară;  

 Pârâul Podriga, care izvorăște din locul numit „Budăiul Fundoaiei” din apropierea Bajurei, 

curgând pe direcția nord-sud formează în apropierea Darabaniului două iazuri numite 

Bălășescu, amenajate pentru piscicultură; 

 Pârâul cu mai multe denumiri – Buleandra, Eșanca, Iepărie, Seliștea care izvorăște din pădurea 

„Buleandra” se varsă în pârâul Podriga; 

 Pârâul Spălătoresei din satul Bajura; 

 Iazul „ La Căpitanul” de la Bajura; 

 Iazul „ La Gheorghiu” de la Bajura. 

Aspectul actual al rețelei hidrografice este rezultatul unei îndelungate evoluții, a unor necontenite 

prefaceri legate în primul rând de mișcările tectonice, de variațiile climatice suferite în decursul 

timpului și de activitatea de modelare a agenților externi. 

Principala sursă de apă a orașului Darabani este râul Prut. Acesta, am putea spune, delimitează în 

partea de nord orașul Darabani, prin cartierul Teioasa, de Ucraina. 

Râul Prut, lung de 953 km, izvorăște din Carpații Păduroși din Ucraina, de unde curge spre est, 

mare parte din cursul său fiind apoi pe direcția sud-est. Se varsă în Dunăre lângă Reni , la est de 

orașul Galați, formând granița cu Republica Moldova. În perioada interbelică, râul era navigabil 
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până la Ungheni, însă în perioada comunistă navigația pe râu a fost treptat abandonată, cursul 

nemaifiind întreținut. Principalii afluenți pe partea dreaptă sunt Ceremuș și Jijia, cu afluenții 

Bahlui și Bașeu. Râul curge la un nivel relativ coborât – 128 m la Oroftiana (intrarea în țară), 66 m 

la Ștefănești, fapt ce favorizează utilizarea pentru irigații și alimentarea cu apă a localităților, prin 

pompare. Pe tronsonul Oroftiana - acumulare Stânca-Costești, în lungime de 239 km, râul Prut 

prezintă caracteristici fizico- chimice, biologice și bacteriologice care îl încadrează în categoria a 

II -a de calitate, prin indicatorii RO (regim de oxigen) și TS (gradul toxicilor speciali). 

Pârâul Podriga are izvoarele la sud-vest de Bajura, cu un traseu de 43 km și este un important 

afluent al Bașeului. Pe tot parcursul său în aval de Darabani, râul Podriga este clasat „degradat" 

datorită valorilor RO și TS , ca urmare a influenței stației de epurare a orașului Darabani. 

Variațiile mari în regimul curgerii râurilor au dus la construirea de iazuri cu acumulări ale undelor 

mari de primăvară. Astfel de acumulări sunt efectuate pe cursul râului Podriga (sud intravilan 

Darabani). 

Pânzele de apă subterane și cele freatice propriu-zise se găsesc la o adâncime medie de 8 – 12 m, 

care scade spre fundul văilor, unde izvoarele sunt la suprafața solului. Există câteva izvoare cu apă 

rece, deosebit de bună de băut în mai multe locuri ale orașului și în cartierele și satele 

aparținătoare Darabaniului. 

Vegetația teritoriului localității Darabani este împărțită în două zone: una cu pădure de foioase și 

alta de silvostepă, mult transformate din cauza activității omului. Pădurile conțin diverși arbori 

cum ar fi stejar (Quercus robur), carpen (Carpinus betulus), salcâm (Robinia pseudoacacia), tei 

(Tilia platyphyllos), frasin (Fraxinus excelsior L.), arțar (Acer platanoides), cireș (Prunus avium) , 

plop (Populus alba), ș.a. . În 2010, prin HCJ Botoșani nr. 170, pădurea de salcâmi de la ieșirea din 

Darabani spre Păltiniș a fost declarată arie protejată. Prin aceeași Hotărâre, cei trei stejari seculari 

din Pădurea Teioasa au fost declarați monumente ale naturii. 

Cea mai mare parte a teritoriului orașului Darabani este formată din teren arabil, destinat 

agriculturii, cu soluri fertile (cernoziomuri cambice); se cultivă porumb, grâu, soia, rapiță, cartofi, 

sfeclă de zahăr, etc.  

În raza teritorială a localității există și suprafețe mari de pășuni și fânețe. Livezi și vii există pe 

suprafețe mici, doar în gospodăriile populației. 

Fauna este bogată atât în zona împădurită, cât și în zonele agricole și în cea acvatică. Prin 

programul guvernamental Natura 2000, în sud-vestul orașului Darabani, pe valea pârâului Podriga 

în aval de iazurile Bălășescu, în anul 2011 a fost declarată arie protejată de interes local o 
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suprafață de pășune, cu codul ROSCI0399, aici regăsindu-se specii protejate de plante, amfibieni, 

reptile și păsări.  

 

 

Ca bogății subsolice, în raza satului Bajura se găsește, la mare adâncime, nisip cuarțos (silicos), 

îmbibat cu apă. Stratul de nisip ocupă o suprafață de circa 40 km
2
, în grosime de 3-17 m, care 

poate fi exploatat prin metoda „aer-lift”. Acumularea de sulf Podriga este localizată la 2 km sud-

vest de Darabani, unde forajele au întâlnit gaz metan sub presiune, provenit din descompunerea 

unor substanțe organice. 

Solurile sunt variate, predominând cernoziomurile, de la cenușiu închis la brun închis; subsolul 

are o structură de platformă, cu o înclinare de la est la vest, specifică întregului județ Botoșani, 

fiind constituit din roci sedimentare calcaroase, cu intercalări de gresii, marne și nisipuri sarmatice 

și pliocene. 
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Drumul național 29 A leagă Darabaniul de o serie de localități importante. Distanța Darabani-

Dorohoi este de 36 km, Darabani-Botoșani este de 70 km, Darabani-Suceava tot 70 km, iar între 

Darabani și Rădăuți-Prut, unde există punctul de trecere a frontierei cu Republica Moldova 

Rădăuți-Prut – Lipcani, sunt 22 km. Vechiul proiect de construire a unei căi ferate care să lege 

Darabaniul de Iași a fost abandonat. 

 

2.4. Istoricul localității 

 

După cum susțin specialiștii în istoria veche (epoca străveche, primitivă sau preistoria) s-au găsit 

unelte din piatră și din oase în stânga Prutului în multe localități din zone apropiate Darabaniului 

cum ar fi la Mămăliga, la Lipcani, dar și din dreapta râului, la Darabani, Mitoc, Ripiceni și în alte 

localități mai la sud, ceea ce ne indică, fără tăgadă, prezența omului în zona dărăbăneană încă din 

paleoliticul inferior. 

Urme ale viețuirii, ale culturii și civilizației cucuteniene se găsesc din belșug și pe teritoriul 

localității noastre: la Izunie (Bajura), la Stupină lângă Iazul lui Cuzin, la Iazul Cuzin - deasupra 

Văii Velnița, la Luncovița (Lucovița) spre Concești, pe Dealul Țiganului, platou înconjurat de 

Valea Rediu și Valea Podriga, toate zone aparținând orașului Darabani. 

Prima denumire a localității a fost CĂBICENI, așa cum reiese din cel mai vechi document 

descoperit până acum, datând din anul 1546. (DOC. IST. COTA – CCCXLI – 8) dat la Huși. Este 

o „carte”, dată de domnitorul Petru Rareș, prin care întărește Maricăi, nepoata lui Ivanco 

slugerul, stăpânirea peste a cincea parte din satul Căbiceni. Începând cu același an 1546 și până la 

Unirea Mică din 1859, Dorohoiul a devenit și a rămas „ținut”, în Țara Moldovei. Din ținutul 

(unitate administrativ-teritorială caracteristică Moldovei, echivalentă cu județul în Țara 

Românească) Dorohoi a făcut parte și Căbiceniul, care va primi numele de Darabani, se pare, în 

jurul anului 1700.  

O perioadă de timp a fost considerată data de 20 iunie 1569 ca „ziua de naștere” a Căbiceniului, 

bazându-se pe actul dat de domnitorul Bogdan, fiul lui Alexandru Lăpușneanu. După descoperirea 

documentului din 1546 dat de Petru Rareș în care este amintită localitatea Căbiceni, mulți 

monografi au considerat această dată ca „începutul ființării satului”. Logica istorică elementară ne 

îndeamnă să reflectăm asupra faptului că localitatea ființa de „o vreme” de îndată ce domnul țării, 

Petru Rareș, „întărea” Maricăi stăpânirea peste a cincea parte din satul Căbiceni. 
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Prima mențiune cu numele Darabani (document descoperit până acum) datează din anul 1725, 

pe o hartă întocmită de boierul Iordache Zmeură. În anul 1547, este atestat documentar satul 

Voicăuți, de la izvoarele râului Podriga, care-și va schimba numele în Bajura. 

Căbiceniul apare și în documentul din 20 iunie 1569 (DOC. IST. COTA 2,3 – CDXXVI) prin care 

domnitorul Bogdan, fiul lui Alexandru Lăpușneanu, „întărește păhărnicelului Ionașcu stăpânirea 

asupra a cinci părți din satul Căbiceni, cumpărate de la Moisea și surorile lui, feciorii Magdei, 

nepoata lui  Ivanco, cu 290 de zloți tătărești.”  

În 20 iulie 1590 este redactat zapisul lui Petrea și al lui Gorga din Căbiceni, prin care aceștia vând 

lui Pan Ion Cămărașul Soltan, moșie în Căbiceni, ce o aveau și ei „cumpărătură” de la Albatintca  

Anușca, jupâneasa lui Soltan, cămărașul din Căbiceni. 

Domnul Moldovei, Vasile Lupu, a dat ordin, un oarecare Onciul a scris, iar marele logofăt 

Pătrașco Bașotă s-a iscălit pe un document din 9 iulie 1635, prin care domnul țării a dat lui 

Pătrașco o ocină, „trei părți din satul Căbiceni, din ținutul Dorohoiului”, făcând precizarea că 

„altul să nu se amestece înaintea acestei cărți a Domniei Mele.”    

Documentul din  28 februarie 1663 arată că marele spătar Iordache a împărțit între urmașii 

hatmanului Costin, moșiile și satele rămase de la moartea acestuia, din ținutul Dorohoi, amintind 

de „Ciurbiani”, (adică Ciorbeni) Păltiniș, Cornești și evident Căbăciani (Căbiceni). 

Sunt multe alte asemenea documente (din 1662, din 1663, din 1665, din 1669, din 1726) toate 

despre localitatea Căbiceni și toate având aceeași esență a actului: vânzări-cumpărări, danii de 

moșii, dote, venituri din moșii. 

În celebra „Catagrafia Moldovei” din anul 1774 (care era un recensământ realizat din ordinul 

generalului rus P. A. Rumeanțev, comandantul trupelor rusești din războiul ruso-turc din 1768 – 

1774, sunt amintite și localitățile noastre: Darabani, Cornești, Teioasa, Voicăuți (Bajura). 

În același an 1774, apare Ocolul Prut ce cuprindea și Darabaniul, Corneștiul, Văncăuți (adică 

Voicăuți - Bajura), Teioasa (zis Petrești). 

Un document inedit de la sfârșitul secolului al XVIII-lea scoate în evidență practica 

împrumuturilor bănești (evident cu dobândă) în care unul din marii cămătari era și vornicul 

Constantin (Costache) Balș, tatăl logofătului și apoi hatmanului Theodor C. Balș, ctitorul târgului 

Darabani. Printre cei care au împrumutat bani de la Costache Balș, în 1790, se numără și Ilie 

Scutar și jidovul Mochiu din Darabani. Din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea în 

documentele vremii întâlnim deja localitățile din ținutul Dorohoiului (adică din nordul actualului 

județ Botoșani), cu numele actuale. 
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Dezvoltarea economică, socială și chiar culturală s-a datorat, probabil, mai ales poziției favorabile 

geografice a Darabaniului pe drumul comercial al Hotinului, Cernăuțiului și Poloniei. Ca urmare a 

acestui important nod comercial, în primele decenii ale secolului al XIX-lea se așază aici, în 

Darabani, și alogeni, în special  evrei. 

Numele actual de DARABANI este de ordin toponimic. Alexandru Calimachi, domn al 

Moldovei între 1806 – 1819, a hotărât în anul 1815 să înființeze la Căbiceni, ținutul Dorohoi, un 

corp de pază din oastea dărăbanilor. Această hotărâre, pusă în aplicare, a stârnit atât curiozitatea 

cât și entuziasmul localnicilor. Cum limba și mentalitatea sunt într-o continuă transformare, 

locuitorii Căbiceniului și ai localităților din jur au început să-și numească localitatea Darabani, în 

cinstea militarilor darabani, trimiși aici spre paza graniței. 
 

Prima ștampilă a localității, precum și hrisovul de înființare a târgului este din 1837. 

Theodor C. Balș (1790 – 1867) a fost logofăt, general, inspectorul miliției, hatman al Moldovei; 

fiind proprietarul moșiei Darabani a construit între anii 1824-1834 o reședință în centrul localității 

(actuala Casă Balș), iar din 1834 a început construirea (după planurile celebrei catedrale Sf. Sofia 

de la Constantinopol) unei biserici, care să poarte hramul Sf. Nicolae, ce a fost terminată și sfințită 

pe la 1840-1841. 

Tot el, Theodor C. Balș, fiul vornicului Costache Balș și nepotul lui Lupu Balș, este considerat 

întemeietorul oficial al târgului Darabani pentru că cere și obține de la domnul Moldovei, 

Mihail Sturdza, Hrisovul Gospod, nr. 28 din 21 iunie 1837 de înființare a târgului. În 1837 

„Buletin Foaie Oficială”, anunța că s–a aprobat ca „pe moșia Darabanii, din ținutul Dorohoi, a vel 

logofătului Theodor Balș să se țină un târg săptămânal și 12 iarmaroace anual”. Darabaniul se afla 

într-o zonă cu o poziție favorabilă comerțului, după cum precizează și Nicu Filipescu-Dubău, 

celebrul primar de mai târziu, „comunicând cu Rădăuți, Ștefănești și satele din jurul Prutului, 

precum și cu Herța și Mamornița”.  

Dovada importanței sale strategice și a interesului său economico-comercial de care se bucura, 

este faptul că la 26 octombrie 1838, este încheiată o „Învoială ” între hatmanul Th. Balș, 

proprietarul moșiei Darabani, și locuitorii așezați în târgul de pe acea moșie. Această „Învoială” 

este întărită de „privighetorul ocolului Prutul de Jos – Dorohoi”, la 16 octombrie 1839 și de 

judecătoria districtului Dorohoi, în 19 octombrie 1839, cu sediul  la Tg. Mihăileni. Documentul 

preciza: „Învoiala de dare în bezmet a locurilor pentru dughene și neguțătoria pe termen de 25 ani 

ce urmează către negustorii creștini și jidovi statorniciți în acest târg”. 
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În conformitate cu moda timpului, Theodor Balș își arenda moșia, care avea o suprafață de peste 

7000 de fălci (o falce = 1,43 hectare). 

Fiind atras de frumusețile naturale ale locului, fiind un om practic și interesat de câștigurile 

economico-comerciale, ce puteau proveni din acest punct strategic comercial, dar și un om cu bun 

gust, iubitor de cultură și un creștin adevărat, el a construit din banii proprii castelul Balș și 

biserica Sf. Nicolae, iar după ce în anul 1837 făcuse din satul Darabani un târg prosper, Theodor 

Balș a cerut domnului Moldovei, Mihail Sturdza, să aprobe înființarea, pe moșia sa Darabani a 

unei  școli, și de asemenea ca Epitropia Școlilor să-i acorde o subvenție anuală, pentru întreținerea 

ei. Prin Rezoluția din 21 martie 1841, Mihail Sturdza a aprobat înființarea școlii, iar Epitropia 

Școlilor a aprobat o subvenție anuală  de 1000 lei pentru plata învățătorului, trimițându-l aici pe 

absolventul Seminarului de la Socola, învățătorul Gh. Crudu. Gheorghe Asachi (ministrul 

învățământului de atunci) a întocmit instrucțiunile speciale sau „Planul lămuritor”, privitor la 

organizarea școlilor sătești, care era o completare a Regulamentului Școlar din 1838, astfel încât 

Școala din Darabani, trebuie socotită prima școală sătească de stat din Moldova.  

Celebra și populara Reformă rurală făcută de Cuza și Kogălniceanu, în anul 1864 a avut urmări 

și ecouri și la Darabani. Astfel, documentele „Prescript verbal” și „Tabela A” (fila 108), de 

constatare a numărului clăcașilor, a categoriei lor și a sumei de despăgubire cuvenită 

proprietarului, ne enumeră beneficiarii împroprietăririi cu pământ de la Bajura, Cornești și 

Darabani. 

Începând cu anul 1864, localitatea Darabani devine comună, făcând parte din Plasa Prutul de Jos, 

împreună cu comuna Teioasa, dar în 1871 cea din urmă este desființată.  

După o nouă organizare a „Legei Comunale” din 1865, dată în București, se specifică, la Cap.11 – 

Județul Dorohoiu, la p. 34, că din comuna Darabani, din componența „Plasei Prutul de Geos” 

aparțineau: „Bajura din Dealu, Bajura din Vale, Cornesci, Teioasa, (care are și Cotu Hârtopului)”, 

Târgul Darabani și satul Darabani. 

După moartea ilustrului întemeietor al Darabaniului, Theodor Balș, în 1867, a început o istorie 

zbuciumată a locuitorilor, a târgului și a moșiei. 

În 1872, devine stăpâna moșiei fiica lui Theodor Balș, Smaranda, căsătorită cu avocatul grec 

George Cimara, care o administrează singur până în anul 1885, dată când intervine actul de 

cumpărare a târgului în urma conflictelor violente cu evreii, terminat cu celebrul proces de la 

tribunalul Dorohoi.  
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În timpul războiului de independență (1877-1878) a izbucnit un conflict local între evrei și 

români, care va avea un larg răsunet internațional. 

Conflictul a izbucnit pe 22 mai 1877. Una din cauze a fost că evreii, care „stăpâneau” târgul, încât 

Biserica era ca o insulă în mijlocul oceanului, aruncă murdării în curtea Bisericii Sf. Nicolae, 

ctitoria lui Th. Balș, socrul lui G. Cimara, sfidând astfel pe românii ortodocși. 

Scandalul a fost început de către oamenii de la curtea boierească, niște vătafi greci (ortodocși) care 

au început a strica geamurile dughenelor  evreiești și a striga la români să li se alăture;  aceștia nu 

au mai așteptat un alt îndemn. Revoltați de gesturile evreiești anticreștine, românii au intrat în 

dughenele evreilor și au aruncat mărfurile în stradă. 

Încă din 3 iunie 1877, Mihai Eminescu scria că, deşi „faptele cari s-au petrecut în târgușorul 

Darabanii din ținutul Dorohoiului nu ni sânt încă cunoscute pe deplin” [...] „alarma ziarelor din 

capitală a fost cam pripită” care vorbesc despre „un adevărat masacru, un S-nt Bartolomei și cum 

se mai numesc expresiile tropice ale vecinic suferinzilor și totuși vecinic înfloritorilor evrei”. 

Proprietarul moșiei, G. Cimara, și soția sa au fost arestați și ținuți un timp în arest, deși procurorul 

a făcut o anchetă la Darabani din care a rezultat că Cimara era nevinovat, dar cazul a fost trimis 

spre judecare Curții cu Jurați de la Dorohoi. 

A fost unul dintre cele mai mari și mai senzaționale procese ale timpului prin: 

 durata de 12 zile neîntrerupte; 

 numărul de 68 de acuzați judecați; 

 numărul de 193 de martori audiați; 

 numărul de 11 dosare încheiate; 

 durata de 16 luni a anchetei; 

 reprezentanții de marcă ai justiției și vieții publice și culturale din România care 

 au participat la proces din partea uneia sau alteia din părți; pentru evrei au pledat  Titu 

Maiorescu, Al. Lepădat și Savinescu, iar pentru țăranii și pentru proprietarii moșiei au pledat 

Nicolae Ionescu, George Cimara, Pantazi Ghica și Alexandru Gheorghiu; 

 ecoul internațional stârnit mai ales datorită relațiilor evreilor în lumea întreagă. 

Cauzele conflictului sunt mai multe și mai profunde decât a arătat în actul de acuzare N. A. Borzu, 

procurorul general: 

 evreii trăiau „în mod prea exclusivist față de ceilalți locuitori din comună”; 

 în anul 1877 exista o singură Biserică ortodoxă și 8 (opt) Sinagogi; exista o singură Școală 

românească și 15 locuri  de învățământ jidovești (belforii); 
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 după înființarea târgului Darabani (21 iunie 1837) mulți evrei din Polonia, Galiția, Prusia și 

orașele hanseatice se stabilesc aici, încât în târgul  Darabani existau „275 gospodării creștine 

și 318 jidovi, care posedă locuri de casă și dughene, cu plată de bezmen pe fiecare an” și 

conform „Învoielii” din anul 1838, întărită de medelnicerul G. Grigoriu, de Marcu sin Haim 

și de alți 46 negustori moldoveni și evrei, de „privighetorul ocolului Prutul de Jos – 

Dorohoi”, din 16 octombrie 1839, și de Judecătoria districtului Dorohoi, din 19 octombrie 

1839, cu sediul la Tg. Mihăileni, se angajau să plătească  cu regularitate lui Th. Balș, fapt 

care nu a fost făcut; 

 alegerea, în ziua de 21 mai 1877, pentru a șaptea oară ca primar a lui Nicu Filipescu-Dubău, 

considerat omul lui Cimara, și urât de evrei, a fost practic, picătura care a umplut și apoi a 

revărsat paharul nemulțumirilor a doua zi; 

 evreii au ajuns cu pivnițele (aflate la subsolurile dughenelor lor care înconjurau Biserica Sf. 

Nicolae din centrul târgului) până în curtea Bisericii, unde erau morminte, cimitirul fiind în 

actuala locație a Pieței Agro-alimentare; 

 evreii nu aveau dreptul de împământenire (de cetățenie), în conformitate cu art. 7 din 

Constituția din 1866 care preciza: „Însușirea de român se dobândește, se conservă și se 

pierde potrivit regulilor statornicite prin legile civile. Numai străinii de rituri creștine pot 

dobândi împământenirea”;   

 statisticile ne arată că aproape în totalitate meseriile „bănoase” ale locuitorilor dărăbăneni 

erau „monopolul” evreilor: 43 cârciumari jidovi – 2 creștini; 9 tălpalari jidovi - niciun  

creștin; 12 lipscani jidovi - niciun creștin; 13 băcani jidovi - niciun creștin; 40 negustori 

jidovi – niciun creștin; 12 făinari jidovi - niciun  creștin, 20 croitori jidovi – niciun creștin; 8 

pitari jidovi – niciun creștin; 14 vânzători de  oale jidovi – niciun creștin. Alți jidovi sunt 

geambași și samsari, iar românii sunt cultivatori (agricultori).  

În urma acestui proces, cu presiuni externe deosebit de puternice asupra autorităților românești, 

Primăria Darabaniului, prin procesul verbal nr. 4 din 19 februarie, hotărăște clauzele actului de 

răscumpărare în urma căruia evreii din Darabani vor deveni proprietari definitivi pe suprafețele 

binalelor lor. Suprafața totală răscumpărată a fost de 236 de fălci, 50 prăjini și 23 stânjeni sau 337 

ha, pentru care s-au plătit 450.000 lei. 

Începutul destrămării moșiei Darabani, aparținând urmașilor și moștenitorilor lui Th. Balș, se 

produce la 26 februarie 1885 - răscumpărarea târgului. Familia Cimara, supărată pe bună dreptate 



 

 

 

26 

 

de situație, vine foarte rar la Darabani, până în anul 1892, când moșia este luată de arendașii 

Matei, Alfred și Anton Steigher. 

Reușind performanța tristă și dezastruoasă, ca în numai trei ani să irosească veniturile proprietății, 

acești străini, de neam german, au făcut ca în anul 1895, Esmeralda Cimara, proprietara moșiei, să 

fie nevoită să vândă moșia.  

Castelul și moșia au fost cumpărate de Ecaterina Al. Golescu și Vasile Lascăr, așa cum ne 

demonstrează „Certificatul” grefierului de la Tribunalul Dorohoi din 1 martie 1895. 

Ulterior, moșia Darabani a fost cumpărată de I. Frank, proprietarul moșiei Hudești, care la rândul 

lui o va vinde „Casei rurale”. Aceasta o parcelează și o vinde la începutul secolului al XX-lea, în 

loturi de 5 ha, pe credit țăranilor.    

În anul 1892, localitatea Darabani redevine comună.   

Răscoala din 1907 a găsit și pe locuitorii dărăbăneni nemulțumiți. Încă din 18 februarie/3 martie 

1907, Comunitatea israelită trimitea o telegramă primului ministru Gr. Gh. Cantacuzino prin care 

îl anunța că a început o revoltă a dărăbănenilor cu „devastarea curții proprietății”, iar că a doua zi, 

duminică, „întreg orașul  e amenințat de vărsare de sânge”. 

La Darabani, devenită un fel de capitală a nemulțumiților s–au îndreptat de mai multe ori țăranii 

din localitățile învecinate (mai toate documentele vorbesc de peste 1000 de oameni, unele chiar 

peste 1200), nemulțumiți, care toți cereau împărțirea pământului și care, în toate localitățile din 

județul Botoșani unde țăranii s–au răsculat, au devastat „casele proprietarilor, arendașilor și a 

dughengiilor și crâșmarilor evrei”.  

În lucrarea Dicționar geografic al județului Dorohoiu a celebrului primar Nicu Filipescu-Dubău, 

operă premiată de Societatea Geografică Română în 1887, autorul prezintă „târgușorul” Darabani 

la sfârșitul secolului al XIX-lea ca fiind format din 845 familii „din care aproape 500 familii sunt 

evrei”. Centrul sau adevăratul târg este pe ambele laturi ale șoselei județene, ce trece de la Rădăuți 

spre Dorohoiu de-a lungul târgului. Casele înșirate de o parte și alta a șoselei formează strada 

principală. Dughenele, atelierele și casele de locuit din această stradă au numai simple ogrăzi și 

aparțin mai toate neguțitorilor evrei. Mahalalele sunt ocupate mai mult de Români... ” 

Nicolae Iorga susținea că „evreii însă formau majoritatea în toate orașele din nordul Moldovei [...] 

Târgurile din această regiune ca Săveni, Darabani, Hârlău, Ștefănești, Târgu-Frumos, Podu-Iloaei 

erau populate aproape esclusiv cu evrei, pe lângă cari trebuie să se observe că multe, simple sate 

de odinioară s–au fost ridicat pe bază de privilegii prin al treilea și al patrulea deceniu al veacului 

al XIX-lea la rangul de târguri cu dugheni și bâlciuri...” 
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La sfârșitul secolului al XIX-lea, România era pe primul loc în Europa în ceea ce privește 

proporția suprafeței ocupate de cereale față de întinderea de pământ cultivată, iar în privința 

exportului de grâu și porumb ocupa locul al doilea. Spre exemplu, în 1907 s-a exportat 98,8% din 

producția de grâu și 95,1% din cea de porumb. 

Consilierii dărăbăneni au hotărât în 1909 ca Darabaniul să aibă un local de primărie prin 

cumpărarea caselor domnului Focşineanu, iar într-o ședință din ziua de 28 martie 1911, au ales ca 

primar pe avocatul Remus Bălănescu, devenit apoi senator și deputat în Parlamentul României, 

întregind „catalogul” cu primari celebri pe care i-a avut Darabaniul. 

Același an 1911 aduce două schimbări majore târgului Darabani: Casa Rurală cumpără de la Ion 

Frank moșia Darabani, care era compusă din „trupurile” Darabani, Podriga, Ciorbești și Catinca 

(Grozava) în suprafață de 5.092 ha și 88 arii; din punct de vedere administrativ-teritorial este 

desființată plasa Darabani, comuna Darabani făcând parte din plasa Lascăr în perioada 1911-1929 

și 1932-1950. Între 1929-1932 așezările din comuna Darabani au fost integrate în plasa Herța.  

Dărăbănenii au fost „implicați” și în conflictul balcanic cunoscut sub denumirea de „cele două 

Războaie Balcanice din 1912–1913” conflict cu implicații mai mari pe plan internațional, din 

cauza intereselor strategice, economice și militare ale unor Mari Puteri. Se știe că românii au 

participat doar la al doilea război balcanic, făcând doar o „demonstrație de forță”, prin trecerea 

Dunării a armatei române. Cu toate că nu s-a tras niciun foc de armă, din cauza mizeriei și a 

tifosului exantematic, au murit mulți români printre care și patru dărăbăneni pentru care, drept 

recunoștință, s-a ridicat un monument sub formă de cruce în fața bisericii Sf. Nicolae. 

Mulți dărăbăneni au fost mobilizați pentru a participa la războiul reîntregirii. Printre cei remarcați 

se numără căpitanul C. Hadârcă, învățător la Bajura, locotenentul I. Duzinschi, și el învățător la 

aceeași școală și soldatul Gh. Vornicescu, învățător în Darabani, cel care va scrie apoi prima 

monografie a localității, care din păcate nu s-a păstrat nici în manuscris.  

Pe data de 2 aprilie 1944 trupele sovietice au intrat în comuna Darabani. Pentru că era un „vid 

de autoritate” în situația în care autoritățile comunei plecaseră deja în sudul țării, la 9 aprilie 1944 

s-a format Consiliul comunal Darabani.  

De la sfârșitul anului 1944 comuna urbană Darabani făcea parte din Plasa Darabani, care avea în 

componența sa comunele Bivolul, Coțușca, Crasnaleuca, Havârna, Horodiștea, Hudești, Mileanca, 

Miorcani, Oroftiana, Păltiniș și Rădăuți-Prut.   

În anul 1948 este numit primar al Darabaniului învățătorul Nicolae Duzinschi, iar începând cu 

anul 1950 până în 1952 raionul Darabani face parte din regiunea Botoșani. Comuna Darabani 
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(comună urbană) avea în componență satele Eșanca, Teioasa, Bajura, Concești, Darabani și 

Movila Inginerului, iar raionul Darabani avea în subordine comunele Bivol, Coțușca, Crasnaleuca, 

Havârna, Horodiștea, Hudești, Mileanca, Miorcani,  

Oroftiana, Păltiniș, Rădăuți Prut și Suharău. Din 1952 raionul Darabani a făcut parte din regiunea 

Suceava, situație în care s-a găsit până la noua împărțire administrativă din decembrie 1960, când 

raionul amintit s-a desființat, localitatea intrând în componența raionului Dorohoi. În 1968 

Darabaniul a recâștigat statutul de oraș. 

Colectivizarea a fost declarată încheiată la Darabani pe 16 martie 1962, după două zile Suceava 

fiind considerată oficial ultima regiune a României în care se produsese „transformarea socialistă a 

agriculturii”.  

În 1980 principalele unități existente pe teritoriul orașului erau: 

 Filatura de bumbac; 

 Secția de covoare; 

 2 ateliere de împletituri nuiele; 

 Centrul Energetic; 

 Cooperativa meșteșugărească „Prestarea”; 

 Cooperativa de Consum cu cinci secții de Producție de Mică Serie; 

 Cooperativa de Credit;     

 Stațiunea de Mașini Agricole (una la Darabani și una la Bajura); 

 Cantonul Pastoral; 

 Baza de Recepție Cereale; 

 Secția Silvo-Cinegetică; 

 Baza de Contractări și Achiziții Animale a Întreprinderii Cărnii; 

 Biblioteca Orășenească; 

 Oficiul P.T.T.R. ; 

 7 Școli Generale; 

 Liceul Industrial; 

 9 Grădinițe pentru Copii; 

 Spitalul și Policlinica Orășenească; 

 Casa Orășenească de Cultură; 

 Cinematograful „Făclia”.         

La  22 decembrie 1997 este inaugurată Judecătoria Darabani. 
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3. STRUCTURA ȘI EVOLUȚIA POPULAȚIEI 

 

3.1 Populația stabilă a județului Botoșani și a orașului Darabani 

 

Sursa: INS și Recensământul populației 2011 

 

În 1774 la Darabani locuiau 90 de familii, conform serviciilor vremii. Recensământul din 1845 

consemnează la Darabani 1.120 de locuitori,  iar cel din 1860 plasează târgul pe locul 34 în topul 

celor mai locuite localități urbane din Moldova, cu 1.641 de locuitori. (sursa Wikipedia)  

Darabani este cel mai nordic oraș din România situat în județul Botoșani, format din localitatea 

Darabani ca reședință și din satele Bajura, Eșanca și Lișmănița. El se află pe locul 4, în anul 2011 

la numărul de locuitori raportat la populația județului.     

În orașul Darabani, populația la data de 01.01.2019  era de 13017 locuitori, iar în 01.01 2020 un 

număr de 13099 locuitori. La Recensământul populației din 2011 numărul locuitorilor era  de 

9893 , înregistrându-se o creștere cu 3.206 persoane în 5 ani .Din punct de vedere procentual din 

2011 până în 2016 populația a crescut cu 22.86%,  iar în următorii 3 ani se observă  un număr 

constant de locuitori, după cum urmează : 2017  +1.003%,  2018  +1.006%,  2019  +1.005%   

(2020 +1.006%). 

Se observă o creștere  considerabilă între anii 2011-2016 care se explică  prin faptul că, la 

recensămânul din 2011 nu există certitudinea că au fost înregistrate toate persoanele aflate 

temporar în străinatate (urmare a intrării României în UE s-a înregistrat o migrare masivă).  Între 

Localitatea Populație stabilă (număr 

persoane) 

 

RPL 2011 Reactualizare 2019 (31.12.) prin 

serviciul de evidență a populației 

JUDEȚ  

BOTOȘANI 

412626 456130 

ORAȘ  

DARABANI 

9893 13099 

Raportat la nr. total al populației, orașul Darabani se află pe locul  4  la numărul de 

locuitori 
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2016-2019 este vizibilă menținerea numărului populației la acelaș nivel, deoarece s-au înregistrat  

restabiliri în România și în orașul nostru, a unor cetățeni care au dobândit cetățenia română și 

sunt originari din Republica Moldova și Ucraina, care au compensat natalitatea scăzută. 

Densitatea medie a populației orașul Darabani înregistrată în anul 2011 era de 99,08 

locuitori/kmp, iar în 2019 era de 131,19 locuitori/kmp.( suprafața orașului = 99,85kmp) 

 

Distribuția populației orașului Darabani pe criterii de etnie 

 

În cazul orașului Darabani, în perioada 1967-1968 a fost ultimul val de migrare masivă al 

evreilor, iar din anul 1984, când s-a înregistrat decesul ultimei persoane de etnie evreiască, nu 

sau mai înregistrat persoane de alte etnii. De menționat este că până, în anul 1950 aproximativ 

30% din populația orașului Darabani era de etnie evreiască. Conform recensământului din 2011, 

majoritatea locuitorilor sunt români -95,35%, iar pentru 4,61% din populație, apartenența etnică 

nu este cunoscută, - 0,04% - valoare nesemnificativă, sunt de alte etnii. 

 

Distribuția populației orașului Darabani pe criterii de religie 

Nr. 

CRT 

Religie Număr locuitori Procent 

1. Ortodoxă 8777 88,72% 

2. Religie nedeclarată 477 4,83% 
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3. Adventistă de ziua a șaptea 415 4,19% 

4. Penticostală 219 2,21% 

5. Baptistă 5 0,05% 

Total  9893 100,00% 

Sursa :  INS-RPL-2011 

 

Conform recensământului populației din 2011 în România, 16.307.004 cetățeni s-au declarat 

ortodocși, reprezentând 86,45% din populația țării.  Structura populației după religie, relevă 

faptul că în Darabani predomină populația de religie ortodoxă în procent de 88.72%. Alte religii 

declarate în Darabani, la recensământul populaţiei și a locuințelor 2011 sunt următoarele : religia 

adventistă de ziua a șaptea 4.19%, penticostală 2.21%, baptistă 0.05%, fiind prezente și persoane 

care nu și-au declarat religia într-un procent  4,83%.  

 

3.2 Împărțirea populației pe grupe de vârstă 

 

Populația din orașul Darabani pe grupe de vârstă la 31.12.2019 

Grupa de vârstă Nr. 

persoane 

Sex - 

masculin 

Sex - 

feminin 

Procent % 

sub 5 ani 553 288 265 4,22% 

5 – 9 ani 586 298 288 4,47% 

10-14 ani 730 366 364 5,57% 

15-19 ani 744 381 363 5,68% 

20-24 ani 910 470 440 6,95% 

25-34 ani 2195 1246 949 16,76% 

35-49 ani 3258 1834 1424 24,87% 

50-59 ani 1666 867 799 12,72%= 

60-64 ani 610 296 314 4,66% 

65-74 ani 981 434 547 7,49% 

75-84 ani 633 240 393 4,83% 

peste 85 ani 233 76 157 1,78% 
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TOTAL 

POPULAȚIE 

13.099 6796 6303 

 

100% 

Sursa:  Institutul Național de Statistică,  Direcția județeană de statistică Botoșani 

 

Structura pe grupe de vârstă, conform datelor de la INSSE pentru anul 2019, indică o pondere 

ridicată a populației adulte (15-59de ani) de 66,98 %, comparativ cu ponderea populației adulte 

din anul 2014 - 65,60%. 

În structura pe grupe de vârstă și evoluția acesteia, din analiza datelor furnizate de INS, se 

observă faptul că ponderea copiilor sub 15 ani este apropiată de cea a vârstnicilor și anume: 

copiii=14,26%, iar vârstnicii=18,76%, ceea ce confirmă tendința în scădere atât pe plan 

național, județean dar și a orașului Darabani, respectiv o natalitate scăzută și o îmbătrânire 

demografică.  

 

Din datele prezentate în tabel reiese că procentul de 71,63% foarte ridicat al populație orașului o 

reprezintă persoanele apte de muncă. Cu toate acestea, o pondere considerabilă este reprezentată 

de persoane care sunt plecate din țară. Având în vedere că mulți din cei apți de muncă pleacă  

împreună cu copiii , se poate spune că populația care locuiește efectiv este îmbătrânită. 

O situație mai puțin întâlnită la nivelul populației orașului Darabani o reprezintă faptul că, pentru 

cei până la vârsta de 60 ani, persoanele de sex masculin sunt în număr de 5.750  un procent de 

43,90%, vizibil mai ridicat  decât numărul persoanelor de sex feminin în număr de 4.892 cu un 

procent de 37,35%, deși pe plan național situația este inversă - de obicei toate statisticele 

naționale prezintă date din care rezultă că femeile sunt mai numeroase.  În cazul persoanelor 

peste 60 de ani numărul celor de sex feminin (10,77%) este mai mare cu 2,78%  față de sexul 

masculin (7,99%) , asta se explică prin  faptul că speranța de viață a femeilor este mai mare.  
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3.3 Populația Orașului Darabani in funcție de starea civilă legală  

 

Starea civilă a populației din orașul Darabani 

Sursa: Recensământul populației 2011 

 

Nupțialitatea, în toate țările din Europa este într-o continuă scădere, fiind influențată de 

modificarea raporturilor între sexe, a dificultăților economice (în cazul cuplurilor tinere) și a 

fenomenului influențat de divorțuri. 

În orașul Darabani, ponderea căsătoriilor se menține într-un procent ridicat de 50,5% din 

numărul total de locuitori, iar divorțurile la nivelul orașului nostru este scăzut 18,73% din 

numărul total de căsătorii. 

Spre exemplu în anul 2019 s-au înregistrat 78 de căsătorii și 12 divorțuri, în 2018 -- 104 căsătorii 

și 13 divorțuri, în 2017  --82 de căsătorii și 6 divorțuri, iar în 2016  --71 de căsătorii și 1 divorț 

potrivit informațiilor date de evidența populației Darabani. Privitor la aceste date dărăbănenii nu 

divorțează foarte des existând in medie 1 divorț la fiecare 10 căsătorii, acesta înregistrându-se 

frecvent în grupa de vârstă 30-39 ani. 

 

 

 

 

Orașul 

Darabani 

POPULA

ȚIA 

STABIL

Ă  

 

TOTAL 

S T A R E A    C I V I L Ă    L E G A L Ă STAREA 

CIVILĂ 

DE 

FAPT 

Persoane 

care 

trăiesc în 

uniune 

consensu

ală 

Necăsăto

rit (ă) 

Căsător

it (ă) 

Vădu

v (ă) 

Divorț

at  (ă) 

 

Ambele 

sexe 

9893 3642 4996 936 319 106 

Procent 100% 36,8% 50,5% 9,5% 3,2%  

Masculin 4867 2060 2483 179 145 53 

Feminin 5026 1582 2513 757 174 53 
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Mișcarea naturală a populației (număr persoane) în perioada 2016-2019 

An Născuți vii Decedați Sporul natural 

   

Jud. 

Botoșan

i 

Oraș 

Daraban

i 

Jud. 

Botoșan

i 

Oraș 

Daraban

i 

Jud. 

Botoșan

i 

Oraș 

Daraban

i 

201

6 

4219 113 5837 145 -1618 -32 

201

7 

4299 106 5920 146 -1621 -40 

201

8 

4115 114 5987 149 -1872 -35 

201

9 

3737 89 5654 145 -1917 -56 

Sursa:  Institutul Național de Statistică, Direcția județeană de statistică Botoșani 

       

La nivelul județului Botoșani în ultimii 4 ani s-au înregistrat 16.410 născuți vii, cu o diferență 

vizibilă în 2019 (378 născuți vii) față de anul anterior. În acest trend se încadrează și orașul 

Darabani, unde sunt înregistrați  422 născuți vii, cu aceeași vizibilă diferență în anul 2019 (25 

născuți vii) față de anul 2018. 

În perioada menționată, pe parcursul celor 4 ani din totalul de 422 de născuți vii, cu reședință 

obișnuită în România,  un număr de 79 copii sunt născuți în străinătate, ulterior înregistrându-se 

în baza de date națională. Dacă în această perioadă numărul născuților vii este într-o continuă 

scădere, decedații se mențin la un număr constant, observându-se o scădere continuă a 

populației. 

În perioada 2016-2019 la nivelul orașului Darabani, sporul natural al populației a fost negativ, 

însemnând că rata mortalității în ultimii ani, o depășește pe cea a natalității. Diferența dintre 

decese și nașteri s-a adâncit în ultimii ani, vizibil fiind anul 2019 unde sporul natural negativ 

survine pe fondul scăderii nașterilor. O explicație ar fi întârzierea comunicării de naștere din 

străinătate, de la Ambasadele și Consulatele României și faptul că unele familii depun actele 

pentru transcriere în țară prima oară când se întorc acasă, adică cu mul mari întârzieri. O altă 

explicație ar fi pe fondul situației nesigură, socio-economică, decizia de a avea copii este 
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amânată de multe cupluri  pentru o perioadă mai bună. Această scădere a natalității este frecventă 

la țările în curs de dezvoltare și apare uneori din cauza fenomenului de tranziție demografică.  

Scăderea masivă a populației, este vizibilă în cifrele prezentate în tabelul de mai jos, sporul 

natural fiind negativ în tot județul nostru. 

 

Migrației populației în perioada 2016-2019 din orașul Darabani 

An Stabiliri cu domiciliul 

(inclusiv  migrația 

externă) Darabani 

Plecări cu domiciliul 

(inclusiv  migrația externă) 

Darabani 

Sporul 

migrației 

2016 245 191 +54 

2017 278 183 +95 

2018 354 225 +129 

2019 323 193 +130 

Sursa: Institutul Național de Statistică,  Direcția Județeană de Statistică Botoșani 

 

Migrația internațională are un impact asupra Uniunii Europene și a statelor membre din care face 

parte și România. În ultimul deceniu, populația României a scăzut considerabil, fenomen cauzat 

de migrarea externă a populației. Fenomenul migratoriu este important în calculul densității 

populației, acesta fiind influențat atât de cetățenii care își stabilesc domiciliul cât și reședința 

(rezidența), precum și cei care au avut statutul de cetățeni români cu domiciliul în străinătate care 

și-au stabilit domiciliul în România. 

În ultimii ani, în orașul Darabani s-a înregistrat un flux destul de mare al stabilirilor cu domiciliul 

(în special migrația externă), soldul migrației fiind pozitiv după cum urmează: 

 

An Valoare 

2016 +54 

2017 +95 

2018 +129 

2019 +130 

 

Acest fapt se explică astfel: natalitatea scăzută a orașului a fost “compensată de restabilirea în 

România,  inclusiv în orașul Darabani a unor cetățeni străini care, în urma depunerii unui 

jurământ de credință au obținut cetățenia română și înregistrează ulterior copiii minori, care au 

fost uneori și în număr mare (3-4-5 copii/familie). De asemenea s-au înregistrat și plecări, aceștia 
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stabilindu-și domiciliul atât în țară cât și în străinătate, multe persoane fiind însoțite de copiii 

minori.   

Din orașul Darabani, in ultimii 4 ani au plecat cu domiciliul 792 de persoane, conform datelor de 

la Institutul Național de Statistică, în anul 2018 fiind înregistrat cel mai mare număr de migranți, 

respectiv 225 persoane. 

În contextul migrației, Uniunea Europeană propune o politică europeană globală, menită să facă 

față provocărilor fluxului migrației. Politica europeană se construiește pe tradițiile privind azilul 

și migrația, având în vedere respectarea drepturilor omului și aspectele umanitare, cât și 

beneficiile Uniunii Europene. 
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4. ECONOMIA LOCALĂ 

 

Datorită poziţiei geografice orașul Darabani, este centrul activităţilor economice ce se desfăşoară 

în zonă, prezentând următoarele grupe de activităţi economice:  activităţi agricole desfăşurate în 

gospodăriile populaţiei și în societăţile comercial-agricole existente, activităţi de servicii, în 

vederea satisfacerii cerinţelor populaţiei din municipiu și zona de influenţă: comerţ, turism, 

învăţământ, cultură, sănătate, transport. Funcţionarea economiei de piaţă este determinată de un 

mediu concurenţial puternic și cu baze solide în care un rol important este deţinut de agenţii 

economici privaţi și de inițiativele acestora.  

Se va avea in vedere atragerea iniţiativelor și investiţiilor private, sprijinirea parteneriatelor public-

private, încurajarea cetatenilor in ceea ce priveste initiativele antreprenoriale. 

 

4.1 Evoluția numărului de salariați 

 

Terminologie:  

Rata de ocupare reprezintă ponderea populației ocupate din grupa de vârstă activă raportat la 

numărul total al populației din aceeași categorie de vârstă. 

Rata șomajului reprezintă ponderea șomerilor din total populație activă pe categorii de vârstă. 

Conform Institutului Național de Statistica, la nivelul județului Botoșani s-au înregistrat la 

sfârșitul anului 2019, 55.538 persoane salariate. Numărul mediu al persoanelor salariate din orașul 

Darabani reprezintă 2.05% din cel înregistrat la nivel județean. 

Din analiza datelor, se poate observa ca numărul salariaților a avut o ușoara creștere  în perioada 

2016 -2019, ceea ce reflecta o creștere economica în perioada specificată. 

 

AN Oraș DARABANI 

(număr persoane) 

JUD. BOTOȘANI 

(număr persoane) 

2016 1066 51960 

2017 1091 53884 

2018 1120 54484 

2019 1142 55538 

Sursa: INSSE Tempo Online -  http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online  

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online
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Rata de ocupare a forței de muncă  din Darabani, în perioada 2016-2019 

 2016 2017 2018 2019 

Numărul mediu al 

salariaților 

1066 1091 1120 1142 

15-64 ani 9013 9072 9157 9274 

Rata de ocupare total 11,83% 12,03% 12,23% 12,31% 

Numărul total al 

șomerilor 

235  

(2,80%) 

173 

 (2,10%) 

147   

(1,70%) 

132  

  (1,5%) 

Sex masculin 128 100 76 68 

Sex feminin 107 73 71 64 

Numărul șomerilor 

Lișmănița 

7 3 9 9 

Numărul șomerilor 

Eșanca 

6 6 6 8 

Numărul șomerilor 

Bajura 

6 11 15 19 

Sursa: Institutul National de Statistica, Direcția Județeană Botoșani, AJOFM Botoșani 

 

Numărul mediu al salariaților cuprinde persoanele angajate cu contract de muncă pe durată 

nedeterminată sau determinată (inclusiv lucrătorii sezonieri, managerul sau administratorul), al 

căror contract de muncă sau raport de serviciu nu a fost suspendat în anul de referință. 

La nivelul județului Botoșani, în anul 2019, conform informațiilor oferite de INS, din totalul 

persoanelor din grupa de vârstă 18-64 ani, 55.538 persoane  erau angajați. În același timp, în 

Darabani din totalul de 9.274 persoane din grupa de vârstă apte de muncă, doar 1.142 erau salariați 

, rata de ocupare medie fiind de 12,31%. Dupa 2016 numărul salariaților a inregistrat o ușoară 

creștere de 0,16%.    

 

În orașul Darabani, în anul 2018 cel mai mare număr mediu al salariaților activi a fost de: 

 200 persoane în domeniul industriei alimentare 

 118 persoane în domeniul comețului cu amănuntul 

 45 de persoane în domeniul transporturilor 

 31 de persoane în domeniul construcțiilor.  
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Astfel, se poate observa că numărul ridicat al salariaților din oraș se regăsește în domeniul 

industriei alimentare, domeniu care cunoaște un grad ridicat de dezvoltare și cea mai mare cifră de 

afaceri, înregistrată în anul 2018 cu o valoare de 89.442.858 lei.  

 

4.2 Evoluția numărului șomerilor înregistrați și rata șomajului 

 

În orașul Darabani, în anul 2019 rata șomajului a scăzut față de anul 2018 cu 0,20%, iar față de 

2016 cu 1,30%. Asta se relevă din faptul că multe persoane au terminat perioada șomajului, după 

care au rămas fără ocupație, sau se ocupă cu agricultura, apoi alte persoane nu au mai fost 

înregistrate. Cea mai mare parte a tinerilor care nu urmează cursurile unei instituții de învățământ 

superior, au migrat în străinătate în căutarea unui loc de muncă.   

Ca factor pozitiv este faptul că un număr de tineri cu vârsta între 18-25 ani care au terminat 

cursurile liceului Dimitrie Cantemir secțiile Industrie Alimentară, Alimentație Publică, Mecanică 

Agricolă, Mecanică Auto și-au gasit loc de muncă în urma cursurilor de formare profesională 

organizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă.  

Între anii 2016-2019 în Darabani, numărul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 

înscrise la cursurile de formare profesională AJOFM era de 2184. Un alt factor pozitiv este că la 

31.12.2019 în orașului nostru s-au înregistrat la AJOFM Darabani 5.229 persoane care și-au găsit 

un loc de muncă, din care 1.999 femei și 3.230 bărbați. 

Șomerii sunt persoanele care în cursul perioadei de referință nu au un loc de muncă și nu 

desfășoară o activitate în scopul obținerii unor venituri, sunt în căutarea unui loc de muncă și sunt 

disponibile să înceapă lucrul în următoarele două săptămâni (inclusiv săptămâna în care s-a 

desfășurat interviul), dacă s-ar găsi imediat un loc de muncă. 

 

 Şomerii 

înregistraţi la 

din care: Rata 

şomajului 

Rata 

şomajului 

An Agenţiile pentru 

ocuparea 

forţei de muncă 

(număr 

persoane) 

femei 

(număr 

persoane) 

- total (%) - femei (%) 

2016 235 107 4,4% 3,8% 
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2017 173 73 4,4% 3,8% 

2018 147 71 4,4% 3,8% 

2019 132 64 1,5% 1,6% 

Sursa: INSSE Tempo Online -  http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online 

 

În anul 2019, rata șomajului din Regiunea Nord - Est era de 4.3%, iar în județul Botoșani rata 

șomajului era de 2.6%. Rata șomajului înregistrat reprezintă raportul dintre numărul șomerilor 

(înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de munca) și populația activă civilă (șomeri + 

populație ocupată civilă, definită conform metodologiei balanței forței de muncă). 

 

 

4.3  Activitatea economică  

 

Pe teritoriul județului Botoșani, în anul 2019 au fost înregistrati un număr de  27.328  de agenți 

economici,  806 dintre aceștia activând în orașul Darabani, conform www.topfirme.ro.  

Cifra medie de afaceri a firmelor care activează în orașul darabani a fost la sfârșitul anului 2019 în 

suma de 212.5  milioana lei (48.3 milioane EUR), aproximativ 2.69% din cifra de afaceri din 

județul Botoșani. 

Profitul net declarat al firmelor din orașul Darabani, la sfârșitul anului 2019 era structurat astfel : 

 4 firme  cu profit mai mare de 1 milion de lei; 

 3 firme cu profit intre 500.000  – 1.000.000 lei; 

 19 firme cu profit intre 100.000 – 500.000 lei; 

 15 firme cu profit intre 50.000 – 100.000 lei. 

În ceea ce privește numărul de angajați doar o firmă avea la nivelul anului 2019 mai mult de  100 

angajați. Raportat la principalele domenii de activitate a firmelor care își desfășoară activitatea pe 

raza orașului Darabani structura salariaților ar  fi următoarea: 

 CAEN 1011 producția și conservarea cârnii – 241  angajați; 

 CAEN 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de 

produse alimentare, băuturi și tutun – 57 angajați; 

 CAEN 4941 transporturi rutiere de mărfuri  - 33  angajați; 

 CAEN 3101 Fabricare de mobila pentru birouri și magazine – 29  angajați; 

 CAEN 4719  Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta 

de produse nealimentare – 26 angajați; 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online
http://www.topfirme.ro/
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 CAEN 4773  Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice  în magazine specializate – 

20 angajați; 

 CAEN 5229   Alte activități anexe transportului  -  19 angajați; 

 CAEN 5610   Restaurante – 18  angajați; 

 CAEN 4332  Lucrări de tâmplăriei și dulgherie – 17  angajați; 

 CAEN 8553 Scoli de conducere – 16 angajati; 

 CAEN 111 Cultivarea cerealelor – 13 angajati ; 

 CAEN 4120 Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale și nerezidentiale – 13 angajati; 

 CAEN 146 creșterea porcinelor – 11 angajati; 

 CAEN 2223 Fabricare articolelor din material plastic pentru constructii – 8 angajati.  

 

Număr de agenți economici 806 aproximativ 2.95 % din totalul agenților economici din județul 

Botoșani. Agenții economici  de pe raza orașului Darabani au înregistrat la sfârșitul anului 2019 o 

cifra de afaceri de 212,5 milioana lei (48.3 milioane euro) aproximativ 2.69% din cifra de afaceri 

din județul Botoșani. Profitul înregistrat de firmele de pe raza administrativ teritoriala a orașului 

Darabani a fost la sfârșitul anului 2019 de 15 milioane lei (3,4 milioane euro), 2.55% din profitul 

brut realizat  în județul Botoșani. 

 

Principalii agenți economici care își desfășoară activitatea în localitatea Darabani: 

 

Nr. 

crt. 

DENUMIRE 

SOCIETAT

E 

Localitatea Nr. 

angaj

ați 

Cifra de 

afaceri 

Profit Domeniul de 

activitate 

Cod 

CAEN 

1. SC SAGROD 

SRL 

DARABANI 161 78.321.616 1.142.614 Prepararea și 

conservarea 

carnii 

1011 

2. SC 

PRACTIC 

COMERT 

STRUGARU 

SRL 

DARABANI 80 40.206.371 1.716.816 Prepararea și 

conservarea 

carnii 

 

1011 

3. SC 

MOBILIER 

DELAGRAV

E SRL 

DARABANI 27 9.403.365 94.685 Fabricarea de 

mobila pentru 

birouri și 

magazine 

3101 
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4. SC 

EXPEDITII 

TRANSGHE 

SRL 

DARABANI 13 8.302.889 12.641 Alte activități 

anexe 

transporturilor 

5229 

 

5. SC 

VLADIGOR 

TRANS SRL 

DARABANI 20 8.152.512 368.646 Transporturi 

rutiere de marfuri 

4941 

6. GLOBAL 

PIGS 

COMPANY 

SRL 

DARABANI 11 7.306.810 1.451.33

7 

Creșterea 

porcinelor 

0146 

7. SAMISA 

FARM S.R.L. 

DARABANI 12 6.156.183 554.431 Comert cu 

amanuntul al 

produselor 

farmaceutice, în 

magazine 

specializate 

4773 

8. BASIC 

PLAST SRL 

DARABANI 17 5.411.024 519.687 Lucrari de 

tamplarie și 

dulgherie 

4332 

9 SOCIETATE

A 

AGRICOLA 

AGROMIXT 

DARABANI 9 4.408.121 97.799 Cultivarea 

cerealelor 

0111 

1

0 

CASY PLUS 

SRL 

DARABANI 4 3.581.023 87321 Comert cu 

amanuntul în 

magazine 

nespecializate, cu 

vanzare 

predominanta de 

produse 

alimentare, 

bauturi și tutun 

 

4711 

1

1 

NARDIO 

PLUS SRL 

DARABANI 16 3.155.190 80.963 Comert cu 

amanuntul în 

magazine 

nespecializate, cu 

vanzare 

predominanta de 

produse 

alimentare, 

bauturi și tutun 

4711 
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1

2 

BIT 

SENTINEL 

SECURITY 

SRL 

DARABANI 6 2.258.851 1351.63

5 

activități de 

consultanta în 

tehnologia 

informatiei 

6202 

1

3 

PETROL 

ONE SRL 

DARABANI 1 2.192.527 152.249 Transporturi 

rutiere de marfuri 

4941 

1

4 

EDYON 

GERMANY 

S.R.L. 

DARABANI 6 1867.077 -

557.630 

Alte activități 

anexe 

transporturilor 

5229 

1

5 

KOKET 

EMY SRL 

DARABANI 18 1.843.372 373.004 Comert cu 

amanuntul în 

magazine 

nespecializate, cu 

vanzare 

predominanta de 

produse 

nealimentare 

4719 

1

6 

FRAREB 

TRANSPOR

T SRL 

DARABANI 3 1.315.890 134.896 Transporturi 

rutiere de marfuri 

4941 

1

7 

PEHAȘBEL

AND ALFA 

S.R.L. 

DARABANI 3 1.288.702 192.796 Comert cu 

amanuntul în 

magazine 

nespecializate, cu 

vanzare 

predominanta de 

produse 

nealimentare 

4719 

1

8 

MARDOR-

SEB S.R.L. 

DARABANI 6 1.225.771 133.637 Transporturi 

rutiere de marfuri 

4941 

1

9 

REZISTENT 

CONSTRUC

T PROIECT 

SRL 

DARABANI 6 1.206.697 184.436 Lucrari de 

constructii a 

cladirilor 

rezidentiale și 

nerezidentiale 

4120 

2

0 

MEDAS 

S.R.L. 

DARABANI 8 1.069.814 472.653 activități de 

asistenta medicala 

generala 

8621 
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2

1 

PRODCOM-

MOGA SRL 

DARABANI 6 1.063.949 459.017 Fabricarea prin 

tricotare sau 

crosetare a altor 

articole de 

imbracaminte 

1439 

2

2 

AGRAS 

CABAROM 

SRL 

DARABANI 4 1.048.506 486.930 Cultivarea 

cerealelor 

(exclusiv orez), 

plantelor 

leguminoase și a 

plantelor 

producatoare de 

seminte 

oleaginoase 

111 

2

3 

ADCORA 

WASH 

SERVICE 

SRL 

DARABANI 1 987.247 578.036 Intretinerea și 

repararea 

autovehiculelor 

4520 

2

4 

BAIAZID 

FULGER 

SRL 

DARABANI 2 928.176 143.523 Comert cu ridicata 

al materialului 

lemnos și al 

materialelor de 

constructii și 

echipamentelor 

sanitare 

4673 

2

5 

EVENIMEN

TE DE 

CALITATE 

S.R.L 

DARABANI 12 858.380 238.634 Restaurant 5610 

2

6 

MIRDARA 

SRL 

DARABANI 7 831.121 -

102.987 

Comert cu 

amanuntul în 

magazine 

nespecializate, cu 

vanzare 

predominanta de 

produse 

alimentare, 

bauturi și tutun 

4711 

2

7 

ALCAROM 

MIXT 

IMPORT 

EXPORT 

SRL 

DARABANI 8 830.504 24.538 Fabricarea 

articolelor din 

material plastic 

pentru constructii 

2223 
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Orașul Darabani necesită un nivel ridicat de dezvoltare pentru că este un pol important de atracție 

a comunelor din vecinătate, având o influență directă în dezvoltarea economică și socială a zonei. 

Calitatea vieții și dezvoltarea armonioasă a orașului este condiționată semnificativ de nivelul 

dezvoltat al infrastructurii de transport, de educație, de sănătate sau a celei sociale. În prezent 

amintim că avem o secție a spitalului Aromatic, o judecătorie, 2 notariate, un serviciu de evidență 

al persoanelor toate acestea pe o rază de 35 km, dar să amintim și de liceul Dimitrie Cantemir 

unde învață un număr foarte mare de elevi din orașul nostru, dar să perecizăm că aici vin mulți 

tineri din comunele învecinate. Dezvoltarea capitalului uman, contribuie la cunoașterea în toate 

domeniile, economice și sociale sprijinind în mod firesc toată sfera socialului, promovarea 

economiei cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă, care să asigure dezvoltarea socială și 

teritorială a orașului nostru.   

2

8 

DORISIMO 

PHARMA 

S.R.L. 

DARABANI 3 828.691 -73.226 Comert cu 

amanuntul al 

produselor 

farmaceutice, în 

magazine 

specializate 

4773 
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5. SISTEMUL EDUCAȚIONAL ÎN ORAȘUL DARABANI 

 

5.1  Infrastructura de învățământ 
 

Rețeaua sistemului educațional din orașul Darabani cuprinde 2 unități de învățământ 

preșcolar, 4 unități de învățământ primar și gimnazial și o unitate de învățământ liceal. 

Unitățile de învățământ din orașul Darabani, au o bază materială (săli de clasă, biblioteci, 

laboratoare), respectiv una umana (cadre didactice) care asigura în bune condiții 

desfășurarea actului educational, dar necesita diferite investiții în ceea ce privește 

pregătirea continua a cadrelor didactice în vederea adaptării cerințelor actuale, respectiv 

digitalizare. Transportul elevilor se realizează cu microbuze școlare asigurând astfel 

condiții optime de deplasare. 

 

Infrastructura educationala trebuie modernizata prin dotarea cu tehnica moderna în domeniul 

TIC și a laboratoarelor. 

Nr. 

Crt. 

 

Unitate de 

învățământ 

 

Adresa 

Personalitate 

juridică/Aron

dată 

Acreditată/ 

Autorizată 

Învățămâ

nt 

public/pri

vat 

1 

GRĂDINITĂ 

CU 

PROGRAM 

NORMAL NR 

2 

DARAB

ANI 
ARONDATĂ 

ACREDITA

TĂ 
PUBLICĂ 

2 

GRĂDINITĂ 

CU 

PROGRAM 

NORMAL NR 

5 

DARAB

ANI 
ARONDATĂ 

ACREDITA

TĂ 
PUBLICĂ 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR SI GIMNAZIAL 

1 

ȘCOALA 

GIMNAZIAL

Ă  

“LEON 

DARAB

ANI 

PERSONALIT

ATE 

JURIDICĂ 

ACREDITA

TĂ 
PUBLICĂ 
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Tabel – Infrastructura de învățământ din orașul Darabani 

Sursă: Școala Gimnazială “Leon Dănăila“, Liceul “Dimitrie Cantemir“. 

 

 

5.2. Personalul didactic 
 

Tabel: Încadrarea personalului didactic în anul școlar 2020-2021, pentru învățământul 

preuniversitar, în orașul Darabani. 

Nr. 

Crt. 

Specialitatea catedrei 

(postului) 

Norme/Posturi 

didactice 

(număr) 

Norme/posturi didactice 

acoperite cu: 

Titulari Suplinitori 

1 Educatori 14 14  

2 Învățători 20 19  

3 Profesor 39 29 19 

4 Discipline tehnice 12 12 - 

 TOTAL 121 101 19 

Sursă: Școala Gimnazială “Leon Dănăilă“, Liceul “Dimitrie Cantemir“. 

 

 

5.3  Populația școlară 

 

Aprobarea planurilor de școlarizare ale unităților de învățământ din orașul Darabani s a 

realizat conform actelor normative în vigoare.Astfel, în anul școlar 2019/2020 au fost 

înscriși un număr total de 1915 elevi, din care preșcolari 251. 

DĂNĂILA” 

2 

ȘCOALA 

GIMNAZIAL

Ă NR.1 

BAJURA STRUCTURĂ 
ACREDITA

TĂ 
PUBLICĂ 

3 

ȘCOALĂ 

PRIMARĂ 

“GHEORGHE 

MOROȘANU“ 

TEIOAS

A 
STRUCTURĂ 

ACREDITA

TĂ 
PUBLICĂ 

4 

ȘCOALĂ 

PRIMARĂ “ 

NR. 2 

LIȘMĂNI

ȚA 
STRUCTURĂ 

ACREDITA

TĂ 
PUBLICĂ 

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL 

1 

LICEUL 

“DIMITRIE 

CANTEMIR” 

DARAB

ANI 

PERSONALIT

ATE 

JURIDICĂ 

ACREDITA

TĂ 
PUBLICĂ 
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Tabel – Evoluția numărului de elevi, pe ani școlari. 

Tip instituție/ 

Nr. Înscriși 

2019-2020 2019-2018 2018-2017 2017-2016 

Grădinițe 251 263 259 235 

Școli generale 820 819 832 827 

Licee 844 878 902 954 

TOTAL 1915 1960 1993 2016 

Sursă: Școala Gimnazială “Leon Dănăilă“, Liceul “Dimitrie Cantemir“. 

 

La nivelul anului școlar 2019/2020 numărul elevilor înscriși în învățământul primar, 

gimnazial ,liceal și profesional este de 1664. 

 

Tabel – Situația elevilor înscriși în anul școlar 2019-2020 

Unitate

a de 

învățăm

ânt 

Nr.  

Înscriși 

Clasa Nr. 

Promo

vați 

Repet

enți 

Aban

don 

școlar 

Rata 

promovabilit

ății 

 

Școala 

Gimnaz

ială 

“Leon 

Dănăilă

“ 

 Pregătit

oare 

71 - - 100 % 

I 81 - - 100 % 

II 66 1 - 98,36 % 

III 95 - - 100 % 

IV 104 - - 100 % 

V 113 1 - 99,12 % 

VI 115 1 - 99,14 % 

VII 64 1 - 98,46 % 

VIII 118 - - 100 % 

 

Liceul 

“Dimitr

ie 

Cantem

ir“ 

 

LICEU 

IX 130 1 - 99,23 % 

X 152 - - 100 % 

XI 169 - - 100 % 

XII 154 - - 100 % 

PROFES

IONAL 

IX 112 49 -  

X 71 1 - 98,55% 

XI 56 14 - 75% 

TOTAL   1671 69  97% 

Sursă: : Școala Gimnazială “Leon Dănăilă“, Liceul “Dimitrie Cantemir“. 
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Rezultatele elevilor la examenele naționale 

 

Media de promovabilitate la Evaluarea Națională a elevilor înscriși  în Unitățile de 

învățământ în anul școlar 2019/2020 a fost de 85,57%. 

 

Tabel – Situația testărilor naționale 

An școlar Nr. Elevi 

înscriși 

Nr. Elevi 

prezenți 

Nr. Elevi care 

au promovat 

Procent 

pomovabilitate 

***raportat la 

nr de elevi 

prezenți 

2016-2017 82 82 78 95,12 % 

2017-2018 107 87 77 88,50 % 

2018-2019 61 61 52 85,25 % 

2019-2020 118 104 89 85,57 % 

Sursă: Școala Gimnazială “Leon Dănăilă“. 

     

Analizând situația elevilor care au fost înscriși în susținerea Examenului de Bacalaureat din 

anul 2019-2020 vom observa o promovabilitate de 78,83%. 

 

Tabel– Situația Examenului de Bacalaureat 

An școlar Nr. Elevi 

înscriși 

Nr. Elevi 

prezenți 

Nr. Elevi care 

au promovat 

Procent 

pomovabilitate 

2019-2020 171 171 111 78,83 % 

2018-2019 130 130 91 72,86 % 

2017-2018 129 129 94 69,46 % 

2016-2017 137 137 108 64,91 % 

Sursă: Liceul “Dimitrie Cantemir“. 
 

Burse acordate elevilor 

 

Elevii de la cursurile de zi din învățământul de stat pot beneficia de burse de merit , de studiu si de 

ajutor social. Acordarea burselor de la bugetul de stat reprezintă o formă de sprijin material vizând 

atât protecția social cât și stimularea elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură și 

disciplină. 

 

Bursele pe care le pot primi elevii pot fi de tipul: 

 burse de ajutor social 
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 burse de merit 

 burse de studiu 

 burse de perfomanță 

 burse medicale 

 

 

Tabel – Situația statistică privind acordarea burselor școlare 

Nr 

Crt

. 

Denumire 

unitate de 

învățămâ

nt 

Ani 

școlar

i 

Burse de 

performanț

e 

Burse Burse 

Meri

t 

Studi

u 

Social

e 

Medical

e 

 

1 

Școala 

Gimnazial

ă “Leon 

Dănăilă“ 

2016-

2017 

- 27 8 46 33 

2017-

2018 

- 40 20 33 29 

2018-

2019 

- 42 20 26 33 

2019-

2020 

1 47 19 23 44 

 

2 

 

Liceul 

“Dimitrie 

Cantemir“ 

2016-

2017 

3 26 6 121 

2017-

2018 

- 35 10 6 

2018-

2019 

- 38 4 4 

2019-

2020 

1 42 6 8 

 TOTAL  5 297 93 139 

Sursă: Școala Gimnazială “Leon Dănăilă“, Liceul “Dimitrie Cantemir“. 
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6. POLITICI DE MEDIU  

 

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR reprezintă sistemul sau ansamblul de condiţii și elemente 

naturale - ale Terrei – cum ar fi: aerul, apa, solul și subsolul, straturile atmosferice, fiinţele vii 

și toate materiile organice și anorganice, sistemele naturale în interacţiune, valorile istorice, 

culturale și estetice, care interacţionează și influenţează condiţiile de viaţă și dezvoltarea 

societăţii. 

Societatea umană reprezintă componenta centrală a mediului înconjurător. Având în vedere 

cursul de dezvoltare a acesteia, pentru a păstra un echilibru între mediul natural, resursele 

acestuia și om este necesară o planificare strategică a dezvoltării, adaptată la nevoile unei 

societăţi în continuă schimbare, astfel încât să existe în permanenţă un raport stabil între 

modul de gestiune a resurselor naturale și populaţia umană.  

Pentru menținerea unui mediu sănătos, curat și sigur, la nivel global, au fost adoptate o serie 

programe de acţiune și convenţii internaționale ce stabilesc obligaţii precise de mediu ale 

statelor și termene stricte de implementare privind schimbările climatice, conservarea 

biodiversităţii, protejarea fondului forestier și zonelor umede, limitarea folosirii anumitor 

produse chimice, accesul la informații privind starea mediului și altele, ce conturează un 

spațiu juridic internațional pentru aplicarea în practică a preceptelor dezvoltării durabile. 

În cazul nostru, viziunea strategică pe probleme de mediu a Orașului Darabani trebuie 

corelată cu aspiraţiile existente în cadrul U.E. și cu recomandările Comisiei Europene și 

presupune aplicarea de politici de mediu bazate de principiul dezvoltării durabile, 

racordate strategiilor comunitare, naţionale, regionale, judeţene și locale, care să folosească 

resursele pentru a asigura necesităţile curente concomitent cu asigurarea resurselor adecvate 

pentru generaţiile viitoare, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ. 

Toate acestea nu pot fi posibile fără un management corespunzător al activităţii de planificare 

strategică, la nivel administrativ, exploatarea capitalului intelectual, realizarea de studii de 

fundamentare, achiziţii publice de produse și servicii prietenoase cu mediul, planificarea 

urbană participativă cu implicarea cetăţenilor, ridicarea gradului de absorbţie a fondurilor 

disponibile la nivel comunitar în scopul implementării proiectelor propuse și, nu în ultimul 

rând, monitorizarea progreselor realizate. Implementarea acestor idei în strategiile de 

dezvoltare urbană conduce la afirmarea unor centre urbane mai atractive și sustenabile și la 

sporirea indicelui de calitate a vieţii.  
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6.1. Calitatea aerului 

 

Aerul influenţează sănătatea atât prin compoziţia sa chimică cât și prin proprietăţile sale 

fizice (temperatură, umiditate, curenţi de aer, radiaţii, presiune). 

Poluarea aerului reprezintă marea provocare a ultimelor decenii, datorită agresivităţii 

poluanţilor asupra sănătăţii umane și impactului acestora asupra tuturor componentelor de 

mediu: aer, apă, sol, vegetaţie. Efectele poluării aerului generează costuri ridicate pentru 

asigurarea sănătăţii populaţiei, atât pe termen scurt cât și lung, afectează ecosistemele și 

produc fenomenul de eroziune, coroziune și deteriorare a materialor, inclusiv a obiectelor de 

patrimoniu cultural, arhitectural și istoric.  

Conform definiţiei date de O.M.S. și de Comisia Consiliului Europei, poluarea aerului 

semnifică „prezenţa unor substanţe străine de compoziţia a aerului sau variaţii importante ale 

concentraţiei componenţilor săi ce pot produce, direct sau indirect, afectarea stării de sănătate 

a oamenilor, detectabilă la nivelul cunoştinţelor științifice actuale”. 

Aerul este considerat pur atunci când nu conţine decât acele substanţe care intră în compoziţia 

sa naturală și în proporţiile următoare: N2 – 78,09%, O2 – 20,94%, Ar – 0,93%, CO2 – 

0,03%, gaze rare (H2, He, Ne, Kr) – 0,01%. 

 

Poluarea aerului are o importanţă deosebită deoarece aerul, fiind în permanentă mişcare, este 

unul din cei mai rapizi vectori ai agenţilor poluanţi. Poluarea aerului depinde esenţial de 

condiţiile climaterice, de numărul surselor de poluare și de cantitatea de substanţe eliminate în 

bazinul aerian (volumul emisiilor). 

Principalii factori ce condiţionează poluarea și autopurificarea aerului sunt: 

 Factorii meteorologici: curenţii de aer, temperatura, umiditatea și radiaţiile solare; 

 Factorii geografici: relieful, suprafeţe de apă, vegetaţia. 

Factorii climatici pot acționa asupra poluanților atmosferei în mod direct sau indirect. 

Principalii parametri climatici ce influenţează dispersia poluanților sunt: temperatura aerului, 

precipitaţiile atmosferice, stratul de zăpadă, regimul eolian, nebulozitatea, umezeala relativă, 

presiunea atmosferică, radiația solară.  

Fiind situat în partea de nord-est a ţării, cu un relief în cea mai mare parte puţin 

proeminent, prezentând coline domoale, văi largi, interfluvii netede și pante reduse, teritoriul 

judeţului Botoşani și, în cazul nostru, zona orașului Darabani este supusă influenţelor 

climatice continentale ale Europei de Est și mai puţin celor ale Europei Centrale, deşi 
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majoritatea precipitaţiilor sunt provocate de mase de aer care se deplasează din vestul și nord-

vestul Europei. Vecinătatea cu marea câmpie Euro-Asiatică face clima judeţului Botoşani să 

se caracterizeze printr-un regim al temperaturii aerului și al precipitaţiilor cu valori 

caracteristice climatului continental-excesiv. 

În Orașul Darabani, distribuţia spaţială a temperaturii aerului este rezultanta modului de 

dispunere a reliefului, înregistrându-se, la Stația Meteo Darabani, următoarele variaţii medii 

anuale ale temperaturilor aerului perioada 2015 – 2019: 

Sursa: CMR Moldova 

 

Evaluarea impactului poluanţilor atmosferici asupra mediului înconjurător din judeţul 

Botoșani și orașul Darabani se realizează prin: 

 monitorizarea calităţii aerului, prin măsurarea parametrilor de calitate a aerului;  

 inventare locale de emisii, măsurători ale emisiilor și/sau modelarea dispersiei poluanţilor 

atmosferici. 

Pentru menținerea calității aerului au fost adoptate legi ce au ca scop protejarea sănătății 

umane și a mediului înconjurător. Calitatea aerului este monitorizată prin măsurători zilnice, 

iar evaluarea este reglementată prin Legea nr. 104/2011 și transpune directiva 2008/50/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008, privind calitatea aerului 

înconjurător și un aer mai curat pentru Europa. 

Parametrii de calitate a aerului sunt monitorizați în cele peste 100 stații de pe toată suprafața 

României ce alcătuiesc Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) iar 

pe site-ul calitateaer.ro se afişează indicii de calitate și valorile măsurate, actualizate orar, 

aflate în curs de validare și certificare. 

 

Anul Stația Meteo Darabani 

Media anuală Maxima anuală Minima anuală 

2015 10,9 36,5 -17,7 

2016 10,4 35,8 -17,7 

2017 10,1 37,0 -17,8 

2018 10,0 31,0 -18,7 

2019 10,9 34,4 -14,1 
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Datele de calitate din reţeaua RNMCA sunt utilizate pentru completarea Rapoartelor anuale 

de evaluare a calităţii aerului transmisă către Comisia Europeană, care, pe baza lor, va verifica 

stadiul  conformării României la cerinţele Directivelor Europene de calitate a aerului. 

În județul Botoșani funcționează o Staţie automată pentru monitorizarea calităţii aerului – 

fond urban, montată în municipiul Botoșani, echipată cu analizoare automate. Staţia este 

dotată și cu un sistem de monitorizare a datelor meteo ce se  realizează prin senzorii pentru 

direcţia și viteza vântului, de temperatura, umiditate relativă, presiune atmosferică, radiație 

solară și senzor de precipitaţii. Informațiile zilnice sunt validate în cadrul laboratorului și sunt 

transmise în baza de date a ANPM BT.       

În Orașul Darabani, în acest moment, nu există o stație de monitorizare a calității aerului 

însă, în perioada ianuarie - mai 2010, a funcţionat, o staţie manuală, amplasată la Stația Meteo 

Darabani, cu care s-au efectuat  aprox. 107 măsurători volumetrice zilnice pentru NOx și 

NH3, pulberi în suspensie PM10 și calitatea precipitaţiilor. Poluanţii monitorizaţi au fost: pH, 

conductivitate, alcalinitate, SO42-, NO2-, NO3-, NH4-, Cl-, Ca2+ și Mg2+.  Valorile 

înregistrate s-au situat mult sub valoarile limită (orare și zilnice) și valorile țintă stabilite prin 

Legea nr. 104/2011, nefiind înregistrate depășiri ale pragului de informare și de alertă.  

Inventarul local al emisiilor de poluanți atmosferici, elaborat anual de către APM 

Botoșani, pentru Orașul Darabani pe baza raportărilor locale, indică faptul că traficul rutier 

este principala sursă de poluare cu metan și oxizi de azot, încălzirea locuințelor, comercială și 

instituțională și prepararea hranei este principala sursă de poluare cu compuși organici volatili 

nemetanici, monoxid de carbon, PM2,5, PM10, plumb, cadmiu, mercur și POPs-uri, iar 

agricultura generează cea mai mare parte a poluării cu oxizi de sulf, protoxid de azot și 

amoniac.  

Analizând măsurătorile făcute și datorită aşezării geografice, a condiţiilor climaterice dar și 

caracteristicilor economice, se poate concluziona că Orașul Darabani nu este major afectat 

de poluare, neexistând surse majore de poluare a aerului. Totuși, pot fi meţionate o serie de 

surse principale, cu caracter temporar, ce influenţează calitatea aerului, cum ar fi: traficul 

rutier, procesele de ardere pentru încălzirea locuinţelor și a obiectivelor social-economice în 

sezonul rece, lucrările de pe şantierele de construcţii fără măsuri adecvate (stropire, perdele de 

protecţie ş.a.), aplicarea materialului antiderapant în perioada de iarnă, praful datorat traficului 

rutier pe anumite artere de circulație nemodernizate, incinerare de biomasă în aer liber.  

Prin urmare, calitatea aerului din Orașul Darabani este una corespunzătoare și actualmente 

fără influență majoră negativă asupra stării de sănătate a populației. 
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POLUAREA FONICĂ este deasemenea periculoasă pentru sănătatea populaţiei. Zgomotul 

este o problemă de mediu și de sănătate, mai ales în aglomerările urbane unde se 

înregistrează, ca urmare a traficului intens, nivele de zgomot peste limitele admise conform 

SR 10009:2017. 

Efectele zgomotului asupra sănătăţii umane pot fi diferite - de la o simplă iritaţie până la 

tulburări patologice grave ale organelor și sistemelor interne. Din cauza sunetelor puternice de 

înaltă frecvenţă în organele auditive apar modificări patologice ireversibile.  

Zgomotul afectează sistemul nervos uman, sistemul cardiovascular, cauzând excitări severe. 

Zgomotul sporit poate provoca insomnie, oboseală rapidă, agresivitate, poate afecta funcţia de 

reproducere și contribui la tulburări psihice grave precum și probleme de adaptare. 

Determinarea nivelului de zgomot constă în determinarea nivelului de presiune acustică 

continuu echivalent ponderat A ( LAeqT) utilizând un sonometru integrator-mediator de clasă 

1. Laboratorul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani monitorizează zgomotul din 

traficul rutier și zgomotul din interiorul  zonelor funcţionale: parcuri, zone de recreere și 

odihnă, pieţe și parcaje auto în 39 puncte de monitorizare din localităţile: Botoşani, Dorohoi, 

Săveni și Darabani. 

Calitatea regimului fonic în Orașul Darabani se analizează de APM Botoșani prin 

măsurători asupra celor mai importante căi rutiere, cât și în apropierea principalilor agenţi 

economici și parcuri. În anul 2019 au fost efectuate de măsurări sonometrice în punctele de 

monitorizare stabilite pentru evaluarea impactului asupra factorului uman. S-au constatat că 

principala sursă de poluare fonică actuală din Orașul Darabani o constituie traficul rutier, pe 

străzile nemodernizate și pe strada 1 Decembrie, atât în centru cât și în zone limitrofe, 

impunându-se, pe viitor, devierea circulaţiei traficului greu și a celui de tranzit pe o rută 

ocolitoare. În acest mod s-ar diminua poluarea fonică, scăzând totodată impactul negativ 

asupra mediului. 

 

6. 2. Calitatea apelor  

 

Existenţa vieţii este strâns legată de apă care, datorită însuşirilor sale fizice și chimice, 

reprezintă un factor de prim ordin în desfăşurarea multor procese biochimice, fiziologice și 

ecologice esenţiale. Apa este indispensabilă existenţei umane. Coletivităţile umane s-au 

constituit și dezvoltat de-a lungul râurilor și marilor lacuri. Apa potabilă pe Terra se distribuie 

inegal astfel, ȋn statele dezvoltate consumul zilnic este de circa 1000 l de apă pe cap locuitor, 



 

 

 

56 

 

iar în ţările din lumea a treia, trei persoane din cinci nu au acces la apă potabilă și trei din 

patru nu beneficiează de condiţii sanitar-igienice.  

Poluarea apelor de suprafaţă produce o influenţă negativă asupra florei, faunei și direct sau 

indirect asupra sănătăţii populaţiei, întrucȃt este utilizată în alimentație, irigare și alte 

necesităţi tehnice și casnice, de aceea este necesar să se cunoască mai bine aceste pericole, 

inclusiv efectele pe care le pot avea asupra omului chiar cantităţile neînsemnate de substanţe 

chimice periculoase din sursele de apă.  

Pentru a diminua impactul negativ al calităţii apei asupra sănătăţii, nu este suficientă doar 

tratarea ei minuţioasă. Calea cea mai eficientă constă în prevenirea poluării resurselor 

acvatice. 

Principalele surse de poluare a apelor de suprafaţă și pânzei freatice sunt apele reziduale și 

pluviale netratate sau insuficient tratate, depozitele de gunoi din apropierea localităţilor rurale, 

deşeurile de la complexele animaliere situate în apropierea resurselor acvatice, ş.a. Fracţia 

lichidă din aceste surse de poluare, prin infiltrare, pătrunde în apele freatice și conduce la 

poluarea masivă a acestora cu diverse substanţe toxice (nitriţi, nitraţi, sărurile de amoniu, 

bacteriile patogene etc.), care ulterior pătrund în organismul uman. 

Resursele de apă sunt constituite din apele de subterane și ape de suprafaţă. 

Apele subterane de interfluvii și versanţi au debite reduse (1-3 l/s) și la limita potabilităţii, pe 

alocuri chiar nepotabile. Pe total judeţul Botoșani, resursele de ape subterane freatice sunt 

evaluate la 1,780 mc/s, din care numai 0,728 mc/s reprezintă resurse exploatabile și potabile.  

Apele de suprafaţă sunt reprezentate de râuri și lacuri. în zona noastră, alimentarea râurilor se 

face în proporţie de 86% din ploi și zăpezi și numai 14% din surse subterane. Lacurile 

completează reţeaua hidrografică a orașului, fiind create prin bararea văilor.  

          

Rețeaua de alimentare cu apă 

Reţeaua hidrografică de suprafaţă a Orașului Darabani este formată din râul Prut ce are ca 

afluenți pârâul Cornești cu un curs de apă sec în perioadele de vară. 

Pe teritoriul României râul Prut are o lungime de 742 km, un bazin hidrografic de 10.990 km² 

și un debit mediu multianual de 450 m³/sec. Pe o porțiune de 39,4 km marchează frontiera 

româno-ucraineană, pe o porțiune de 681,3 km (din care 73,9 km sunt alcătuiți din lacul 

Stânca-Costești) marchează frontiera dintre România și Republica Moldova. În anii ploioşi 

debitul mediu creşte de circa 2 ori, iar în anii secetoşi scade la mai puţin de jumătate din 

debitul mediu multianual.  

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lacul_de_acumulare_St%C3%A2nca_-_Coste%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lacul_de_acumulare_St%C3%A2nca_-_Coste%C8%99ti
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Alimentarea cu apă a Orașului Darabani se face cu precădere din apele de suprafaţă, dar și din 

cele subterane. Apele subterane sunt de două feluri: 

 

 ape freatice: Există condiţii relativ uniforme de acumulare a apelor freatice, cea mai largă 

răspândire având-o straturile acvifere din depozitele deluviale. Mineralizarea apelor 

subterane este redusă, iar tipul caracteristic este cel carbonatat. Etajarea reliefului 

determină adâncimea la care se găsesc (1-3 m în lunci și 5-20 m în zonele înalte) 

 ape de adâncime: În zona Darabaniului apele de adâncime nu sunt foarte mult exploatate. 

 

Rețeaua de apă potabilă a Orașului Darabani este aproviziontă cu apă din râul Prut,  în 

regim continuu, prin intermediul Stației de captare, tratare și distribuție a apei de la Darabani. 

Aceasta a fost construită în timp de 4 ani și jumătate, fiind pusă în funcţiune în 1980 și 

modernizată de-a lungul anilor.  

Stația este amplasată în cartierul Teioasa, în vecinătatea pădurii Teioasa, în apropierea Staţiei 

Meteorologice Darabani, în loc strategic deoarece este zona cea mai înaltă din perimetrul 

localităţii Darabani, deoarece, după captare, aceasta este distribuită gravitaţional prin cădere, 

curgând liberă, fără pompare, pe rețeaua de distribuție, datorită pantei. Staţia funcționează 24 

de ore din 24 și 365 de zile pe an, cu un personal de cca. 10 operatori și un laborant. 

Sistemul de alimentare cu apă  funcționează la o capacitate corespunzătoare abia din anul 

2018 când, datorită investițiilor făcute de către Primăria orașului Darabani, a fost reabilitat cel 

de-al doilea rezervor cu o capacitate de 1000 mc. Astfel, în ultimii doi ani au fost făcute 

investiții masive în rețeaua de aducțiune și în cea de distribuție, investiții care au dus la 

asigurarea apei potabile pentru aproximativ 78% din populația orașului, urmând ca în 

următorii ani acest procent să crească până la 100%. 

Nu există un izvor propriu-zis, pentru înmagazinarea apei folosindu-se un dren amplasat lângă 

albia majoră a răului Prut, care prin infiltrații, ajunge într-un puţ colector de unde începe 

procesul de pompare către stație. Apa este prelucrată în bazine de beton și trece prin filtre de 

nisip cuarţos. 

Apa extrasă din râul Prut este colectată într-un depozit de două rezervoare cu o capacitate de 

500 mc, respectiv 1000 mc, capacitatea totală fiind de 1500 mc. Potabilizarea apei se face 

printr-o preclorinare cu hipoclorit și trecerea acesteia prin stația de filtrare și clorinare înainte 

de depozitare. 
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La finalul procesului, apa este evaluată prin analize fizico-chimice. Analizele constau în 

determinări de substanţe organice, măsurarea durităţii apei, a PH-ului, amoniacului și 

azotiţilor din apă. Aceşti indicatori sunt foarte importanţi și trebuie respectaţi pentru ca apa să 

fie declarată potabilă. După analize apa este tratată prin dezinfecţie cu clorură de var. 

Informaţiile sunt însemnate într-un registru pentru a verifica dacă apa se încadrează în 

normele de potabilitate.  Astfel, din măsurători rezultă calitatea apei furnizate ce se încadrează 

în parametrii de potabilitate impuşi de Legea 458/2002.  

Rețeaua de alimentare cu apă are o lungime totală de 48 km și a fost pusă în funcțiune în mai 

multe etape. Până în anul 2017 în orașul Darabani, rețeaua de apă avea o lungime totală de 

13,5 km, diferența până la dimensiunile de astăzi fiind realizate cu precădere în ultimii trei 

ani, iar acestea vor crește o dată cu preluarea de către operatorul local de apă-canal a tuturor 

tronsoanelor pe care Primăria le-a executat. 

Din Informațiile  analizate, este mai mult decât evident faptul că necesarul de apă nu este 

acoperit și este nevoie de eforturi în acest sens, soluțiile fiind proiecte de investiții de tipul: 

 Extinderea front de captare, a rețelei de alimentare cu apă și distribuție, având în vedere 

tendința de dezvoltare a localității;  

 Reabilitarea și modernizarea stației tratare / epurare a apelor uzate. 

Rețeaua de colectare a apelor pluviale din orașul Darabani este formată din șanțuri, rigolele 

de scurgere a apelor pluviale și conducte, însă acestea sunt parțial colmatate și există riscul ca 

localitatea să fie inundată de fiecare dată când va ploua mai abundent. 

Odată cu realizarea proiectelor de modernizare a străzilor, se vor realiza și sistemele de 

canalizare pluvială aferente străzilor respective. 

De remarcat este și faptul că, în ultimii ani, volumul apelor uzate evacuate a scăzut 

considerabil în Orașul Darabani, pe fondul contorizării consumului de apă. 

În zona Orașul Darabani, Agenţia pentru protecția Mediului monitorizează calitatea apelor de 

suprafaţă. Acestea au înregistrat o stare bună din perspectiva elementelor biologice, fizico-

chimice și a poluanţilor specifici. Calitatea apelor freatice, este bună pentru toate profilele 

hidrologice, nefiind înregistrate depăşiri ale valorilor de prag pentru poluanţi. 

 

Calitatea apei uzate  

Apele uzate menajere și industriale exercită o presiune semnificativă asupra mediului acvatic, 

datorită încărcărilor cu materii organice, nutrienţi și substanţe periculoase. Având în vedere 

procentul mare al populaţiei care locuieşte în aglomerări urbane, o parte semnificativă a 

apelor uzate este colectată prin intermediul sistemelor de canalizare și transportate la staţiile 
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de epurare. Nivelul de epurare, înainte de evacuare, și gradul de sensibilitate al apelor 

receptoare determină intensitatea impactului asupra ecosistemelor acvatice.  

Monitorizarea calităţii apelor uzate se realizează prin analize efectuate de laboratorul APM 

Botoşani și analize efectuate de către agenţii economici potenţial poluatori care deversează 

ape uzate în emisar. În luna aprilie 2016 laboratorul APM Botoşani a efectuat 5 analize la 

apele uzate. 

 

6.3. Calitatea solului  

 

Cea mai mare parte a teritoriului orașului Darabani este destinată agriculturii, cu soluri fertile 

(cernoziomuri cambice), unde se cultivă porumb, cartofi, sfeclă de zahăr, grâu etc. 

Vegetația teritoriului localității Darabani este împărțită în două zone: una de silvostepă - 

terenuri acoperite cu pășuni și fânețe și alta cu pădure de foioase de cca 1120 ha. 

Solul, ca și aerul și apa este un factor de mediu cu o influenţă deosebită asupra sănătăţii. De 

calitatea solului depinde formarea și protecția surselor de apă, atât a celor de suprafaţă cât mai 

ales a celor subterane. Poluanţii din aer au efecte distrugătoare asupra solului și vegetaţiei. 

APM Botoșani a identificat la nivelul judeţului o serie de procese de degradare naturală și 

antropică a solului care au condus la următoarele forme de degradare: secetă periodică, 

eroziune, alunecări de teren, inundabilitate, acidifiere, compactare, deficit de elemente 

nutritive, exces de umiditate etc. În urma acestor procese de degradare a solului, în Orașul 

Darabani au fost semnalate unele cazuri de alunecări de teren. Măsurile de prevenire și 

remediere ale acestor situații sunt: împiedicarea alimentării cu apă a substratului supus 

fenomenului de alunecare, canalele de coastă, lucrări de drenaj subteran, captarea izvoarelor 

de coastă, ameliorarea regimului aerohidric și stabilizarea terenului, etc.  

În ceea ce priveşte poluările accidentale și accidentele majore de mediu, nu au fost semnalate 

astfel de evenimente.  

 

6.4. Biodiversitatea  

 

La nivelul județului Botoșani s-au identificat următoarele categorii de habitate naturale de 

interes comunitar: de ape dulci, de pajiști și tufărișuri, din turbării și mlaștini și habitate de 

pădure. Vegetația specifică este una de silvostepă, alcătuită preponderent din plante ierboase 

și pășuni naturale. În județul Botoșani există un număr de 22 arii naturale protejate de interes 

județean, național și comunitar care adăpostesc numeroase specii de floră și faună protejate 
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precum și habitate naturale de interes național și comunitar, dar niciuna nu este amplasată pe 

teritoriul administrativ al Orașului Darabani 

 

 22 mai - Ziua Internaţională a Biodiversităţii 

 

6.5. Spații verzi  

 

Conform metodologiei INS, evidențelor Primăriei Orașului Darabani și Registrului Spațiilor 

verzi al Orașului Darabani, Orașul Darabani, exceptând cimitirele, serele, pepinierele, 

grădinile de zarzavaturi, lacurile etc., dispune de următoarele spații verzi amenajate sub formă 

de parcuri, grădini publice, scuaruri, baze și amenajări sportive: 

 

Centralizator Spatii Verzi - Extras din Registrul Spațiilor Verzi. 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire spațiu verde suprafață 

(mp) 

% 

1 Scuaruri 616.00 0% 

2 Parcuri 7,214.00 4% 

3 Terenuri libere neproductive din intravilan degradate ce pot fi 

amenajate ca spații verzi 

12,557.00 7% 

4 Spații verzi cu acces limitat aferente dotărilor publice 46,314.00 25% 

5 Spații verzi cu acces limitat (baze sportive) 12,937.00 7% 

6 Spații verzi publice cu folosință specializată 46,590.00 25% 

7 Fâșii plantate 35,872.00 19% 

8 Spații verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor de apa 23,454.00 13% 

Total Suprafață 185,554.00 100% 

Populație conform I.N.S. 13099.00  

Spațiu verde amenajat pe cap de locuitor în prezent, fără terenuri degradate  14.16 mp 

Total suprafață spațiu verde  172,997.00  

Suprafață terenuri degradate ce vor fi amenajate  12,557.00  

Total suprafață spatii verzi amenajate  185,554.00  

Spațiu verde amenajat pe cap de locuitor  14.45  

Suprafață teren  Ha 

Total suprafață teren intravilan  1,035.00  

Total suprafață teren oraș Darabani  9985 
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Primăria Darabani vizează modernizarea spațiilor verzi din oraș (Parcul Central / Mihai 

Eminescu, Parcul Eroilor fiind modernizat în anul 2020 și înființarea altor parcuri), în cadrul 

unui proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, co-finanțat din Programul ce 

constată din refacerea aleilor, reabilitarea fântânii arteziene, plantarea de gazon, arbuști și 

flori.  

De asemenea, se execută anual lucrări de întreținere a spațiilor verzi și de amenajare 

peisagistică, se amenajează gazon, se plantează arbori pe peluze - puieți de tei și fire de răsad  

 

6.6. Resurse naturale 

 

Resursele naturale reprezintă „totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite în 

activitatea umană: resurse neregenerabile - minerale și combustibili fosili, regenerabile - apă, 

aer, sol, floră, fauna sălbatică, inclusiv cele inepuizabile - energie solară, eoliană, geotermală 

și a valurilor” conform OUG nr.195/2005 privind protecția mediului. 

Cantitatea de resurse naturale care există este limitată. Unele dintre aceste resurse, cum ar fi 

vegetaţia forestieră și fauna sălbatică sunt resurse reînnoibile, dar doar atâta timp cât le 

permitem să se regenereze și să se reproducă. Alte resurse, cum ar fi solul și mineralele, sunt 

non-reînnoibile sau regenerabile într-un ritm atât de lent, încât utilizarea lor poate epuiza 

stocul existent. 

Orașul Darabani dispune de cantităţi mici de resurse ale solului și subsolului.   

Dintre resursele solului se disting: pădurile de foioase, vegetaţia specifică luncilor, pajiştile 

naturale, solurile fertile și mai puțin fertile.  

În categoria resurselor subsolului enumerăm resursele de ape subterane freatice, apele de 

suprafaţă reprezentate de râuri și lacuri, aparţinând marelui bazinului hidrografic Prut; 

 

6.7. Energia 

 

Fundamentală pentru stilul și standardele de viață moderne, producția de energie este 

responsabilă în cea mai mare proporție pentru poluarea mediului.  

Total suprafață de spațiu verde  18.56  

% Din total intravilan  1.79%  
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În prezent, combustibilii fosili (petrolul brut, produsele petroliere, cărbunele, lignitul, gazele 

naturale și derivate) domină sistemul energetic, fiind responsabili pentru majoritatea emisiilor 

de poluanți atmosferici. 

Eficiența energetică ocupă un rol important în cadrul localităților, fiind o condiție a 

dezvoltării durabile. Pentru îndeplinirea obiectivelor politicii de îmbunătățire a eficienței 

energetice sunt necesare măsuri de reducere a emisiilor de dioxid de carbon și de utilizare 

rațională a energiei pe termen lung. 

Energia solară este o variantă foarte bună, este ecologică, nelimitată și neepuizabilă, poate fi 

utilizată local, reprezentând o soluție pentru numeroase necesități. 

La nivel global, datorită costurilor mai ridicate și a naturii sale intermitente, energia de 

proveniență solară este folosită mai puțin de 1% față de energia convențională, apeciindu-se 

că până în anul 2030 energia solară va reprezenta 7% din consumul energetic global. 

În orașul Darabani, s-a realizat studiul de fezabilitate pentru  Realizarea unui parc 

fotovoltaic, prin instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie 

electrică, program ce se află în acest moment în fază de proiectare. 

Scopul programului îl reprezintă creșterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului 

și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri 

fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu și livrarea 

surplusului în sistemul energetic naţional. 

 

6.8. Gestionarea deșeurilor   

 

Gestionarea deşeurilor presupune colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea acestora, 

inclusiv monitorizarea depozitelor de deșeuri după închidere. 

În România, responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor municipale aparţine 

administraţiilor publice locale / asociațiilor de dezvoltare intercomunitare care, prin mijloace  

proprii sau prin concesionarea serviciului de salubrizare către operatori autorizați, trebuie să 

urmărească asigurarea colectării (inclusiv colectarea separată), transportul, tratarea, 

valorificarea și eliminarea finală a acestor deșeuri, în condiții de siguranță a populației și 

mediului. 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, în calitate de beneficiar, a finalizat implementarea proiectului 

„Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Botoşani”, finanţat de Uniunea 

Europeană prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu” (POS Mediu) – Axa Prioritară 2, 
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Domeniul Major de Intervenţie 1 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al 

deşeurilor și reabilitarea siturilor istorice contaminate”.  Obiectivul general al proiectului este 

punerea în operă a unui sistem durabil de gestionare a deşeurilor și reducerea impactului 

negativ al deşeurilor asupra mediului în întreg judeţul, printr-o planificare unitară și eficientă 

a funcţionării serviciilor de salubrizare.  

 

La nivelul judeţului Botoşani s-a înființat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară, A.D.I. 

,,ECOPROCES” Botoşani, fiind fondată prin semnarea contractului de asociere nr. 

12483/21.10.2009, între cele 78 de Consilii Locale din judeţul Botoşani și Consiliul Judeţean 

Botoşani în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administraţiei publice, republicată, a 

Legii 51/2006 a serviciilor publice locale, aprobată cu modificările și completările ulterioare, 

a Legii 101/2006 a serviciilor de salubrizare, a O.G. 26/2000 cu privire la asociaţii și fundaţii, 

aprobată, cu modificări și completări prin Legea 246/2005 ca organizaţie non-profit de drept 

privat cu statut de utilitate publică. 

 

A.D.I. ,,ECOPROCES” Botoşani s-a constituit în scopul înfiinţării, organizării, 

reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciilor de 

salubrizare precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal 

sau regional pentru ca cetăţenii judeţului Botoşani/ orașului Darabani să beneficieze de un 

mediu mai puţin poluant și de servicii de salubrizare moderne și eficiente. 

În Orașul Darabani deşeurile colectate sunt reprezentate de deşeuri menajere (municipale și 

asimilabile), deşeuri medicale, deşeuri din construcţii și demolări, deseuri rezultate din 

salubrizare/maturatul stradal, deşeuri provenite din întreţinerea spaţiilor verzi, deşeuri de 

echipamente electrice și electronice și deşeuri industriale.  

Orașul Darabani este parte a Sistemului integrat de management a deșeurilor în județul 

Botoșani.  

Operatorul de salubritate – S.C. Fritehnic SRL, deserveşte întreg Orașul Darabani (persoane 

fizice și juridice), colecând deșeurile de la cele 28 de platforme de depozitare amplasate în 

orașul nostru, la care cetățenii depozitează selectiv deșeurile menajere. Transportul deșeurilor 

se efectuează la Stația de transfer Dorohoi, unde se efectează o altă selectie apoi, pentru 

tratare, valorificare și eliminare se transportă la depozitul conform Stăuceni - Staţia de sortare 

finală. 
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Deșeuri 

colectate 

în orașul 

Darabani 

 

Anul 2019 Anul 2020 

Cantitatea colectată 

- tone - 

Cantitatea reciclata 

- tone - 

Cantitatea colectată 

- tone - 

Cantitatea reciclata 

- tone - 

2044,36 17,91 1954,94 27,18 

 

În Orașul Darabani a funcționat Depozitul  de deșeuri al oraşului, cu o suprafață de 1,93 ha, a 

cărui activitate a fost sistată începând cu data de 16.07.2014, conform normelor europene, 

prin H.G. 349/2005, privind depozitarea deşeurilor. Deși a fost sistată operarea acestui 

depozit, el se constituie în continuare o sursă de alterare a calității aerului, operațiile de 

închidere și remediere a terenului fiind întârziate.  

 

6.9  Radioactivitatea mediului  

 

Supravegherea radioactivităţii factorilor de mediu pe teritoriul naţional este realizată prin 

Programul Standard de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului în conformitate cu 

Regulamentul de Organizare și funcţionare a Reţelei Naţionale de Supraveghere a 

Radioactivităţii Mediului aprobat prin Ordinul MMP nr. 1978/2010. 

Staţia de Radioactivitate a Mediului Botoşani îşi desfăşoară activitatea în cadrul Reţelei 

Naţionale de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM) și asigură fluxul de date 

prin raportări zilnice, lunare și anuale către Laboratorul de Radioactivitate a Mediului - 

ANPM Bucureşti (Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Radioactivitatea Mediului ce 

asigură activitatea de îndrumare ştiinţifică și metodologică, asistenţa tehnică și instruire). 

În cadrul Staţiei de Radioactivitate se urmăresc următorii factori de mediu: 

 aer - prin determinarea activităţii beta globale a aerosolilor și a depunerilor atmosferice 

(umede și uscate), precum și măsurarea continuă a debitului de doză gamma externă 

absorbită; 

 apă - prin determinarea activităţii beta globale; 

 precipitaţii atmosferice – prin prelevarea și pregătirea probelor pentru determinări de 

tritiu; 

 vegetaţie (cu perioada de prelevare aprilie-octombrie) - prin determinarea activităţii beta 

globale; 
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 sol (cu perioada de prelevare pe tot parcursul anului) - prin determinarea activităţii beta 

globale. 

Conform datelor prezentate de către Agenția de Mediu, în urma monitorizărilor și analizelor 

efectuate, pe teritoriul Orașului Darabani nu au fost înregistrate surse și cazuri de 

radioactivitate. 

 

6.10. Consumul și mediul înconjurător   

 

Consumul de bunuri și servicii este un factor major al utilizării resurselor la nivel mondial și 

al impactului asupra mediului asociat. creșterea volumului comerţului mondial, alimentaţia, 

locuinţele, mobilitatea și turismul sunt responsabile pentru o mare parte a presiunilor cauzate 

de consumul în UE. Pentru reducerea semnificativă a presiunilor și impactului asupra 

mediului este necesară schimbarea tiparelor consumului public și privat, aplicarea unor 

tehnologii performante și a unor procese de producţie îmbunătăţite 

Creșterea economică și dezvoltarea tehnologiilor moderne din ultimele decenii au adus noi 

niveluri de confort în viețile noastre. Acest fapt a condus la o cerere și mai mare de produse și 

servicii și, implicit, la o cerere crescândă de energie și resurse naturale.  

Modul în care producem și consumăm contribuie la multe dintre problemele de mediu din 

prezent, cum ar fi încălzirea globala, poluarea, epuizarea resurselor naturale și pierderea 

biodiversității. Consecințele consumului nostru se resimt la nivel mondial: Uniunea 

Europeană depinde de importurile de energie și de resurse naturale, iar o proporție crescânda 

de produse consumate în Europa sunt fabricate în alte parți ale lumii.  

Modelele nedurabile de consum și de producție afectează tot mai mult mediul natural, 

societatea, economia și întreprinderile. Trebuie să trăim mai durabil, iar acest lucru înseamnă 

sa realizăm mai mult cu mai puţine resurse. (Cum să consumăm și să producem în mod 

durabil, UE 2010). 

Amprenta ecologică este un index ce măsoară presiunea pe care omenirea o exercită asupra 

ecosistemelor. Ea se obţine raportând suprafața planetei la numărul de locuitori rezultând o 

suprafață de teren de care este nevoie pentru a se asigura necesarul de resurse și pentru a se 

neutraliza deșeurile generate de consumul nostru. România are cea mai mică amprentă 

ecologică din Uniunea Europeană, echivalentul a 1,4 hectare globale per capita (hgc), cea mai 

mare parte provenită din emisiile de carbon, potrivit raportului Planeta Vie, realizat de WWF. 

Acest rezultat bun este urmarea prăbușirii industriei româneşti, dar s-au făcut pași importanţi 

pe traiectoria sustenabilității în ce privește gestionarea pădurilor și a râurilor.  



 

 

 

66 

 

 

Ponderea cea mai mare a consumului european are loc în orașe, 73% din cetățenii UE locuind 

în zone urbane, iar această pondere este de așteptat să crească la 80% până în 2030 (IEA, 

2008). Comportamentul privind consumul este foarte mult influențat de stilul de viață al celor 

din jurul nostru: prieteni, famile, colegi, și tot mai des de stilul de viață portretizat în mass-

media. Un alt factor care determină consumul îl reprezintă tipurile de consumatori. Există 

diferite tipuri de consumatori, și nu toate tipurile de consumatori răspund în același fel la 

instrumentele politice. Oamenii au valori și atitudini diferite, provin din medii culturale 

diferite, au venituri, vârste, sexe, educație, acces la infrastructură și abilități variate. 

La nivelul Orașului Darabani nu deținem informații concludente în ceea ce privește presiuni 

asupra  mediului cauzate de consum, prognoze, politici privind consumul și mediul. 

Așadar, prioritatea privind protecția și îmbunătăţirea calităţii mediului prevede îmbunătăţirea 

standardelor de viaţă pe baza asigurării serviciilor de utilităţi publice, în special în ceea ce 

priveşte gestionarea apei și deşeurilor; îmbunătăţirea sistemelor sectoriale și regionale ale 

managementului de mediu; conservarea biodiversităţii; reconstrucţia, construirea, reabilitarea 

sau extinderea de clădiri destinate activităţilor de producţie și servicii, reabilitarea și 

extinderea sistemului de străzi și a drumurilor de acces; asigurarea utilităţilor de bază (staţii 

de tratare a apei, furnizare de energie și gaz, sistem de canalizare) și a reţelelor de cablare și 

conectare broadband; demolarea de clădiri redundante, îndepărtarea molozului și deşeurilor, 

servicii de salubritate; activităţi promoţionale. 

În consecinţă, protecția mediului este o preocupare prioritară pentru autorităţi și comunitatea 

locală și va fi integrată în toate celelalte politici urbane, constituind un criteriu de bază la 

luarea deciziilor în toate domeniile. Astfel, politica de dezvoltare urbană și economică se va 

orienta spre evoluţii și activităţi cu impact de mediu redus. 

 

Surse: 

1. Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-

2030   Guvernul României Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile Programul 

Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă 

2. Plan de menținere a calității aerului în Județul Botoșani 

3. Ministerul Mediului, Agenția Națională pentru Protecția Mediulu, Raportul privind 

starea mediului în judeţul Botoşani în anul 2019. 

4. Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a Județului Botoșani 
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7. PATRIMONIUL CULTURAL ȘI TURISMUL  

 

7.1. Patrimoniul cultural  

 

Orașul Darabani dispune de un patrimoniu cultural destul de bine dezvoltat, raportat la 

dimensiunile economico-sociale ale localității. Trebuie luat în considerare faptul că localitatea 

este una de mici dimensiuni, fiind amplasată într-o zonă destul de izolată din punct de vedere 

geografic.  

În ciuda acestor puncte slabe, viața culturală dărăbăneană este una variată, infrastructura 

culturală fiind una favorabilă desfășurării de evenimente, organizate ocazional sau permanent 

de instituțiile culturale reprezentative ale orașului. 

În orașul Darabani există trei monumente istorice, clasate în Lista Monumentelor Istorice încă 

din a doua jumătate a secolului trecut, și anume ansamblul Bisericii Sfântul Nicolae (clădirea 

bisericii și turnul clopotniță), Casa Balș și prima Școală Sătească de Stat din Moldova 

(momentan autodemolată, dar în curs de refacere cu tehnici tradiționale care să păstreze forma 

și aspectul anterior ale clădirii). De asemenea în oraș există Casa de Cultură „Theodor Balș”, 

Biblioteca Orășenească, Muzeul de Istorie și Etnografie (acreditat de către Ministerul Culturii 

în decembrie 2019) și colecția publică din casa părintească a acad. Leon Dănăilă, toate acestea 

fiind în patrimoniul public al orașului Darabani. În oraș există și un monument dedicat eroilor 

din cele două războaie mondiale, încadrat în ansamblul unui parc reabilitat în anul 2020, două 

statui („Maternitate”, amplasată în parcul Bisericii Sfântul Nicolae și „Țăranul”, amplasată la 

ieșirea din oraș spre Lișmănița), busturile lui Mihai Eminescu în Parcul Central, bustul lui 

Theodor Balș, amplasat în parcul de vizavi de Biserica Sfântul Nicolae, ambele realizate de 

artistul plastic botoșănean Marcel Mănăstireanu, iar a Muzeul Leon Dănăilă și în curtea Școlii 

Gimnaziale Leon Dănăilă, busturile academicianului și soției sale, realizate de artistul plastic 

bucureștean Ioan Bolborea.  

Monumentele istorice din orașul Darabani sunt de categoria de importanță B. 

Conacul (Castelul, Casa) Balș a fost construit de către proprietarul de atunci al moșiei 

Darabanilor, Theodor Balș, piatra de temelie fiind pusă în anul 1824, fiind terminat în anul 

1834. Theodor Balș, hatman al Moldovei, inaugurează atunci la Darabani un conac cu 29 de 

încăperi, să-i fie reședință pe timpul vizitelor sale la moșia din Nord. Construcția avea să 
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dureze 10 ani, din 1824 până în 1834. Cele 29 de încăperi, organizate pe două etaje, erau 

gândite să îi primească nu numai pe Bălșești și pe servitorii lor, ci și pe oaspeții boierești care 

poposeau uneori la Darabani. De-a lungul vremii a fost reședință a proprietarilor moșiei, sediu 

al unor instituții (primărie, Sfat raional, judecătorie, internat al Liceului, în prezent fiind sediul 

Bibliotecii Orășenești la parter și Muzeului Nordului la etaj).  

Biserica Sf. Nicolae a fost construită între anii 1836 și 1840, tot de către întemeietorul 

Târgului, Theodor Balș, aici oficiindu-se slujbe religioase și în prezent. 

Prima Școală Sătească de Stat din Moldova a fost înființată în Darabani în anul 1841, în 

afara zidurilor curții lui Theodor Balș, într-o clădire cu două camere, unde învățau doar băieți. 

În această clădire a funcționat o perioadă spălătoria spitalului, iar din anii 60 până în anii 90 ai 

secolului XX, aici a fost amenajat un muzeu, prin grija învățătorului Dumitru Jar. Din păcate, 

în anii 2000, clădirea s-a autodemolat, în prezent fiind în proces de reconstrucție, în cadrul 

unui proiect aparținând Asociației Nord și Primăriei Orașului Darabani. 

O parte integrantă a moștenirii culturale o reprezintă lăcașele de cult. De-a lungul vremii 

acestea s-au constituit în centre de acumulare și diseminare a valorilor culturale, prin 

prezervarea culturii și transmiterea ei generațiilor următoare. Principalele lăcașe de cult ce au 

ca specific păstrarea identității și tradiționalității sunt: 

Biserica Sfântul Nicolae, ctitorită între 1834 și 1840 de către Theodor Balș, marele hatman al 

Moldovei. Construcția a început în 1834 și s-a terminat în 1840. O monografie din 1937 a 

orașului Darabani lansează o teorie surprinzătoare asupra construirii bisericii. Potrivit 

autorului Emil Costeanu, avocat doctor în Drept și fost primar al orașului, Biserica Sfântul 

Nicolae ar fi o copie fidelă în miniatură a impunătoarei Biserici Sfânta Sofia, construită în 

primul mileniu de împărații Bizanțului și devenită moschee după căderea Constantinopolului. 

„Însuși Theodor Balș s-a deplasat la Constantinopol, de unde s-a întors cu autorizație obținută 

personal de la patriarh de a înălța la Darabani o biserică-replică în miniatură a Sfintei Sofia”, 

se arată în monografia orașului. Ipoteza pare a fi susținută de arhitectonica bisericii. Biserica 

are trei cupole. Cea mare, de deasupra naosului, are la bază o piramidă octogonală și formă 

semisferică. Nu are nici un fel de elemente de susținere, ca și cupolele de la Sfântă Sofia. Nu 

există însă nici un document care să certifice sau să infirme această legendă. Arhiva bisericii a 

fost distrusă în timpul celui de-al doilea război mondial, când preoții au decis să o mute la o 

biserică din Teleorman. Trenul care transporta documentele a fost bombardat, iar întreaga 

arhivă a fost distrusă. Pe lângă forma deosebită și misterioasă,  Biserica Sfântul Nicolae din 

Darabani mai ascunde un lucru inedit. Icoana Sfântului Spiridon, situată în apropierea 

altarului, aduce belșug și fericire celor care se roagă, fiind considerată făcătoare de minuni.   
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Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena, sau „Biserica Nouă”.  Construcția ei a 

început în anul 1994, fiind sfințită în anul 2001. 

Mănăstirea „Sfânta Treime” din satul Eșanca, construită pe locul vechii biserici de parohie 

a satului, piatra de temelie fiind pusă în anul 1998. Din anul 2010, biserica parohială s-a 

transformat în mănăstire de maici. Mănăstirea îi are ca ocrotitori pe Sfânta Parascheva de la 

Iași și pe Sfântul Serafim de Sarov, părticele din moaștele acestuia fiind expuse spre închinare 

în pridvorul bisericii. Mănăstirea a înființat un atelier de broderie și croitorie de veșminte 

preoțești, dispunând de asemenea și de spații de cazare pentru pelerini în noul arhondaric al 

mănăstirii. 

Bisericii actuale din Bajura cu hramul Sf. Ierarh Nicolae i s-a pus temelia în 1907. Încă 

din 1906 s-a format comitetul de construcție la inițiativa preotului de atunci Gheorghe 

Hadârcă. Se stabilește ca biserica să fie făcută, de această dată, în mijlocul satului unde se 

găsește și la ora actuală. A fost terminată și sfințită la 11.09.1911. 

Prima biserică din cartierul Teioasa a fost ctitorită pe la 1840 de către boierul Ionică 

Murguleț, proprietarul moșiei care includea și acest cartier. Biserica a fost construită vizavi de 

reședința din Teioasa a boierului, în zona numită „Podul Boieresc”. În prezent a fost 

construită o biserică nouă, cu hramul Sfinților voievozi Mihail și Gavriil. 

Biserica din satul Lișmănița a fost construită după înființarea satului, ca urmare a 

cumpărării de teren de către țăranii locului de la casa Rurală. O dată certă a construcției 

primei biserici nu există, dar în perioada interbelică aceasta exista, în 1938 fiind înființată 

școala satului. Momentan există biserica cu hramul Sfântul Ilie, construită după 1989. 

Și în cartierul Lucovița există o bisericuță, cu hramul Sfinților Voievozi Mihail și Gavriil, 

construită în anii 1970 cu funcția de capelă, în cimitirul aferent acestui cartier. 

De asemenea, cultul adventist de ziua a șaptea are lăcașuri de cult în Darabani (cart. Suseni), 

cartierul Cornești, în satul Bajura și în satul Lișmănița. Cultul penticostal are un locaș de cult 

în cartierul Mărgineni.   

Fiecare parohie deține cimitire, cel mai mare și mai vechi fiind cimitirul de pe strada 1 

Decembrie din Darabani. 

Vreme de un secol, în Darabani au locuit multe familii evreiești, la un moment dat acestea 

fiind majoritare în ponderea populației. 

De-a lungul vremii la Darabani au existat opt sinagogi, dintre care șase simultan, în timp ce în 

târg existau numai două biserici ortodoxe. Cele șase sinagogi care au funcționat vreme de o 

sută de ani în Darabani erau: Sinagoga de paie (Di ştroiene şil) - întemeiată în 1853; Sinagoga 
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mare (Di grose şil) - prefăcută din clădirea vechiului ratoș  (han), nucleul târgului. A fost 

rezidită după incendiul din 1876; Sinagoga rusească (Di risişe şil) - probabil a evreilor veniți 

de peste Prut (1853), refăcută în 1880; Sinagoga croitorilor (Di şnaderişe şil) - întemeiată în 

1853 și refăcută în 1880; Sinagoga Ram - întemeiată în 1875, în urma unor certuri între 

locuitorii evrei ai orașului; Sinagoga harabagiilor (1883). 

Vechiul cimitir evreiesc a fost folosit de la înființarea târgului, în 1837, și până în 1883, 

situat pe actuala str. Muncitorului. Un al doilea cimitir a fost dat în folosință în zona pădurii 

Buleandra în 1883, aici fiind înmormântat în 1984 și ultimul evreu care a locuit în Darabani, 

Moise Tălmaciu. Ambele pot fi astăzi vizitate în Darabani, constituind veritabile incursiuni în 

istorie. 

Prima bibliotecă a funcționat pe lângă Școala de Băieți, în 1904. Fondul de carte al acestei 

prime biblioteci dărăbănene cuprindea 400 de volume, toate pierdute însă în Primul Război 

Mondial. Prima bibliotecă publică oficială din Darabani, numită Biblioteca Populară, a fost 

înființată la 1 aprilie 1924, în cadrul Ateneului Local. Cele 80 de volume care alcătuiau fondul 

de carte inițial au fost donate de către Ministerul Instrucțiunii Publice prin intermediul 

Prefecturii Județului Dorohoi. În 1938 Ateneul își schimbă numele în Căminul Cultural 

„Lumina", Biblioteca funcționând în continuare în cadrul instituției, acum însă cu un fond de 

carte de peste 1.000 de volume și cu 820 de cititori înregistrați, conform „Monografiei 

localității Darabani", întocmită de către învățătorul Gheorghe Gârneață în 1942 și păstrată în 

manuscris. Odată cu războiul se pierde urma cărților bibliotecii de la Darabani, care renaște 

abia în 1948. Astăzi Biblioteca Orășenească Darabani, găzduită la parterul Conacului Balș, 

are  34.000 de volume și mai mult de 1.000 de cititori activi. Bibliotecile de la Liceul Dimitrie 

Brândză, de la Școala „Leon Dănăilă” și de la școlile Teioasa, Bajura și Lișmănița vin și ele în 

sprijinul procesului de învățământ, instruire și educație. 

Majoritatea manifestărilor culturale și artistice de la nivelul localității sunt găzduite de Casa 

de Cultură „Theodor Balș” și de Conacul Balș. Conacul Balș, astăzi sediul Bibliotecii 

Orășenești și al Muzeului Nordului, a fost construit în secolul XIX, la ctitorirea târgului 

modern al Darabanilor. Însă, ca urmare a vechimii acestuia și a dotărilor necorespunzătoare, 

este necesară atragerea unor investiții pentru realizarea unor lucrări de modernizare, 

contribuind astfel în mod semnificativ la promovarea vieții culturale și la propagarea unui 

curent de valorificare și conservare a tradițiilor și obiceiurilor local. 

Muzeul Nordului a fost amenajat în anul 2014 la etajul conacului Theodor Balș din 

localitate, în jurul unei impresionante colecții de istorie și etnografie locală aparținând 

colecționarului Dumitru Haha. În decembrie 2019 a fost acreditat de către Ministerul Culturii, 
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sub denumirea oficială de Muzeul de Istorie și Etnografie Darabani. În prezent colecțiile 

muzeului sunt constituite din donațiile inițiale ale d-lui Dumitru Haha, din donațiile 

învățătorului Dumitru Jar, având peste 3000 de exponate. 

Muzeul Acad. Leon Dănăilă, amplasat în casa părintească a academicianului, recompune, în 

patru încăperi, cele mai importante aspecte ale vieții și operei lui Leon Dănăilă. Acesta deține 

o impresionantă pinacotecă, colecție de medalii, ordine și distincții conferite academicianului, 

o colecție de icoane și cărți vechi, de importanță deosebită. 

Activitatea culturală din oraș este subfinanțată și se centrează în jurul evenimentelor 

organizate de instituții precum Casa de Cultură, Muzeul Nordului și Primăria Orașului 

Darabani. Lipsa investițiilor semnificative se resimte în calitatea infrastructurii existente și 

oferta limitată de astfel de activități, fapt semnalat și în discuțiile cu cetățenii. Casa de Cultură 

„Theodor Balş” a beneficiat de investiții de modernizare a spațiilor din incinta sa, acest 

obiectiv fiind inclus în Programul prioritar național pentru construirea de sedii pentru 

așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, precum și pentru 

reabilitarea, modernizarea, dotarea și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor 

culturale de drept public, din mediul rural și mic urban” lucrările fiind demarate în anul 2013 

și finalizate în 2016.  

Evenimentele culturale și de divertisment s-au extins, în ultima perioadă, ca număr și 

amploare. Au fost sărbătorite prin spectacole de mare anvergură Ziua Națională, Ziua Unirii 

Principatelor din 24 ianuarie, Ziua Copilului la 1 Iunie, Ziua Orașului la 21 Iunie, Ziua 

Eroilor, Nunta de aur, Ziua Europei, ș.a.).  O manifestare de amploare a fost organizată la 1 

Decembrie 2018, cu ocazia Centenarului Marii Uniri. De asemenea, instituțiile culturale din 

orașul darabani, organizează din anul 2017 festivalul internațional de datini și obiceiuri de 

iarnă „Colinda de la Darabani”, ajuns deja la a III-a ediție.  

Ca efect al colaborării între Primăria Orașului Darabani și Asociația Nord,  în ultimii ani 

numele localității este asociat din ce în ce mai des cu Festivalul Zilele Nordului. Festivalul a 

reușit să pună localitatea Darabani pe harta evenimentelor culturale. Misiunea festivalului este 

de a contribui la dezvoltarea regiunii de Nord prin stimularea spiritului civic și proactiv al 

tinerilor din Nord, prin întărirea, pentru localnici, a sentimentului de apartenență la o 

comunitate vie și valoroasă și prin promovarea acestui spațiu ca nod cultural și turistic între 

cele trei frontiere (România, Republica Moldova, Ucraina). Festivalul se desfășoară începând 

cu anul 2014 în luna august, sub sloganul „Rădăcinile cresc”. În cadrul festivalului sunt 

organizate concursuri sportive de ciclism și atletism („Maratonul Nordului”), spectacole de 

teatru, dezbateri, expoziții, trasee turistice regionale, concerte de muzică în Poiana Teioasa. 
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Festivalul reușește să adune în fiecare an dărăbănenii din localitate, din țară și din afara 

granițelor țării, într-o manifestare culturală de proporții, care tinde să devină un brand al 

regiunii de nord a României. 

Un alt rezultat remarcabil al colaborării dintre administrația locală și ONG-uri este 

amenajarea Poienii celor Patru Stejari din pădurea Teioasa în anul 2014, devenită între timp 

un loc de promenadă și de petrecere a timpului liber pentru dărăbăneni și nu numai. Stejarii 

seculari, sădiți conform legendelor locale de către Ștefan cel Mare în august 1470, atunci când 

acesta se întorcea de la bătălia de la Lipnic, azi în Basarabia, unde învinsese tătarii Hoardei de 

Aur, conduși de hanul Mamac. Arborii care au rămas în picioare, trei la număr, dispuși în 

colțurile unui patrulater, sunt declarați monumente ale naturii, fiind datați ca având o vârstă de 

cel puțin 500 de ani.  

 

7.2 Turismul 

 

În orașul Darabani turismul nu este dezvoltat la capacitate maximă, deoarece foarte mulți ani 

aici au lipsit total locurile de cazare. Începând din anii 2010, au apărut și în localitatea noastră 

unități de cazare acreditate, clasate de către Ministerul Turismului. Un reviriment important al 

acestei activități a avut loc odată cu prima ediție a Festivalului „Zilele Nordului”, în perioada 

acestuia serviciile hoteliere fiind suprasolicitate, participanții la festival cazându-se și la 

persoane particulare.  

 

În orașul Darabani există 4 unități hoteliere, după cum urmează: 

 

Denumire Clasificare Adresă Număr de 

locuri 

Camere Utilități 

Casa Andrei  Str. 1 Decembrie, 

nr. 183 

8 4 Restaurant 

Casa M&R  Str. 1 Decembrie, 

nr.455 

12 4 +1 

apartament 

Restaurant 

Pensiunea 

kOKet 

 Str. Pieței 20 9 Restaurant 

Complex 

Fecioraș 

 Str. Theodor Balș 18 9 Restaurant, 

piscină 
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Capacități de cazare a turiștilor (pelerini), deține și Mănăstirea „Sfânta Treime” Eșanca, în 

arhondaricul mănăstirii, însă aceasta nu poate fi inclusă în unitățile de cazare turistică. 

Turismul în zona orașului Darabani poate fi dezvoltat prin crearea unor trasee turistice, 

ghidate profesionist, în oraș având de vizitat obiective interesante precum: Poiana Teioasa, 

Biserica Sfântul Nicolae, Casa Balș (Biblioteca și Muzeul Nordului), Casa Memorială Acad. 

Leon Dănăilă, Prima Școală Sătească de Stat din Moldova (care va deveni secție a Muzeului 

Nordului), Mănăstirea „Sfânta Treime” Eșanca, Cimitirele evreiești, Poiana celor Patru 

Stejari, stejarul secular de la Bortoasa, Lunca Prutului.  

În limitele teritoriale ale orașului Darabani se găsesc peste 30 de situri arheologice 

clasificate, aparținând perioadei paleolitice, neolitice, culturii Cucuteni, grupate în zona de 

sud a orașului, în zona iazurilor Bălășescu, la Bajura (Izunie, Holm), Teioasa, Eșanca. Acestea 

sunt neamenajate, fiind situate pe terenuri proprietate particulară, dar având atribute de 

introducere a acestora într-un circuit turistic.  

Accesul la toate obiectivele de vizitat din orașul Darabani este facil, având drumuri 

amenajate, inclusiv în zona obiectivelor mai izolate, situate în păduri sau pe câmp.  

Din Darabani, se pot dezvolta mai multe trasee turistice regionale pentru cei cazați aici. Spre 

nord-est, la 15 km de Darabani, există cel mai nordic punct al României, localitatea 

Horodiștea, unde mai pot fi vizitate două obiective foarte importante: Casa Memorială și 

Mănăstirea Sfântul Ioan Iacob Hozevitul și Delta Nordului, cu o biodiversitate unică, la 23 de 

km comuna Rădăuți-Prut, prin punctul de trecere a frontierei cu localitatea Lipcani din 

Republica Moldova având posibilitatea de a ajunge la Casa Memorială Grigore Vieru din 

Pererita (28 km), satul Miorcani cu Conacul lui Ion Pillat (25 km), Marea Nordului și Barajul 

de la Stânca Costești, unde se poate face plajă și se poate pescui, la 66 km, Muzeul „Ștefan 

Luchian” din Ștefănești (66 km). 

Spre vest poate fi vizitat municipiul Dorohoi, (biserica Sf. Nicolae, ctitorită de Ștefan cel 

Mare), la 36 km, municipiul Suceava (70 km), cu Cetatea de Scaun și nenumărate monumente 

importante, orașul Siret (71 km), cu punctul de trecere a frontierei cu localitatea Porubnoe din 

Ucraina, spre Cernăuți (75 km), municipiul Rădăuți (89 km), Mănăstirea Putna (120 km). 

Spre sud-vest, pe drumul spre Dorohoi poate fi vizitată Casa Memorială „George Enescu” din 

Liveni (32 km), Casa Memorială „Mihai Eminescu” și Complexul Muzeal Ipotești, Codrii de 

Aramă, Lacul lui Eminescu (76 km) și municipiul Botoșani, „Orașul Domnițelor”, Casa 

Memorială „Nicolae Iorga”, cu nenumărate locuri care pot fi vizitate într-o zi, cu posibilitatea 

de întoarcere în Darabani. 
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8.  SISTEMUL DE SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ ÎN ORAȘUL DARABANI 

8.1 Sistemul de sănătate   

 

Tabel  -  Furnizori de servicii de sănătate 

NR. CRT. Furnizori de servicii de sănătate Unitate de stat / Privată 

1. Spitalul Județean de Urgenta Aromatic 

Secția exterioara Darabani 

Stat 

2 CMI 3 

3 Ambulatoriu 1 

 Sursa – Din evidența Secție exterioara Darabani a Spitalului de Urgenta  Aromatic Botoșani 

 

Secția exterioara Darabani – este un spital de stat redeschis în anul 2013, a fost acreditat 

până în anul în curs. în prezent este în curs de reacreditare, având în dotare camera de gardă, 

bloc alimentar spălătorie, radiologie, 10 paturi interne și 10 paturi pediatrie, laborator analize 

medicale, punct farmaceutic,centrală proprie. 

Secția exterioara Darabani deservește populația din localitate cât și din comunele arondate. 

Având în vedere nevoile identificate la nivel de comunitate, furnizorii serviciilor de sănătate 

de la nivelul orașului Darabani rezultă a fi insuficienți iar cei existenți prezintă risc de 

suprasolicitare.  

Mai mult, fenomenul pandemic declanșat de noul coronavirus COVID-19 a pus întreg 

sistemul de sănătate românesc sub o presiune fără precedent. Criza epidemiologică a lovit un 

sistem care se confrunta deja cu provocări structurale (investiții insuficiente, acces inegal la 

serviciile de sănătate, etc.). Înainte de declanșarea pandemiei, România înregistra deja situații 

problematice și o serie de provocări sistemice, motiv pentru care criza COVID-19 a accentuat 

și a adâncit o serie de probleme deja existente, a reliefat încă odata diferențele/inechitățile 

dintre regiuni și a pus o presiune extraordinară pe un sistem care era deja deteriorat. Astfel, 

noua criză sanitară a evidențiat faptul că este nevoie de intervenții atât la nivel de structură 

(asigurarea siguranței personalului medical, investiții în echipamente, investiții în cercetare, 

etc.) cât și la nivel de politici publice, intervenții necesare atât la nivelul orașelor mari cât și la 

nivelul centrelor urbane mici, printre care se numără și Orașul Darabani.  
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Tabel  -  Indicatori servicii de sănătate 

Indicatori Spitale Cabinete Medicale 

Stomatologice 

Individuale 

Cabinete Medici 

de Familie 

Farmacii 

De 

stat 

Particulare De 

stat 

Particulare De 

stat 

Particulare De 

stat 

Particulare 

Numărul 

unităților 

1 N/A N/A 3 N/A 3 N/A 4 

Numărul de 

paturi 

20 N/A N/A  N/A  N/A  

Numărul de 

medici 

specialiști 

2 N/A N/A 3 N/A 3 N/A 4 

Numărul de 

asistente 

12 N/A N/A 1 N/A 5 N/A 10 

 

Așa cum se vede din tabelul redat mai sus, indicatorii aferenți sistemului de sănătate de la 

nivelul Orașului Darabani indică resurse subdimensionate în raport cu numărul locuitorilor 

dar mai ales cu nevoile unei comunități de asemenea dimensiuni.  

 

Nr. 

Crt. 

Indicatori 2019 2018 2017 2016 

1 Număr medici de familie 4 4 4 4 

2 Număr medici specialiști 2 2 2 2 

 

Evoluția cazurilor în perioada 2016-2020  

interne + pediatrie  

Spitalizare continua 2 815 cazuri 

Spitalizare de zi 11 686 cazuri 
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Sursa –CNAS BOTOSANI. 

 

Principiile fundamentale pentru planul de optimizare a serviciilor spitalicesti din Orasul 

Darabani sunt stabilite in directa corelare cu planul regional de servicii sanitare 2021-2027 

pentru regiunea Nord Est realizat de Ministerul Sanatatii dupa cum urmeaza: 

 Rationalizarea / optimizarea serviciilor medicale:  

- îmbunătățirea eficientei si eficacitatii (reducerea DMS și creșterea RUP);  

- trecerea progresivă de la internări continue la asistență ambulatorie, de zi și pe 

termen scurt;  

- scăderea treptată a numărului de internări pentru acuți;  

- luarea în considerare/ dezvoltarea serviciilor pentru cronici, paliație și a îngrijirilor 

pe termen lung; 

- optimizarea serviciilor medicale pentru acut și respectiv, acolo unde este posibil, 

dezvoltarea unor centre specializate pe patologii specifice, integrate pe toate 

nivelurile de asistență;  

- dezvoltarea serviciilor medicale integrate, complementare la nivel de județ și 

regiune; 

 orizontul de implementare: treptat până în anul 2027;  

 asigurarea eficienței și durabilității financiare a sistemului spitalicesc;  

 aplicabilitate la nivelul tuturor unităților sanitare.  

Conform aceluiași plan regional, unitatea/unitățile spitalicești care deservesc Orașul Darabani 

vor trebui să ofere cel puțin servicii spitalicești de bază, servicii alternative în ambulatoriu, 

îngrijiri spitalicești de zi, investigații clinice de bază pentru diagnosticare și tratament. 

 

 

8.2 Sistemul de asistență socială în Orașul Darabani  

8.2.1 Descrierea Direcției de Asistență Socială 

  

Direcția de Asistența Sociala a fost înființata în baza HCL nr. 79 nr. 28.11.2019  ca un 

compartiment  funcțional  în cadrul aparatului de specialitate al primarului ,fără personalitate 

juridică, acreditată în baza Certificatului de acreditare seria AF nr. 007411 în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 197/2012 privind  asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale ,cu 

modificările și completările ulterioare și este autorizată să acorde servicii sociale în baza 

Deciziei nr.2683 din 16.11.2020. 
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Activităţile desfăşurate în cadrul   Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Oraşului 

Darabani, judeţul Botoşani, sunt orientate în direcţia identificării nevoilor sociale individuale, 

familiale și de grup, informare, sprijin și consiliere pentru persoanele și familiile aflate în 

dificultate din comunitate. Acest demers, de identificare a problemelor existente, se realizează 

și soluționează împreună cu beneficiarii. 

 

Servicii sociale cu caracter primar 

 

Acordarea serviciilor sociale este reglementată prin O.G. nr. 68/2003 privind serviciile 

sociale, cu modificările și completările ulterioare cu referire la: 

 Identificarea nevoii sociale: 

- individuale, 

- familiale,  

- de grup. 

 Informarea beneficiarilor cu privire la drepturi și obligații precum și asupra situațiilor de 

risc 

 Consilierea socială adresată următoarelor categorii de beneficiari: 

- persoanelor vârstnice; 

- persoanelor cu dezabilități ; 

- persoanelor cu patologie cronică; 

- persoanelor dependente de alcool/ droguri sau alte substanțe care generează 

dependență; 

- persoanelor infectate și afectate HIV/SIDA; 

- persoanelor și familiilor care adoptă copii sau care au minori în plasament sau în 

încredințare; 

- tinerilor care părăsesc instituţiile de protecţie a copilului; 

- persoanelor care sunt neglijate, care sunt victime ale abuzului sau violenţei domestice, 

respectiv  

- victime ale traficului de fiinţe umane. 

  

Alte activităţi realizate la nivelul Serviciului Public  de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei 

Oraşului Darabani (jud. Botoşani): 

 

 Luarea de măsuri și acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză; 
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 Acordarea de sprijin material și financiar pentru persoanele și familiile cu venituri 

insuficiente, pentru acoperirea nevoilor de bază, în conformitate cu dispoziţiile legale în 

vigoare; 

 Luarea de măsuri de urgenţă pentru următoarele categorii de persoane: persoane fără 

adăpost, victime ale traficului de fiinţe umane, victime ale violenţei domestice, precum și 

pentru alte categorii de persoane aflate în dificultate sau la risc; 

 Luarea de măsuri pentru prevenirea, după caz, combaterea violenţei în familie precum și a 

comportamentului deviant; 

 Luarea de măsuri de sprijin în vederea menţinerii în comunitate a persoanelor aflate în 

dificultate sau la risc; 

 Luarea de măsuri care să stimuleze dezvoltarea comunitară – în plan social –, prin 

încurajarea și participarea activă a membrilor comunității (din Oraşul Darabani, judeţul 

Botoşani); 

 Luarea de măsuri educative și de supraveghere în vederea prevenirii comportamentelor 

deviante; 

 Campanii de conştientizare și sensibilizare socială și orice alte măsuri/acţiuni de 

prevenire/limitare a situaţiilor care pot duce la marginalizare și excluziune socială. 

 

Aria de desfăşurare a activităţii: 

 

DAS Darabani, deserveşte persoanele și familiile aflate în dificultate din cele 4 localitǎţi care 

intrǎ în componenţa oraşului și anume: Darabani, Bajura, Eşanca și Lismăniţa.  

Direcția de asistență socială de la nivelul Orașului Darabani este o structură specializată în 

administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, cu scopul de 

a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor 

vârstnice, persoanelor cu dizabilități precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în 

nevoie socială.  

 

Referitor la finanțarea DAS aceasta se asigură din bugetul local. Fondurile necesare pentru 

furnizarea serviciilor sociale și beneficiilor de asistență socială se asigură din bugetul local, 

bugetul de stat, donații, sponsorizări și alte forme, în conformitate cu legislația în vigoare.  

Oraşul Darabani are o populaţie de cca 13 099 locuitori. Dintre acestea, un procent de 38% se 

află în evidenţa DAS. Persoanele/familiile aflate în dificultate, aflate în evidenţa DAS, au 

acces și primesc informare, consiliere și sprijin, fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, 
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grad de handicap, provenienţă socială, categorie socio-profesională, etnie, apartenenţă 

religioasă etc. 

 

Tabel –Bugetul oraşului Darabani pentru asistenţă socială în perioada 2016-2019 

ANUL BUGETUL (lei) 

2019 3.598.700 

2018 2.670.567 

2017 2.368.795 

2016 1.748.271 

Sursa:  Din evidențele Serviciului Contabilitate Taxe și Impozite Locale  

 

Ținând cont de nevoile identificate la nivel local, este necesară dezvoltarea infrastructurii 

sociale și respectiv a serviciilor sociale puse la dispoziția populației.  

 

Tabel. Situația prestațiilor sociale aflate în plată la nivelul orașului Darabani 

Nr. 

crt. 

Tip prestație Număr beneficiari/ an 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Alocație de stat 

pentru copii 

129 115 125 138 133 

2. Alocație de 

plasament 

5 5 5 5 7 

3 Venim minim 

garantat 

110 90 90 77 57 

4 Alocație pentru 

susținerea familiei 

178 168 159 133 111 

5 Indemnizație 

pentru creșterea 

copilului 

47 51 60 58 52 

6 Persoane cu 

dizabilități 

61 68 79 76  

7 Indemnizații 23 24 28 37  
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persoane cu 

dizabilități 

8 TSG 61 49 45 39 52 

9 Aj. încălzire 

locuința 

170 132 73 73 65 

 

 

2020 

POAD ALIMENTE 498 

 PRODUSE DE IGIENA 498 

MĂȘTI 

COVID 19 

PERSOANE CU 

HANDICAP 

165 

 PENSIONARI 1471 

 VMG+ASF 467 

CARDURI 

ELECTRONICE 

MASA CALDA 

PENSIONARI 284 

CARDURI 

ELECTRONICE 

ELEVI 

PRESCOLARI 51 

PRIMAR 157 

GIMNAZIAL 117 

Sursa: Din evidențele  DAS Darabani 

Criteriile pe baza cărora se acordă prestaţiile sociale sunt:  

 situaţia familială,  

 veniturile persoanei sau ale familiei,  

 condiţiile de locuit,  

 starea de sănătate,  

 gradul de dependenţă,  

 dupǎ caz, alţi indicatori prevǎzuţi de legislaţia în vigoare. 

Prestaţiile sociale se acordă în bani sau în natură, din bugetul de stat ori, după caz din bugetul 

local, și sunt reglementate prin legi speciale. 
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Cererea pentru acordarea prestaţiilor sociale se înregistrează la Directia de Asistenta Sociala 

din cadrul Primăriei Oraşului Darabani, judeţul Botoşani, unde îşi are domiciliul sau locuieşte 

persoana care a fǎcut solicitarea.  

În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile legale, plata prestaţiilor sociale se efectuează 

începând cu luna următoare depunerii cererii. 

Criteriile de selecţie a beneficiarilor sunt: 

 legislaţia în vigoare – beneficiarii de prestaţii/servicii sociale sunt selectaţi în funcţie de 

prevederile legislative în vigoare, în acord cu condiţiile impuse de lege pentru fiecare tip 

de prestaţie/serviciu social în parte, 

 situaţia socio-materială a individului, familiei sau grupului aflat în dificultate, 

 starea de sănătate și contextul bio-psiho-social a individului, familiei sau, dupǎ caz, al 

grupului, 

 mediul de viaţǎ în care trǎieşte individul, familia sau grupul aflat în dificultate sau la risc. 

Beneficiarii sau potenţialii beneficiari ai serviciilor oferite de Directia de Asistenta Sociala 

din cadrul Primǎriei Oraşului Darabani (judeţul Botoşani), 

 se adreseazǎ direct la directia   mai sus menţionată (verbal sau în scris), 

 ajung în atenţia DAS în mod indirect – în urma unor sesizǎri efectuate de membri din 

comunitate: vecini, prieteni, familia largitǎ, alte persoane din comunitate,  

 ajung în atenţia direcției, prin referire din partea altor instituţii: publice și/sau private, 

 ajung în atenţia direcției, în urma unor sesizǎri efectuate de reprezentanţi ai poliţiei, şcolii 

sau ai altor instituţii de referinţǎ de la nivel local, 

 prin autosesizare din partea membrilor Direcției de Asistență Socială, 

 prin identificarea directǎ a beneficiarilor, în urma vizitelor la domiciliu efectuate de 

membrii Direcției de Asistență Socială, 

 sunt cazuri cunoscute prin intermediul mass-media.   

 

Rezultatele preconizate ale activităţii: 

 o îmbunătăţire a calităţii vieţii persoanelor/familiilor aflate în situaţii de dificultate din 

comunitate, 

 oferirea de suport moral și consiliere persoanelor sau grupurilor de indivizi care 

traverseazǎ perioade de criză la un moment dat, 
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 realizarea de acţiuni care au ca scop refacerea, menținerea sau dezvoltarea  capacitǎţii 

individuale pentru depǎşirea situaţiei de nevoie socialǎ,  

 sprijinirea persoanelor aflate în dificultate în direcţia depǎşirii situaţiilor de nevoie socialǎ 

cu care acestea se confruntǎ, în consecinţǎ, diminuarea numǎrului de beneficiari 

dependenţi de serviciile oferite de personalul direcției de Asistenta Sociala, 

 o mai bunǎ mobilizare și gestionare a resurselor locale, cu precǎdere în situaţii de crizǎ, 

 dezvoltarea de noi parteneriate cu alte instituţii – publice și/sau private,  

 colaborarea cu furnizori de servicii sociale publici și/sau privaţi acreditaţi și derularea în 

parteneriat cu aceştia de programe cu caracter social, atragerea de finanţǎri la nivel local, 

 o mai bunǎ monitorizare și gestionare a „cazurilor” semnalate/ identificate în comunitate, 

  promovarea și respectarea drepturilor beneficiarilor, stimularea solidarităţii sociale. 

 

Prin activităţile desfăşurate la nivelul direcției de Asistenţă Socială, sunt vizate următoarele   

aspecte: 

 îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor/familiilor aflate în situaţii de dificultate din 

comunitate, 

 acordarea de suport moral și sprijin material persoanelor sau grupurilor care traverseazǎ 

perioade de criză la un moment dat, 

 dezvoltarea mecanismelor de refacere a capacităţii de recuperare și reintegrarea socialǎ a 

persoanelor/familiilor aflate în dificultate, 

 oferirea suportului necesar pentru prevenirea situaţiilor de marginalizare/excluziune 

socialǎ pentru categoriile de persoane aflate la risc, 

 mobilizarea resurselor comunitǎţii, cu precǎdere în situaţii de crizǎ, 

 dezvoltarea de parteneriate cu alte instituţii – publice și/sau private, colaborarea cu 

specialişti din instituţiile de profil în vederea soluţionǎrii cazurilor sociale de la nivelul 

comunitǎţii locale, 

 colaborarea cu furnizori de servicii sociale publici și/sau privaţi acreditaţi și derularea în 

parteneriat cu aceştia de programe/proiecte cu caracter social, 

 îndrumare și sprijin oferit beneficiarilor în vedrea accesǎrii/obţinerii unor drepturi 

(materiale/ financiare) prevǎzute de legislaţia în vigoare, 

 monitorizarea tuturor cazurilor sociale semnalate/ identificate la nivelul comunitǎţii, 
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 luarea de mǎsuri și realizarea de acţiuni care au ca scop refacerea, menținerea sau 

dezvoltarea  capacitǎţii individuale pentru depǎşirea situaţiei de nevoie socialǎ, 

 promovarea și respectarea drepturilor beneficiarilor de servicii sociale, stimularea 

solidarităţii sociale. 

Evaluarea performanţei activitǎţii personalului din cadrul direcției  de Asistenţǎ Socialǎ, se 

realizeazǎ și prin indicatorii atinşi (cantitativi și calitativi). 

 

Ca indicatori cantitativi, putem enumera:  

 numărul de beneficiari deserviţi, 

 numǎrul și tipul de servicii furnizate (prestaţii, servicii sociale); 

 numǎrul lunar/trimestrial/anual de copii reintegraţi; 

 numǎrul lunar/trimestrial/anual de tineri integraţi sau reintegraţi socio-profesional; 

 numǎrul lunar/trimestrial/anual de tineri menţinuţi în protecţie specialǎ în centru, dupǎ                    

terminarea perioadei de şcolarizare, dar fǎrǎ depǎşirea limitei legale de vârstǎ; 

 numǎrul lunar/trimestrial/anual de cazuri de abuz/violenţǎ domesticǎ/divorţuri; 

 procentul ratei de abandon familial etc. 

Ca indicatori calitativi, putem enumera: 

 gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse în planurile de servicii sau în planurile de 

intervenţie;  

 gradul de implicare a persoanelor resursǎ pentru beneficiari în ameliorarea situaţiei de 

nevoie socialǎ și de depǎşire a acesteia;  

 gradul de creştere a calitǎţii vieţii beneficiarilor; 

 gradul de autosusţinere a beneficiarilor.  

Datele calitative sunt colectate prin: 

  discuţii cu beneficiarii; 

  extrase din Registrul de evidenţǎ a cererilor; 

  consemnǎri ale beneficiarilor de servicii în Registrul de sugestii și reclamaţii; 

  chestionare privind gradul de satisfacţie a beneficiarilor în raport cu serviciile furnizate 

etc. 
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b.  Informații suplimentare privind activitatea desfăşurată:  

 

Ca aspecte constatate la nivelul DAS, menţionăm: 

 experienţa acumulată în desfăşurarea de noi activităţi cu caracter social; 

 îmbunǎtǎţirea calitǎţii serviciilor furnizate; 

 încheierea de noi parteneriate cu alte instituţii de profil, transfer de bune practici în 

domeniul social, 

 creșterea gradului de calificare a personalului angajat; 

 mediatizarea programului desfǎşurat de Directia de Asistenţǎ Socialǎdin cadrul Primǎriei 

Oraşului Darabani, judeţul Botoşani;  

 extinderea serviciilor sociale adresate altor categorii de beneficiari aflate la risc; 

 organizarea și furnizarea de servicii sociale cu caracter primar, 

 stimularea solidaritǎţii sociale.     

 

Categorii de beneficiari din comunitate: 

 Copii: 0-6 ani  

 Copii: 7-16 ani 

 Copii: 17-18 ani 

 Tineri: 18-26 

 Adulţi 

 Familii 

 Persoane vârstnice 

Copii (0-6 ani, 7-16 ani, 17-18 ani): 

 prevenire abandon,  

 plasament familial,  

 plasament în regim de asistenţă maternală,  

 plasament în vederea adopţiei,  

 adopţie,  

 servicii pentru copii victime ale abuzului/violenţei domestice/traficului de fiinţe umane,  

 servicii pentru copii care răspund/nu răspund penal,  

 servicii pentru copii orfani sau fără adăpost,  

 servicii socio-educative pentru minorele care sunt însărcinate și intenţionează să-şi 

abandoneze copilul,  
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 servicii pentru copii proveniţi din familiile dezorganizate/aflate în divorţ,  

 servicii de reintegrare a copiilor în familia naturală,  

 servicii sociale și educaţionale oferite copiilor rămaşi în grija rudelor de până la gradul IV 

datorită plecării părinţilor în străinătate. 

 

Tineri (18-26 ani): 

Servicii socio-educaţionale pentru următoarele categorii: 

 tineri care provin din familii dezorganizate/ aflate în divorţ și care traversează o perioadă 

critică –  

 emoţional, financiar sau material, 

 tineri care sunt victime ale violenţei, abuzului,  

 tineri care nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei rude sau unor persoane 

desemnate prin lege să se ocupe de îngrijirea și educarea lor, 

 tineri care nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea 

unui trai decent, 

 tineri care au abandonat şcoala, sunt în căutarea unui loc de muncă, nu au locuinţă și nici 

posibilitatea de a-şi asigura condiţii de locuit prin resurse proprii, 

 tinere care sunt însărcinate sau au copii minori și sunt afectate de relaţiile cu  familia de 

origine/ cu partenerul din relaţia de concubinaj pe care o întreţin, 

 tineri care provin din familii a căror situaţie socio-economică  este precară, care au o 

situaţie şcolară foarte bună, doresc să îşi continue studiile dar nu au această posibilitate, 

 tineri care săvârşesc o faptă penală și sunt condamnaţi penal, 

 tineri care părăsesc instituţiile pentru protecția copilului. 

 

Persoane adulte:  

Servicii sociale cu caracter primar: 

 informare cu privire la drepturi conform legislaţiei în vigoare, servicii de consiliere 

primară cu privire la furnizorii de servicii sociale publici sau privaţi și serviciile sociale 

prestate de aceştia, după cum urmează: 

 pentru adulţii care sunt în pragul divorţului, 
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 pentru persoanele singure, necăsătorite, văduve, divorţate, ori în cazul în care soţul/soţia 

este declarat/ă dispărut/ă printr-o hotărâre judecătorească sau este arestat/ă preventiv 

pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, 

 pentru persoanele adulte care prezintă un grad de handicap și necesită îngrijiri speciale, 

 pentru adulţi care au fost victime ale unor abuzuri, victime ale violenţei  domestice, sau ei 

înşişi au fost abuzatori/agresori, 

 pentru persoanele adulte implicate în fenomenul de trafic de fiinţe umane, 

 pentru persoanele adulte care nu realizeazǎ venituri sau veniturile realizate sunt sub 

cuantumul venitului minim garantat, 

 pentru persoanele adulte care îşi cresc singure unul sau mai mulţi copii sau care sunt 

nevoite să-şi părăsească ţara în vederea obţinerii veniturilor necesare întreţinerii familiei, 

 pentru persoanele adulte care nu au locuinţă proprie și nici posibilitatea de a-şi asigura 

condiţii de locuit prin resurse proprii, 

 pentru persoanele adulte care provin din instituţii sau firme unde s-a făcut restructurare de 

personal și sunt în căutarea unui loc de muncă, 

 pentru persoanele adulte care au săvârşit o pedeapsă penală de lungă durată (5 -20 ani),   

 pentru persoane cu patologie cronică, persoane dependente de consumul de alcool, droguri 

sau alte substanţe care generează dependenţă, persoane infectate și afectate HIV/SIDA,  

 pentru victime ale catastrofelor naturale. 

 

DREPTURILE BENEFICIARILOR 

 De a fi trataţi în mod egal de toţi membrii personalului angajat în pr5ocesul de furnizare a 

serviciilor. 

 De a primi informații cu privire la drepturile fundamentale și măsurile legale de 

protecţie,precum și cu privire la condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a obţine. 

 De a primi informații referitoare la politica ,strategia de dezvoltare a furnizorului de 

servicii ,precum și în ceea ce privesc procedurile furnizorului de servicii sociale. 

 De a-şi putea exprima liber opiniile în legătură cu serviciile furnizate (implicit cu privire 

la calitatea acestor servicii). 

 De a face sugestii  și a formula reclamaţii. 

 De a primi răspuns la reclamaţiile formulate în maximum 30 zile de la înregistrarea 

acestora 
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 Dreptul de a refuza anumite servicii. 

 Dreptul de a primi răspuns la solicitările sau după caz ,la neclarităţile exprimate. 

 De a fi consultaţi cu privire la serviciile furnizate și de a consimţi asupra serviciilor 

prevăzute în contractul de servicii. 

 De a participa la elaborarea planului de intervenţie privind serviciile care urmează să fie 

furnizate. 

 De a li se elabora un plan de intervenţie în acord cu nevoile individuale ,familiale sau de 

grup. 

 De a participa și de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc în mod direct 

sau indirect. 

 De a primi servicii într-un mediu fizic accesibil,sigur funcţional. 

 De a decide și de a-ţi exprima liber  opțiunile în raport cu toate aspectele care îi privesc. 

 De a gândi și a acţiona autonom ,conform potenţialului ,aşteptărilor și dorinţelor 

personale ,în condiţiile respectării drepturilor celorlalţi beneficiari de servicii. 

 De a li se păstra datele personale în deplină siguranţă și confidenţialitate. Divulgarea 

informaţiilor cu caracter confidenţial se face doar în condiţiile existenţei acordului 

beneficiarului/reprezentantului legal al acestuia/deţinător(de preferinţă scris). 

 De a avea acces  la servicii prin eliminarea oricăror forme de discriminare  de ordin 

politic,economic,religios sau de altă natură. 

 De a participa la evaluarea serviciilor primite. 

 De a primi asistenţă și de a fi sprijiniţi în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate/de 

criză  cu care se confruntă. 

 De a beneficia de continuitatea serviciilor  sociale furnizate,atât timp cât se menţin 

condiţiile care au generat situaţia de dificultate/de nevoie socială. 

 Dreptul de consiliere și suport specializat. 

 Dreptul de a fi informaţi și de a li se aduce la cunoştinţă, în termeni accesibili, prevederile 

Regulamentului de Ordine Interioară, Regulamentului de Organizare și Funcţionare, 

Codul Etic, Planul strategic sau a altor documente de referinţă  existente la nivelul 

instituţiei. 

 De a fi informaţi cu privire la rezultatele obţinute de personalul angajat al furnizorului de 

servicii. 

 De a evalua calitatea serviciilor care le-au furnizat . 

 De a participa alături de furnizorul de servicii precum și de alţi factori de decizie,la 

stabilirea obiectivelor și priorităţilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor furnizate. 
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OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR 

 De a permite evaluarea nevoilor individuale ,familiale sau de grup din partea personalului 

angajat al furnizorului de servicii. 

 De a oferi informații corecte,în conformitate cu situaţia reală existentă la nivelul situaţiei 

individuale,familiale sau de grup. 

 De a solicita personalului din cadrul furnizorului de servicii,informații cu privire la 

serviciile ,tipurile de servicii,perioada,frecvenţa,condiţiile care au stat la baza acordării 

serviciilor oferite. 

 De a adresa întrebări în situaţiile în care informaţiile primite nu sunt clare sau beneficiarul 

întâmpină dificultăţi în înţelegerea  limbajului folosit de personalul angajat. 

 De a participa la elaborarea planului de intervenţie/servicii împreună cu asistentul social 

din cadrul Direcției de Asistență Socială . 

 De a respecta obligaţiile care îi revin conform planului de intervenţie/de servicii. 

 De a respecta obligaţiile stipulate în contractul de servicii încheiat cu furnizorul de servicii 

sociale. 

 De a comunica personalului angajat orice schimbare apărută la nivelul situaţiei 

sociale,mai ales în condiţiile în care beneficiarul a depăşit situaţia de dificultate sau de 

nevoie socială. 

 De a se adresa personalului angajat ,într-un mod civilizat ,folosind un limbaj 

corespunzător. 

 De a respecta programul de lucru al personalului angajat al furnizorului de servicii. 

 De a respecta metodologia și procedurile de lucru de al nivelul DAS - care au fost aduse în 

prealabil la cunoştinţa beneficiarului. 

 De a respecta prevederile Regulamentului de Organizare și Funcţionare ,Regulamentului 

de Ordine Interioară,Codului Etic etc. și a căror conţinut a fost comunicat  în prealabil 

beneficiarilor. 

 De a semnala orice nemulţumire existentă în raport cu serviciile furnizate. 

 De a întreprinde acţiuni în vederea depăşirii faţă de serviciile oferite  de furnizor,ţinând 

cont de faptul că serviciile sociale sunt acordate pe o perioadă determinată de timp. 

 Personalul angajat al furnizorului de servicii ,îi revine responsabilitatea  de a face 

cunoscute și de a disemina în rândul beneficiarilor prevederile acestui document. 
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 Factorii de decizie  de la nivelul furnizorului de servicii ,se asigură că instituţia dispune și 

se aplică o procedură care este conformă cu normele deontologice  și legislaţia în vigoare 

în ceea ce priveşte relaţia profesională dintre personalul angajat și beneficiarii deserviţi în 

cadrul Direcției de Asistenţă Socială. 

 

Printre obiectivele  Direcției de Asistență Socială, pe termen lung, putem enumera: 

 înființarea unui  Centru de zi pentru copii; 

 înființarea unui Centru de zi pentru persoanele vârstnice. 
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9. DEZVOLTARE URBANĂ 

9.1  Infrastructură și echipare edilitară  

 

9.1.1 Căile de acces 

              

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. Principalele probleme ale infrastructurii de transport sunt reprezentate de 

capacitatea insuficientă de a prelua traficul greu și vehiculele de mare tonaj și siguranţa 

redusă a traficului din cauza uzurii suprafeţei de rulare, a lipsei marcajelor și semnalizării 

corespunzătoare dar și a supraaglomerării rutelor existente. În vederea reducerii disparităților 

dintre mediul rural și cel urban precum și facilitării accesibilităţii și mobilităţii persoanelor în 

interiorul orașului și către centrele urbane învecinate este necesară reabilitarea și 

modernizarea infrastructurii de acces. Având în vedere deschiderea Punctului de trecere a 

frontierei  spre Republica Moldova la localitatea Rădăuți Prut și mărirea traficului auto se 

impune construirea unei centuri ocolitoare în partea de Nord, Nord – Est a Orașului. 

Infrastructura rutieră este alcătuită din drumuri naționale și drumuri comunale. 

Accesul rutier în orașul Darabani se face prin DN 29 A. Drumul străbate orașul pe o lungime 

de circa 9 km. dinspre Dorohoi spre Rădăuți Prut. Datorită importanţei acestui drum naţional, 

acesta a beneficiat de lucrări de reabilitare în anul 2012. Un al doilea acces în oraș se face 

dinspre municipiul Dorohoi prin comuna Havârna pe DJ 293 și DJ 298 A, drumuri cu o 

lungime de 36 km. Alte 2 accese mai puțin importante datorită circulației mai puțin intense 

sunt dinspre comuna Concești pe DC 84 și dinspre satul Baranca (comuna Hudești) pe DJ 291 

D. La nivelul orașului se regăsesc drumurile comunale DC 1 Darabani - Eșanca - Lișmănița 

cu o lungime de 7,5 km; 

DC 84B : DN29A - sat Bajura cu o lungime de 2,1 km ; DC84: DN 29A comuna Concești cu 

o lungime pe teritoriul orașului de 3,5 km; DC1C : DJ 298 A - sat Lișmănița cu o lungime pe 

teritoriul orașului de 3,00 km; DC 1 E: DN 29A – Teioasa cu o lungime pe teritoriul orașului 
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de 2,4 km; DC1A: sat Eșanca – sat Cuza Vodă cu o lungime pe teritoriul administrativ al 

orașului de 1,5 km.  

  

Rețeaua de drumuri și străzi administrate de Consiliul local  este de 129,74 km din care  20,00 

km drumuri comunale și  75,31 km străzi pe teritoriul urban al orașului și 34,43 km străzi pe 

teritoriul rural al orașului la care se adăugă  9,00 km drum național din care 5,4 km în 

intravilan și 3,6 km în extravilan și 9 km drum județean 5,5 km DJ 298 A: Darabani – teritoriu 

comunei Mileanca și 3,5 km DJ 291 D: Darabani – teritoriul comunei Hudești. 

 

Tabel  - Structura rețelei de străzi, parcări, trotuare din orașul Darabani 

 

Categorie drum 

 

 

Număr 

 

Total, km 

drumuri 

 

 

Total km 

trotuare 

 

 

Total km alei 

pietonale 

Număr 

locuri de 

parcare 

Drum comunal 6 20 - - - 

Drum vicinal - - - - - 

Străzi 185 109,74 14,5 1,8 463 

TOTAL 191 129,74 14,5 1,8 463 

 

Starea tehnică a drumurilor în localitatea Darabani este precară, circa  doar 20 % din drumuri fiind 

asfaltate. Practic, cea mai mare parte din drumuri nu este modernizată, drumurile sunt pietruite cu 

balast sau balast în amestec cu pietriș și se încadrează în categoria de trafic ușor.  

Lucrările de întreținere și reparații a drumurilor se fac de către Consiliul local Darabani și în ultima 

perioadă au cunoscut o majoră alocare de resurse financiare. Cu toate acestea, lucrările rezistă pe o 

perioadă scurta de timp din cauza intemperiilor din timpul primăverii și a ciclurilor dese de îngheț - 

dezgheț din perioada de iarnă.   

Capacitatea actuală de staționare auto este redusă, necesarul total de locuri de parcare/staționare este 

de cca 1800 locuri, fiind amenajate un număr de 463 locuri de parcare, iar deficitul real este de cca 

1350, din aceasta cauza utilizându-se parcarea pe carosabil îngreunând astfel circulația cu precădere în 

zona centrala a orașului. 

 

Intersecțiile de pe rețelele principale sunt lipsite de vizibilitate, nu au elemente geometrice 

corespunzătoare traficului și în mare parte nu au semene de dirijare corespunzătoare.  

Accesul pietonal este slab dezvoltat, nu sunt amenajate trotuare decât pe 14,5 km, acestea fiind în 

lungul drumului național pe strada Ștefan Luchian, Școlii și Tudor Vladimirescu, acostamentele sunt 
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în marea majoritate din pământ înierbat. În ceea ce privește sistemul de colectare și evacuare ape 

pluviale aferent drumurilor, acesta este ineficient, deoarece este realizat din șanțuri de pământ, în mare 

parte colmatate. În aceste condiții, nu se realizează un drenaj corespunzător al apelor pluviale și prin 

urmare starea drumurilor este direct afectată 

 

Categorie 

 drum 

Lungime drumuri (km) 

Total  

(km), 

Drumuri  

asfaltate 

Drumuri de 

pământ 

Drumuri 

din care: Reabilitate* / modernizate  

în perioada 

2016-2019-2020 

Drum comunal 20 2,70 1,5 2,70 

Drum vicinal - - - - 

Străzi 109,74 16,50 - 12,40 

TOTAL 129,74 19,20 1,5 15,10 

 

Măsuri de îmbunătățire propuse 

 

Se impune îmbunătățirea actualei rețele de circulație, fără modificări majore în zonele 

construite, extinderea acestora în zonele de introducere a terenului în intravilanul orașului, în 

condițiile creșterii continue a parcului auto la nivelul orașului Darabani și creșterii mobilității 

desfășurării traficului, cu luarea în considerare a următoarelor etape: 

 întregirea tramei stradale principale prin realizarea de artere noi (cu înființarea traseelor 

ocolitoare a zonei centrale) și prin lărgirea unor artere, rezultate din valori de trafic 

prognozate pe unele străzi principale sau din necesități de întregire funcțională și respectiv 

de creștere a siguranței traficului; 

 folosirea pentru circulația majora u unui număr sporit de străzi fata de momentul actual; 

 întocmirea unui program de semaforizare a celor 2 intersecții cu aflux de autoturisme;  

 realizarea unui sistem de parcaje la sol  conjugat zonelor pe care se încearcă fluidizarea; 

 reorganizarea sistemului de transport în comun, în relație cu traficul general și cu zonele 

de interes ale satelor aparținătoare, realizarea refugiilor pentru pietoni în toate stațiile unde 

acestea sunt necesare;  
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 direcționarea tranzitului mijloacelor grele în oraș pe anumite trasee ocolitoare, limitarea 

circulației vehiculelor grele în anumite perioade și părți ale orașului 

 întocmirea unui program de îmbunătățire a calității suprafetei de rulare și a capacității 

portante a arterelor de circulație din localități dar și dintre localități; 

 amplificarea plantațiilor stradale pe arterele existente , pe tronsoanele unde străzile 

prezinta posiblitatea realizarii de plantatii cu accent pe strazile lipsite de plantatii de 

aliniament și pe arterele unde se pot organiza profiluri transversal mai complexe decat în 

present; 

 crearea unor străzi noi personalizate prin profiluri transversal special bine gandit și cu 

personalizarea plantațiilor de pe anumite străzi care permit acest lucru; 

 continuarea amenajarii pietonalului orașului și initierea unui program de amenajare a 

spatiilor publice din oraș ( spatii civice de odihna cu facilitate pentru persoanele în vârstă 

și cu dizabilități). 

      

Transportul feroviar 

 

Transport feroviar în orașul Darabani nu există, cea mai apropiată stație feroviară fiind în 

orașul Dorohoi la circa 36 km. Transportul public de persoane interjudeţean Darabani – 

celelalte localități vecine (Dorohoi, Rădăuți Prut etc.) este asigurat de mai mulți operatori SC 

Apetrans SRL; SC RINFLO SRL; SC RVG SRL, cu mașinile din dotare- autocare, autobuze, 

microbuze.                          

        

ZONE FUNCȚIONALE An 2019 An 2016 

Suprafață 

(ha) 

Procent (% ) 

din total 

intravilan 

Suprafață (ha) Procent (% ) 

din total 

intravilan 

Locuințe și funcțiuni 

complementare 

1097 74 1091,79 73,44 

Unități industriale și depozite și 

unități agro zootehnice 

69,5 4,67 69,5 4,67 

Instituții și servicii de interes 

public 

76 5,9 74,68 5,4 
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Căi de comunicatie și transport 

(rutier) 

145 10 145 10 

Spații verzi, sport, agrement, 

protecție 

54 3,61 53,32 3,56 

Gospodărire comunală, 

cimitire 

30,58 2,05 30,58 2.05 
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10. FONDUL  FUNCIAR AL ORAȘULUI DARABANI 

 

Fondul funciar al orașului Darabani este constituit din terenuri de orice fel, indiferent de 

destinație, de titlul pe baza căruia sunt deținute sau de domeniul (public, privat, 

cooperatist, obștesc, etc.) din care fac parte. 

 

10.1. Istoria și evoluția terenului orașului Darabani 

 

Proprietarul moșiei orașului Darabani,în anul 1834,a fost marele boier Theodor Balș, ce 

deținea în Darabani la mijlocul sec. XIX o moșie în suprafață de aproximativ 10.000 ha.  

În prezent, teritoriul administrativ al orașului Darabani ocupă o suprafață de 9985 hectare 

(2.003% din suprafața totală a Județului Botoșani), din care cea mai mare suprafață (78%) o 

reprezintă terenul agricol, 22% neagricol / alte forme. După forma de proprietate, terenul 

agricol este deținut în proporție de  94% de proprietari privați, în timp ce terenul neagricol 

este deținut într-o proporție de peste 15%.  

Cea mai mare parte a teritoriului orașului Darabani este formată din pământ arabil, 

destinat agriculturii, cu soluri fertile (cernoziomuri cambice), unde se cultivă porumb, 

grâu, ovăz, floarea soarelui, soia, rapiță, cartofi, sfecla de zahăr, legume, etc. Există și 

terenuri acoperite cu pășuni și fânețe, vii, livezi. 

Agricultura și silvicultura constituie, prin tradiție, ramuri importante ale economiei zonei 

orașului Darabani, atât prin dimensiunea suprafeței agricole și a celei forestiere, cât și prin 

ponderea populației ocupate în agricultură și silvicultură. Sectorul agricol și forestier 

contribuie la formarea surselor de venit ale majorității populației orașului , înglobând o 

însemnată pondere a forței de muncă din zonă. Agricultura este unul dintre punctele tari ale 

economiei noastre și faptul că nu s-a pus încă accent pe acest domeniu ne oferă o oportunitate 

pentru viitor.  

Mijloacele actuale de cultivare sunt în principal manuale și este foarte important ca acest 

lucru să se schimbe. Introducerea de mașini în agricultură, precum și metode moderne de 

cultivare vor crește competitivitatea fermierilor noștri. Fermierii vor beneficia de reduceri de 

costuri, prin alocarea de subvenții în agricultură prin agenția teritorială APIA, modernizare și 

îmbunătățire a proceselor de lucru, condiții de muncă mai bune și mai mult timp pentru a se 

concentra asupra comercializării produselor.  
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10.2  Modul de deținere al terenului 

 

Proprietatea publică a orașului Darabani este alcătuita din terenurile care aparțin 

domeniului public și sunt de uz sau de interes public și sunt dobândite de stat sau de 

unitatea administrativ teritorială prin modurile prevăzute de lege.Proprietatea publică se 

împarte în două categorii: 

 proprietate publică aparținând statului, cuprinde terenuri care aparțin domeniului 

public al statului precum și din alte bunuri de uz sau de interes public național; 

 proprietate publică aparținând unității administrativ teritoriale, cuprinde terenuri 

care aparțin domeniului public al  orașului, satelor aparținătoare precum și din alte 

bunuri de uz sau de interes public județean sau local, declarat ca atare prin hotărârea 

consiliului județean respectiv local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau 

de interes public național. 

Proprietatea privată a orașului Darabani este proprietatea care aparține particularilor 

persoane fizice și persoane juridice, domeniul privat al statului și al unității administrativ 

teritoriale fiind alcătuită din bunuri aflate în proprietatea lor și care nu fac parte din domeniul 

public. 

 

Indicatori de referință privind situația terenului 

 

Tabel: Împărțirea suprafeței administrative, după forma de proprietate 

Sursă: Biroul Registrul Agricol, Primăria Darabani 

Grupe de proprietari 

 

Teren agricol 

(ha, pondere) 

Teren neagricol 

(ha, pondere) 

Total 

(ha, 

pondere) 

Proprietate publică 

a UAT Darabani 

2 ha 0,02% 249 ha 11,42% 251 ha 

2,51% 

Proprietate privată 

a UAT 

470 ha 6,02% 83 ha 3,81% 553 ha 

5,53% 

Proprietate privată 7334 

ha 

93,96% 1847 ha 84,77% 9181ha 

91,94% 

TOTAL 7806 100,00 2179 100,00 9985 
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Din punct de vedere al evoluției terenului, în ultimii 5 ani structura suprafeței 

administrative a orașului s-a modificat după cum se poate observa din datele prezentate 

mai jos, mici variații înregistrându-se la categoria arabil, pășuni, păduri și alte terenuri 

cu vegetație forestieră, apoi teren neproductiv, fânețe, urmat de  livezi și vii. 

  

Tabel: Evoluția terenului pe categorii de folosință 

Teren agricol  (ha) 

din care: 

2016 2017 2018 2019 2020 

Arabil 6170 ha 

61,79% 

6158 ha 

61,67% 

6158 ha 

61,67% 

6158 ha 

61,67% 

6159 ha 61,68% 

Pășuni 1070 ha 

10,71% 

1070 ha 

10,71% 

1070 ha 

10,71% 

1070 ha 

10,71% 

1070 ha 10,71% 

Fânețe 464 ha 

4,64% 

476 ha 

4,76% 

476 ha 

4,76% 

476 ha  

4,76% 

483 ha 

4,83% 

Vii 15 ha 

0,15% 

15 ha 

0,15% 

15 ha 

0,15% 

15 ha  

0,15% 

15 ha 

0,15% 

Livezi 42 ha 

0,42% 

42 ha 

0,42% 

42 ha 

0,42% 

42 ha 

0,42% 

42 ha 

0,42% 

Total teren agricol 7761 7761 7761 7761 7769 

Păduri și alte 

terenuri cu vegetație 

forestieră 

1030 ha 

10,31% 

1030 ha 

10,31% 

1030 ha 

10,31% 

1030 ha 

10,31% 

1022ha 10,23% 

Terenuri cu ape și 

bălți 

189 ha 

1,89% 

189 ha 

1,89% 

189 ha 

1,89% 

189 ha 

1,89% 

189 ha 1,89% 

Căi de comunicații 

(drumuri) 

166 ha 

1,66% 

166 ha 

1,66% 

166 ha 

1,66% 

166 ha 

1,66% 

166 ha 1,66% 

Teren ocupat cu  

construcții și curți 

350 ha 

3,5% 

350 ha 

3,5% 

350ha  

3,5% 

350 ha 

3,5% 

350 ha 3,5% 

Teren degradat și 

neproductiv 

489 ha 

4,89% 

489 ha 

4,89% 

489 ha 

4,89% 

489 ha 

4,89% 

489 ha 4,89% 

Total teren neagricol 2224 2224 2224 2224 2216 

Total teren  

(agricol și neagricol) 

9985 9985 9985 9985 9985 

Sursa: Institutul Național de Statistică Botoșani, Biroul Registrul agricol, Primăria Darabani 
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Suprafața agricolă totală în anul 2020, este alcătuită din teren arabil în cea mai mare 

parte – 6159 ha ( 61,68%), pășuni 1070 ha ( 10,71%), fânețe 483 ha (4,83 %), apoi livezi 

42 ha (0,42) și  vii 15 ha( 0,15 %). 

Fondul  forestier acoperă 1022 hectare, ocupând locul trei (după arabil și pășuni) în 

structura suprafeței administrative a orașului și este urmat de alte terenuri degradate și 

neproductive. 

În ceea ce privește utilizarea terenurilor din anul 2020, se poate observa faptul că 

suprafața de 7769 ha au destinație agricolă (77,8 % din total), pădurile acoperă 1022 ha 

(10,23 %), construcțiile  (inclusiv curțile) 350 ha  ( 3,5%), 166 ha sunt căi de comunicații 

( 1,66 %), 189 ha sunt ocupate cu ape și bălți (1,89 %)  iar 489 ha reprezintă terenuri 

neproductive și degradate (4.89 %). Din cele 7769 ha de terenuri agricole, la nivelul 

anului 2019 cea mai mare parte reprezintă terenurile arabile 6158 ha (61,67 %), 1070 ha 

Arabil, 61,68
Pășune, 10,71

Fânețe, 4,83

Vii, 0,15

Livezi, 0,42
Păduri, 10,23

Teren 
curți/construcții, 3,5

Teren degradat, 4,89

Ponderea categoriilor de folosință a orașului 
Darabani

Arabil Pășune Fânețe Vii Livezi Păduri Teren curți/construcții Teren degradat
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(10,71%) sunt pășuni, fânețele 476 ha (4,76 %), iar viile 15 ha (0,15 %) și livezile 42 ha 

(0,42%) acoperă suprafețe reduse. 

 

  
 

10.3. Terenul intravilan și extravilan al orașului Darabani 

 

Terenul intravilan al orașului Darabani ocupă în prezent o suprafață de 1127 ha (11.28 

% din total suprafață administrativă). 

Terenul intravilan ocupat cu  construcții și curți  al orașului Darabani ocupă în prezent 

o suprafaţă de 350 hectare (3,50% din total suprafață administrativă). 

Terenul extravilan al orașului Darabani ocupă în prezent o suprafaţă de 7769 ha (75,62% 

din total suprafață administrativă). 

 

10.4.  Sectorul agricol 

 

În anul 2014 suprafaţa totală a orașului Darabani era de 9985 ha, din care 7820 ha reprezentau 

suprafaţa agricolă, 6332 ha suprafaţa arabilă, 964 ha păşunile, fânețe 476 ha, viile și 

pepinierele viticole 12 ha, iar 36 ha livezile și pepinierele pomicole. În perioada analizată 

(2016-2020) se înregistrează doar mici modificări în ceea ce privește suprafața agricolă, 

aceasta scăzând de la 7820 ha în 2014 la 7769 ha în 2020 (din lipsa forței de muncă, aceasta 

realizându-se în mare parte de persoane vârstnice, este posibil înțelenirea terenului în unele 
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locuri). Se observă preponderența terenurilor arabile de 63,41 %  în totalul suprafeţei agricole 

utilizate. Păşunile (în anul 2014), ocupă doar 9,65 % din aceasta, în timp ce culturile viticole 

alături de  livezi și pepiniere pomicole la nivelul orașului Darabani sunt mai restrânse 0,12%,  

respectiv 0,36 %. 

  

10.5 Numărul de  gospodării existente în orașul Darabani, după statutul juridic al 

exploatațiilor agricole 

 

Tabel - Exploatații agricole existente în orașul Darabani 

Exploatații agricole oraș Darabani 2016 2017 2018 2019 2020 

Exploatații agricole individuale, persoane fizice autorizate, 

PFA/I.I/asociații familiale, în localitate 

4952 5230 5305 5396 5530 

Exploatații ale pers.cu domiciliul în alte localități 770 805 915 824 850 

Exploatații ale unităților cu personalitate juridică, în 

localitate 

28 31 31 20 16 

Sursa: Institutul Național de Statistică Botoșani, Biroul Registrul agricol, Primăria Darabani 

 

Conform rezultatelor Recensământului General Agricol din 2010, în localitatea Darabani 

existau un număr de 3043 de exploatații agricole, cu o suprafață totală de 7103 ha. Din 

cele 3043 exploatații agricole, 2456 sunt mixte (cultura plantelor și creșterea animalelor), 

542 cultivă exclusiv plante, iar 44 sunt axate exclusiv pe creșterea animalelor. Astfel, se 

observă că mărimea medie a unei exploatații agricole din municipiu este de 2,33 hectare 

și este mai mică decât media județeană și regională. 

 

Tabel nr. 4 - Societăți, P.F.A, I.I. care își desfășoară activitatea în agricultură pe raza orașului 

Darabani și culturile aferente acestora: 

Societăți 

Agricole/Comerciale 

P.F.A, I.I. 

Total 

teren 

cultivat 

(ha) 

Cereale Plante 

uleioase 

Plante 

nutreț 

Cereale 

pentru 

sămânță 

Legume 

S.C.AGRAS CABA-ROM 1077,22 603,08 447,07 7,07 20,00 0 

S.A. Agromixt S.R.L 273,00 124,00 145,00 0 4,00 0 

S.C. Rom Ady S.R.L 148,26 70,30 52,26 11,99 0 13,71 
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P.F.A. Alboaie Aurel 96,05 46,00 45,00 5,05 0 0 

P.F.A. Bejinariu Vasile 32,49 13,92 15,83 1,88 0,86 0 

P.F.A. Cam Mihaela 20,91 8,89 7,80 1,00 3,22 0 

P.F.A. Ceica Mihai 9,11 1,31 0,75 7,05 0 0 

P.F.A. PapaghiucRelu 32,24 0,50 0 19,81 11,93 0 

P.F.A. Ungureanu Bogdan 38,20 12,99 20,72 2,69 1,80 0 

I.I.Bejinariu Diana 3,63 0,50 2,53 0,60 0 0 

I.I. Ceica Pavel 41,00 20,00 0 16,00 5,00 0 

I.I. Dobrincu Aurel 8,11 2,03 2,04 2,05 0,70 1,29 

I.I.Hrimiuc Alin Ghe. 168,59 64,79 95,87 7,93 0 0 

I.I. Hrimiuc Liviu Alex. 5,36 1,16 2,61 0 0 1,59 

I.I.Tudose Cristian 37,54 10,96 25,27 1,31 0 0 

I.I. Vicliuc Sergiu 13,12 8,06 2,81 0,15 1,19 0,91 

TOTAL (general pe 

culturi) 

2004,83 988,49 865,56 84,58 48,70 17,50 

Sursa: Biroul Registrul agricol, Primăria Darabani 

 

Agricultura din orașul Darabani se bazează pe exploatații individuale cu echipamente și 

mașini agricole (tractoare, pluguri pentru tractoare, cultivatoare mecanice, semănători cu 

tracțiune mecanică, etc). Conform datelor RGA 2010, nicio exploatație agricolă nu a 

folosit echipamente pentru producerea energiei regenerabile și nicio suprafață agricolă 

utilizată nu este certificată ecologic sau aflată în conversie. 

 

Tabel: Culturi realizate  pe raza orașului Darabani în anul 2020: 

Denumirea culturilor Suprafața cultivata (ha) Suprafața cultivata (ha) 

subvenționată la A.P.I.A. 

Grâu comun de toamnă 250 ha 219 ha 

Secara de toamnă 15 ha 5 ha 

Orz 22 ha 22 ha 

Orzoaică de primăvară 20 ha 10 ha 

Ovăz 32 ha 32 ha 

Secară 5 ha 5 ha 

Porumb pentru boabe 1202 696 ha 

Total cereale pentru boabe 1546 ha 989 ha 

Floarea soarelui 550 ha 253 ha 
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Soia boabe 415 ha 285 ha 

Rapiță 2 ha 2 ha 

Total plante uleioase 967 ha 540 ha 

Cartofi (timpurii, de toamnă) 110 ha 1 ha 

Legume de câmp șiîn solarii 220 ha 27 ha 

Fasole 15 ha 1 ha 

Pepeni  verzi 25 ha 3 ha 

Pepeni galbeni 15 ha 0 

Căpșuni 15 ha 2 ha 

Total culturi de gradina 400 ha 34 ha 

Plante de nutreț, lucernă, trifoi 910 ha 500 

TOTAL ARABIL (din suprafața 

agricolă utilizată) 

3823 ha 2063 ha 

Sursa: Biroul Registrul Agricol Primăria Darabani, Centrul APIA - Oraș Darabani. 
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Tabel – Suprafața cultivată cu pomi fructiferi pe raza orașului Darabani în anul 2020: 

Grâu comun; 250 

Secară; 20 

Orz; 22 

Orzoaică; 20 

Ovăz; 32 

Porumb; 1202 

Floarea soarelui ; 

550 

Soia; 415 

Rapiță; 2 

Cartofi; 110 

Leguma; 220 

Fasole; 15 

Pepeni verzi; 25 

Pepeni galbeni; 15 

Plante nutreț; 0 

Culturi (ha) 

Grâu comun

Secară

Orz

Orzoaică

Ovăz

Porumb

Floarea soarelui

Soia

Rapiță 

Cartofi

Leguma

Fasole

Pepeni verzi

Pepeni galbeni

Capsuni

Plante nutreț 

Denumire pomi Suprafața cultivată (ha) Pondere din total arabil 

(%) 

Meri și peri 24,84 ha 0,50 

Pruni 1,89 ha 0,03 
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Sursa: Recensământul general agricol 2010  

 

În orașul Darabani totalul suprafeței de pomi fructiferi aflate în livezi și în gospodăriile 

populației înregistrează 42 ha. 

În ceea ce privește ramura creșterii animalelor pe raza orașului Darabani și a satelor 

aparținătoare, conform datelor înregistrate  în cadrul efectuării recensământului agricol la 

fiecare început de an, efectivele de animale prezintă o ușoară scădere raportată de la ultimii 

doi ani, 2019-2020. 

 

Tabel: Efectivele de animale din orașul Darabani 

 

Efective de animale 2019 2020 

Bovine 1412 1301 

Ovine 5910 5810 

Caprine 514 420 

Porcine 165 113 

Păsări 3795 3650 

Cabaline 293 186 

Familii de albini 720 724 

 

10.6. Calitatea solului în vederea cultivării terenului 

 

În Darabani predomină solurile cernoziomoide, cenușii, solurile brune argiloiluviale În 

lunca Prutului se întâlnesc solurile aluvionare și coluviale (formate pe substrat de 

aluviuni, nisip și pietriş, nisipoase) sau pseudogleizate, apte pentru cultura cerealelor, 

plantelor tehnice și legumelor. Din punctul de vedere al clasei de bonitate, solurile din 

zona unităţii administrativ teritoriale Darabani sunt încadrate în clasa III de calitate în 

cazul terenurilor arabile, fâneţelor și livezilor și în clasa I și II de bonitate în cazul 

păşunilor. Solurile hidromorfe cu exces de umiditate și unele soluri parţial erodate au o 

fertilitate sub medie pentru culturile agricole. 

 

 

Alți pomi fructiferi 2,29 ha 0,46 

Vii pe rod 1,48 ha 0,3002 

TOTAL 30,05 ha 1,2902 
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11. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 
 

În 2027, România va avea o administraţie publică eficientă și receptivă la nevoile societăţii.  

Până în 2027, administraţia publică din România va parcurge o spirală a încrederii în raport cu 

societatea, în care beneficiarii se vor bucura de servicii publice integrate, oportune și de calitate, 

furnizate, după o testare riguroasă a opţiunilor, de către autorități și instituții publice proactive și 

receptive la schimbare. Totodată, administrația publică va oferi fundamentul tehnic pentru agregarea și 

implementarea unor proiecte majore de țară, pentru încurajarea creșterii economice și susținerea 

îmbunătățirii competitivității.  

Valorile care stau la baza dezvoltării unei asemenea administrații sunt transparența, profesionalismul, 

predictibilitatea și adecvarea la nevoi/receptivitate, toate subsumate interesului public. Administrația 

va fi deschisă și receptivă la soluții inovatoare, cu resurse umane competente care gestionează 

fondurile publice în mod eficient.  

Administraţia publică va câştiga încrederea cetăţenilor și a altor tipuri de beneficiari, oferindu-le 

servicii prompte și asigurând constanță în calitatea prestării serviciilor. Autoritățile și instituțiile 

publice vor fi apte să stimuleze implicarea cetăţenilor, identificând astfel probleme, anticipând 

provocări și propunând soluţii pe care le fundamentează, testează și validează sistematic. Astfel, se va 

genera un cadru de servicii adecvate nevoilor cetățenilor și țintite pe eficiență economică. Relația 

dintre administrația publică și beneficiari înseamnă dedicație, corelație și orientare pe soluții care să se 

armonizeze cu reformele din domeniile social, cultural-educațional, economico-financiar, justiție și 

democrație.  

 

I. O administraţie publică orientată spre beneficiarii de servicii publice  

Interacțiunea cu administrația va fi configurată mai ales sub formă de servicii electronice, care vor fi 

disponibile în pachete intuitive și vor putea fi accesate oricând și de oriunde, pe canale multiple, din 

surse unice.  

Serviciile electronice vor avea o interfață prietenoasă, personalizată și focalizată pe livrarea de servicii 

publice integrate. Beneficiarul nu va interacționa direct cu aparatul birocratic care contribuie la 

furnizarea acestora.  

Experienţa de utilizare a beneficiarilor va fi monitorizată în scopul îmbunătățirii calității serviciilor, 

într-un ciclu de învăţare care asigură servicii prompte și accesibile și permite integrarea facilă de noi 

soluţii tehnologice.  
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Consolidarea serviciilor va fi susţinută de mecanisme de coordonare și colaborare instituţională în 

interiorul administraţiei publice.  

Integrarea funcţională a serviciilor va reprezenta un mecanism de reducere a birocraţiei, de coordonare 

inter-instituţională și de asumare a responsabilităţii.  

 

II. O administraţie publică deschisă și receptivă la soluții inovatoare  

 

În conceperea și furnizarea serviciilor, ca și în luarea altor tipuri de decizii, administraţia publică se va 

sprijini pe participarea cetăţenilor, implicarea experţilor și a actorilor cheie din societate, prin 

mecanisme stabile de consultare. Autoritățile și instituțiile publice vor răspunde nevoilor societăţii, 

susţinând în mod direct iniţiativele acesteia.  

Prin utilizarea dialogului sistematic și a unor sisteme complexe de monitorizare a dinamicii societăţii 

și economiei, administraţia publică va dezvolta și va întreţine o cultură a cunoaşterii anticipative, 

utilizând permanent noile tehnologii informaţionale. Cunoașterea anticipativă va conferi robusteţe 

scenariilor de dezvoltare, asigurând:  

a) un dialog real privind opțiunile disponibile;  

b) responsabilizarea celor direct afectaţi de opțiunile respective.  

Informaţia publică va fi uşor accesibilă, formulată intuitiv și va explica nu doar procedurile („cum”), ci 

și raţiunile („de ce”) intervenţiilor publice.  

Centrarea administraţiei publice pe e-servicii va oferi autorităților și instituțiilor publice o bogată sursă 

de date și un spațiu de analiză și experimentare pentru soluţii noi, care servesc îmbunătăţirii 

sistematice a serviciilor.  

Prin proiecte pilot, care testează impactul intervenţiilor publice, administraţia:  

a) îşi calibrează politicile;  

b) oferă mai multă legitimitate investiţiilor publice;  

c) creează premizele unui proces de inovare continuă în servicii.  

 

III. O administraţie care simplifică și consolidează instituţii și mecanisme  

 

A. Proces decizional predictibil și fundamentat  

Prioritizarea, planificarea și fundamentarea politicilor publice vor fi integrate în cultura și practica 

decizională a administrației publice.  

Politicile publice bazate pe dovezi se vor sprijini pe o arhitectură instituţională care stabileşte graniţe 

clare între palierul politic și cel profesional din administraţia publică.  
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B. Resurse umane profesioniste  

Administrația publică va fi formată din profesioniști, animați de esprit de corps, care vor contribui la 

articularea și implementarea proiectelor strategice de dezvoltare a societății, în ansamblul ei.  

Administrația publică își va recruta personalul pe criterii profesionale și transparente oferindu-i 

perspective de dezvoltare a carierei în contextul unei culturi organizaționale moderne și a neutralității 

funcției publice. În același timp, procesul de selecție va fi corelat cu mandatele instituțiilor publice și 

obiectivele strategice ale acestora. Se va forma un personal profesionalizat ce deţine atât abilităţi de 

management al calităţii serviciilor, cât și competenţe avansate de planificare strategică.  

Resursa umană din administrația publică va fi motivată, formată și profesionalizată în mod constant în 

funcție de nevoile și tendințele societății.  

În același timp, personalul din administrație va fi încurajat să aibă inițiativă, să fie deschis la 

schimbare și să ofere o fundamentare tehnică adecvată procesului decizional, în conformitate cu 

principiile integrității și eticii profesionale.  

 

C. Management financiar în interesul public  

Fondurile publice vor fi gestionate pe criterii de eficiență, în interesul cetățenilor, cu scopul de a 

maximiza performanța serviciilor oferite. Implementarea politicilor și furnizarea serviciilor vor fi 

monitorizate în mod constant astfel încât managementul financiar să fie transparent și predictibil.  

Responsabilitatea în cheltuirea fondurilor publice va fi susţinută de procese decizionale coerente și 

transparente, de proceduri de implementare clare, simple și predictibile, precum și de o cultură 

organizațională axată pe promovarea interesului public.  

 

De la serviciile pentru cetăţeni la proiectele societăţii  

Spirala încrederii va trece dincolo de receptivitatea faţă de nevoile punctuale ale beneficiarilor și 

răspunsul adecvat al administraţiei prin servicii de calitate. Ea va permite, prin deprinderile pe care le 

va cultiva în rândul administrației publice și al cetăţenilor, construcţia unor proiecte comune de 

anvergură pentru societate.  

 

11.1. Primăria și Consiliul Local Darabani  

 

PRIMĂRIA DARABANI este organizată și funcționează potrivit prevederilor O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și în  

conformitate cu hotărârile Consiliului Local privind aprobarea organigramei și statului de 

funcții ale apartaului de specialitate. 

Primarul, viceprimarul, secretarul general împreună cu aparatul de specialitate constituie o 

structură funcțională cu activitate permanentă, denumită Primăria Darabani care duce la 
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îndeplinire hotărârile Consiliului Local și dispozițiile primarului, soluționând problemele 

curente ale colectivității locale. 

Primarul Orașului Darabani îndeplinește o funcție de autoritate publică, asigură respectarea 

drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și 

punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor 

Guvernului, a hotărârilor Consiliului Local; dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru 

aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale celorlalți 

conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale Prefectului, precum și a 

hotărârilor Consiliului Județean, în condițiile legii. Primarul conduce serviciile publice locale 

și reprezintă orașul în relațiile cu celelalte autorități publice, cu persoane fizice sau juridice 

din țară și străinătate, precum și în justiție. De asemenea, Primarul îndeplinește funcția de 

ofițer al stării civile și de autoritate tutelară și asigură funcționarea serviciilor locale de profil. 

Are atribuții privind organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului și 

recensământului.  

Viceprimarul îndeplinește atribuțiile care îi sunt delegate de către Primar, prin dispoziție cu 

reespectarea prevederilor legale.  

Primăria Darabani este administrată de un primar și un consiliu local compus din 17 

consilieri. Începând cu alegerile locale din 2020, consiliul local are următoarea componență 

pe partide politice:  

 

 PARTID CONSILIERI COMPONENȚA CONSILIULUI 

1 P.N.L. 10           

 P.S.D. 5           

  USR-PLUS 1            

 P.M.P. 1           
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11.2. Resurse umane   

 

Organigrama stabilită în anul 2019 reflectă faptul că numărul total al funcțiilor din Primăria 

orașului Darabani este de 105, din care:  

 2 funcții de demnitate publică; 

 7 funcții publice de conducere; 

 43 de funcții publice de execuție; 

 o funcție contractuala de conducere ; 

 52 funcții contractuale de executie. 

Cele 105 posturi din organigramă sunt repartizate astfel:  

 Demnitari - 2 posturi; 

 Aparatul de specialitate al Primarului orașului Darabani - 89 posturi;   

 Serviciul Evidența Persoanelor - 6 posturi;   

 Direcția de asistență socială - 8 posturi. 

 

PNL 
PSD 

USR/PLUS 

PMP 

STRUCTURA POLITICĂ A CONSILIULUI 
LOCAL DARABANI 
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Funcțiile publice de conducere au fost stabilite conform prevederilor articolului din O.U.G nr. 

57/2019  privind Codul Administrativ, respectiv a fost respectat procentul de 12% din totalul 

funcțiilor publice, cu excepția funcției publice de conducere de secretar general. 

 

În subordinea Primarului funcționează urmatoarele servicii și direcții: 

 Compartiment audit 

 Compartiment juridic 

 Compartiment Cabinet primar 

 Compartiment Dispecerat – Monitorizare mediu 

 Serviciul urbanism, achiziții publice,  implementare proiecte 

 Serviciul financiar contabil, Taxe și impozite locale 

 Birou Resurse umane 

 Compartiment administrativ 

 Compartiment Piață, Bazar, Obor 

 Serviciul Voluntar pentru Situații de urgență 

 Biblioteca orășenească 

 Casa de cultură 

 Compartiment Bază sportivă 

 Compartiment Muzeu de istorie și etnografie 

În subordinea Viceprimarului orașului funcționează: 

 Sectorul de Gospodărire Locală 

În subordinea Secretarului orașului funcționează: 

 Compartimentul de Administrație publică 

În subordinea Consiliului Local funcționează:  

 Direcția de Asistență Socială 
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 2016 2017 2018 2019 

Asistenti personali + Îndemnizație 1.412.831 1.984.680 2.284.816 3.064.90 

 

 

Dezvoltarea resurselor umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

orașului Darabani 

 

Obiective:  

 consolidarea capacitatii administrative locale; 

 dezvoltarea resursei umane din aparatul administrativ local necesare unei dezvotări a 

capacității administrației de a soluționa și gestiona problemele locale și raporturile cu 
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cetățenii, societatea civilă și actorii neguvernamentali (creșterea performanței la locul de 

muncă); 

 creșterea gradului de  mulțumire al cetățenilor privind interacțiunea cu funcționarii publici. 

 

Activități: 

 participarea personalului la cursuri de formare și perfecționare a resurselor umane din 

administrația publică și valorificarea oportunităților de atragere de fonduri pentru 

pregătirea continuă a personalului din administrația publică locală; 

 încurajarea schimburilor de experiență; 

 încurajarea utilizării bunelor practici din domeniu; 

 dezvoltarea fluxurilor de comunicare internă în cadrul administrației publice locale și 

comunicarea viziunii si prioritătii strategice în ceea ce privește dezvoltarea resurselor 

umane precum și a principiilor și standardelor de competență în cazul fiecărei funcții în 

parte; 

 alte măsuri specifice care să conducă la îndeplinirea obiectivelor. 

 

11.3. Comitetul local pentru situații de urgență  

 

11.3.1 Compartimentul Protecția Civilă 

 

 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

 

În orașul Darabani s-a înființat din anul 2007 Comitetul Local 

pentru Situaţii de Urgenţă, al cărui preşedinte este primarul 

oraşului, care are în subordine Compartimentul Protecția civilă 

și Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, structurat pe 

echipe de intervenţie, în funcţie de tipurile de risc având 

următoarele atribuţii: 

 răspuns prompt la apelul lansat în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, se prezintă 

rapid la locul stabilit și participă efectiv la acţiunea pentru care au fost chemaţi; 
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Domeniul apărării împotriva incendiilor. 

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă execută misiuni specifice de prevenire și stingere 

a incendiilor, pentru limitarea efectelor incendiilor. 

Organizarea și funcţionarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă se bazează pe 

principiile legalităţii, autonomiei, responsabilităţii, corelării cerinţelor și resurselor, cooperării 

și solidarităţii, în vederea: 

 pregătirii preventive și protecţiei prioritare a populaţiei; 

 realizării condiţiilor necesare supravieţuirii în situaţii de urgenţă; 

 participării la protecția valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu și a bunurilor 

materiale, precum și a mediului; 

 desfăşurării pregătirii profesionale a personalului; 

 organizării și executării intervenţiei operative pentru limitarea și înlăturarea efectelor 

situaţiilor de urgenţă; 

 

Aplicarea acestor principii vizează următoarele obiective: 

 timpul de răspuns și operativitatea permanentă; 

 supleţea organizatorică; 

 capacitatea de răspuns credibilă; 

 parteneriatul operaţional intensificat; 

 intervenţia graduală; 

 interoperabilitatea la nivel local; 

 

În cazul inundaţiilor și înzăpezirilor: 

 salvarea persoanelor, animalelor și bunurilor materiale surprinse de apă sau sub apă și/sau 

înzăpezite; 

 sprijinirea forţelor care intervin pentru consolidarea digurilor; 

 participarea la închiderea rupturilor de diguri; 

 participarea la acţiunile de înlăturare a obiectelor dure aflate în apă în dreptul unor zone 

sau puncte vulnerabile; 

 înlăturarea zăpezilor sau a unor dopuri de gheaţă; 

 curăţirea (degajarea) canalelor de evacuare a apelor sau a zonelor afectate de inundaţii 

și/sau gheţuri; 

 

În cazul avarierii sau distrugerii clădirilor: 
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 depăşirea obstacolelor; 

 înlăturarea dărâmăturilor sau părţilor din dărâmături; 

 localizarea persoanelor surprinse sub dărâmături;  

 acordarea primului ajutor de urgenţă; 

 transportul persoanelor în afara zonelor periculoase;  

 asigurarea clădirilor care ameninţă cu prăbuşirea; 

 dărâmarea clădirilor sau a părţilor de clădiri care ameninţă cu prăbuşirea; 

 marcarea și asigurarea zonelor periculoase; 

 salvarea persoanelor și bunurilor materiale. 

 

11.3.2 Analiza riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă 

 

Analiza riscurilor impune cunoaşterea mecanismelor și condiţiilor de producere/manifestare, 

amplorii și efectelor posibile ale acestora. Analiza se realizează pe tipuri de riscuri, pe baza 

datelor și evidenţelor statistice, precum și a altor documente avute la dispoziţie: studii, 

prognoze,etc.,fiind avute în vedere : 

 

SECŢIUNEA 1: Analiza riscurilor naturale. 

Factorii care generează sursele de risc natural sunt : formele de relief, reţeaua hidrografică, 

clima, gradul de acoperire(vegetaţie), compoziţia solului și dispunerea straturilor geologice și, 

nu în ultimul rând, gradul de seismicitate, determinat de poziţia geografică a ţării în raport cu 

traseul principalelor falii tectonice ale Pământului. 

 

Riscurile naturale pot fi grupate în : 

a. fenomene meteorologice periculoase; 

b. incendii de masă; 

c. înzăpeziri; 

d. fenomene distructive de origine geologică. 

e. inundaţii 

f. furtunile  

g. incendii de pădure 

 

Suprafaţa împădurită a oraşului Darabani  este de 1124 ha. 
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Riscul la incendiu de pădure poate afecta oraşul Darabani, cartierul Teioasa( str. Pădurii,Col. 

Șchiopu)  datorită existenţei a  100 hectare de pădure, precum și zona Obor, cartierul 

Mărgineni, datorită existenței a 6 ha pădure . În cazul unui incendiu de pădure ar putea fi 

afectate un nr.  de 20 locuinţe cu un număr de 59 persoane din  cartierul Teioasa și 4  locuințe 

cu un număr de 8 persoane și 4 obiective cu 9 persoane  în zona Obor. 

Din evidenţa statistică rezultă că în ultimii 20 ani nu s-au înregistrat evenimente în acest sens. 

 Înzăpezirile - fenomene sezoniere produse de căderi masive de precipitaţii sub formă de 

zăpadă, fiind accentuate de condiţiile meteorologice în care se produc. 

Efectele pe timp îndelungat se datorează topirii zăpezii și producerea de inundaţii. 

 

 
 

 

Fenomene distructive de origine geologică 

 cutremure – seismicitatea zonei Moldovei,implicit și a oraşului Darabani, se datorează 

cutremurelor tectonice, ce sunt generate de acumulări de energii potenţiale în sistemul de 

falii existente, până la valoarea critică, ce depăşesc rezistenţa rocilor, când se produce o 

descărcare bruscă de energie, sub formă de energie cinetică sau seismică 

În cazul producerii unui seism mai mare de 7 grade pe scara RICHTTER în zona Vrancea, 

oraşul Darabani poate fi afectat, luând în calcul repartiţia populaţiei pe cartiere și structura de 

rezistenţă a clădirilor.  

 alunecări de teren – care afectează teritoriul oraşului Darabani sunt situate în: 

- Cartier Teioasa: Total  cartier Teioasa: 58 case cu 144  persoane 

- Cartier Suseni: Total cartier Suseni: 6 case cu 7persoane  

- Cartier Lucoviţa: Total  cartier Lucoviţa: 19 case cu 20 persoane 

- Satul Bajura: Total sat Bajura: 26 case cu 55 persoane  

- Cartier Bombeni: Total cartier Bombeni: 3 case cu 9  persoane 

- Cartier Mărgineni : Total cartier Mărgineni: 3 case cu 7  persoane 

- Cartier Corneşti : Total cartier Corneşti: 4 case cu 12 persoane  
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Total locuințe afectate Oraș Darabani; 108 cu 253 persoane. 

 

 
 

Inundaţii 

Zona  probabilă de producere a inundaţiilor este Lunca Prutului pe o suprafaţă de 348 ha. 

teren agricol și 248,9 ha,teren forestier. Terenul este proprietate privată și de stat. 

Zone probabile de producere a inundațiilor: 

 Cartierul Corneşti, strada Văii 9 case cu 36  persoane. 

 Cartierul Teioasa, străzile: Prutului, Stejarului 4 case cu 15  persoane. 

 

SECŢIUNEA 2: Analiza riscurilor tehnologice 

a) riscuri industriale 

 a.1. accident chimic. 

 a.2. accidente majore la utilaje și instalaţii tehnologice periculoase. 

b) riscuri de transport și depozitare produse periculoase 

b.1. riscuri majore pe căile de transport rutier 

b.2. riscuri majore de transport prin reţele magistrale 

c) riscuri nucleare 

d) riscuri de poluare a apelor 

e) prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări 

f) eşecul utilităţilor publice 

g) căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos 

h) muniţie neexplodată 

i) Riscuri transfrontaliere. 
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SECŢIUNEA 3: Analiza riscurilor biologice 

Pe teritoriul administrativ al oraşului Darabani, sursele de risc sunt determinate de : 

 deversări accidentale de substanţe chimice folosite în procesul tehnologic a operatorilor 

economici; 

 emisia de pulberi fine în suspensie în atmosferă; 

 intoxicaţii cu gaze, funcţionarea necorespunzătoare a staţiilor de epurare; 

 depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere; 

Epidemia constă în răspândirea în proporţii de masă a unei boli transmisibile la oameni și 

epizootia constă în răspândirea în proporţii de masă a unei boli transmisibile la animale. 

Principalele măsuri specifice în caz de epidemii și epizootii sunt: 

 aplicarea măsurilor igienico-sanitare; 

 supravegherea epidemiologică a populaţiei; 

 aplicarea măsurilor de profilaxie urgentă a întregului personal infectat; 

 introducerea de restricţii severe privind consumul alimentar și al apei potabile. 

La sfârșitul lui decembrie 2019, a fost descoperit un nou coronavirus (SARS-CoV-2) în 

Wuhan, China, care provoacă o pneumonie severă cu mortalitate ridicată. Sindromul 

respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) a declanșat o reală criză sanitară la nivel 

global, iar pentru obținerea unor rezultate eficiente în ceea ce privește răspândirea în 

continuare a virusului, este nevoie de o serie de abordări multisectoriale cuprinzătoare și de 

asigurarea unei dotari cu echipamente adecvate. Lupta cu noul coronavirus are conotații 

globale iar dimensiunile exacte ale provocării rămân încă neclare ținând cont de o serie de 

factori (noutatea micro organismului, persoane infectate asimtomatice, nr. limitat de teste, 

informații stiințifice insuficiente, etc.). Pentru obținerea unor rezultate notabile, statele 

afectate de COVID-19 din întreaga lume au folosit și folosesc în continuare abordări 

multidisciplinare, pun accent pe metode inovatoare și gestionează epidemia utilizând 

echipamente și tehnologie de ultimă generație (ex. - accesorii de robotică folosite în spitale 

pentru a asista medicii; roboți și tehnologie IoT pentru monitorizarea temperaturii pacienților, 

a semnelor vitale, a pulsului, și a altor indicatori) în așa fel încât să  fie redusă pe cât posibil 

interacțiunea umană și implicit difuzarea virusului.  

În contextul actual există posibilitatea confruntării cu provocări pandemice dar și cu gripa 

aviară și mai nou cu pesta porcină africane. La nivelul localităţii este constituit 

Comandamentul Antiepizootic Local și Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor/Unitatea 

Locală de Sprijin;  sunt constituite echipele de intervenţie , cărora le este asigurată dotarea 

necesară. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Epidemia_de_coronavirus_(2019-nCoV)
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SECŢIUNEA 4: Analiza riscurilor la incendiu 

Dezvoltarea slabă din punct de vedere economic a oraşului Darabani și inexistenţa unor 

obiective industriale mari, reduc considerabil posibilităţile producerii unor incendii de mari 

proporţii. Totuşi, există posibilitatea producerii unor incendii majore la:  staţiile Peco 

PETROM și SOCAR PETROLEUM ,I.I.TÎRNICERU - depozit butelii  și la punctele de 

comercializare a buteliilor. 

Incendiile de proporţii pot fi declanşate natural sau artificial, în urma cărora se produc pierderi 

de vieţi umane, precum și pagube materiale, fiind afectaţi și factorii de mediu. 

Efectele principale ale unui incendiu se manifestă prin : 

 pierderi de vieţi umane și materiale; 

 avarierea și distrugerea clădirilor, instalaţiilor, centrelor de depozitare,etc.; 

 distrugerea culturilor agricole, a fondului forestier; 

 avarierea reţelelor electrice și de telecomunicaţii, gaze, termoficare, etc. 

 

 
11.3.3 Serviciul voluntar pentru situații de urgență al orașului Darabani 
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Serviciul voluntar pentru situații de urgență al orașului Darabani, funcționează în baza OMAI 

nr. 718/2005 modificat cu OMAI nr. 75/2019 emis pentru aprobarea Criteriilor de 

performanță privind structura organizatorică și dotarea SVSU, a Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al SVSU Darabani, reactualizat prin HCL nr. 93 din 16.12.2019 și 

avizul de funcționare al ISU Botoșani nr. 41/20BT din 06.02.2020, și avizului ISU Botoșani 

privind sectorul de competență nr. 42/20 BT. 

SVSU Darabani are în componența sa: 

 1 șef serviciu 

 4 conducători auto autospecială stins incendii 

 1 compartiment prevenire format din șef componentă preventivă și 6 voluntari 

 5 echipe specializate formate din 22 voluntari 

SVSU Darabani are încheiate contracte de intervenții cu comunele: Rădăuți-Prut, Păltiniș, 

Mileanca, Havârna, Concești, Hudești, Suharău. 

În perioada 2016-2020 SVSU Darabani împreună cu pompierii militari a desfășurat peste 40 

de campanii de informare privind măsurile de siguranță în prevenirea incendiilor și modul de 

comportament pe timpul și după producerea unor situații de urgență. 

În anii 2018-2019 a poposit la Darabani, Carava SMURD ”Fii pregătit!„ pentru instruirea 

populației în cazul producerii unor situații de urgență, la care a participat un număr mare de 

persoane adulți și copii din Darabani și din comunele limitrof. 

Se recomandă  continuarea activităţilor de dotare a  Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă cu echipamente noi și moderne;  achiziționarea  unui  sistem de alarmare (cel existent 

fiind vechi din anii 1970) dotarea cu echipamente și materiale a Compartimentului de 

Protecție Civilă, necesare pentru intervenția în situații de urgență;  repararea punctului de 

comandă și nu în ultimul rând achiziționarea/dotarea  unui spațiu pentru cazarea persoanelor 

surprinse în situații de urgență.  

 

Numărul de intervenții în situații de urgență la care a participat SVSU Darabani în perioada 

2016-2020 a fost de  3097 divizate in funcție de anul intervenției astfel: 

 

Tipul intervenției Localitatea 2016 

 Darabani Individual Cooperare 

Incendiu  25 3 

Măsuri specifice Zilele Nordului  4 / 
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Intervenție  persoană căzută în  fântână  / 1 

Incendiu autocamion  1 / 

Aplicații/exerciții ,verificare hidranți  12 / 

Măsuri specifice meci fotbal  8 / 

Transport apă pe timpul Stării de alertă în puncte 

stabilite pe raza UAT Darabani 

 20 / 

Transport apă colectivități animale  25 / 

Raport operativ ploi torențiale-drumuri afectate 

30.06.2016 

 1 / 

Măsuri specifice de Ziua Națională, 24 Ianuarie, Ziua 

Eroilor 

 3 / 

Informare preventivă  456 / 

 Hudești Individual Cooperare 

Incendiu  1 3 

 Concești Individual Cooperare 

Incendiu  / 3 

 Havârna Individual cooperare 

Incendiu  / 4 

 Păltiniș Individual Cooperare 

Incendiu  / 6 

 Viișoara Individual Cooperare 

Incendiu  / 2 

Total 778 din care :  556 22 

Tipul intervenției Localitatea 2017 

 Darabani Individual Cooperare 

Incendiu  7 2 

Măsuri specifice Zilele Nordului  4 / 

Măsuri specifice fotbal  8 / 

Aplicații/verificare hidranți   / 7 

Monitorizare și asigurare intervenție /fenomene meteo 

periculoase-locuință Pupăză; solar Dobrincu 

 2 / 

Transport apă pe timpul secetei în punctele stabilite pe 

raza UAT Darabani 

 40 / 

Transport apă colectivități animale  20 / 

Asanări, curățări, igienizări fântâni  30 / 

Măsuri specifice 24 ianuarie, ziua națională, ziua  3 / 
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eroilor 

Raport operativ ploi torențiale-drumuri afectate  

09.06.2017 

 1 / 

Măsuri specifice sărbători iarnă  1 / 

Informare preventivă   512 / 

Incendiu  1 6 

 Concești Individual Cooperare 

Incendiu  / 2 

 Suharău Individual Cooperare 

Incendiu  / 2 

 Viișoara Individual Cooperare 

Incendiu  / 1 

 Havârna Individual Cooperare 

Incendiu  / 3 

 Mileanca Individual Cooperare 

Incendiu  1 / 

 Păltiniș Individual Cooperare 

Incendiu  / 3 

 Rădăuți Prut Individual Cooperare 

Incendiu  / 1 

Total  657  din care:  630 27 

Tipul intervenției Localitatea 2018 

 Darabani Individual Cooperare 

Incendiu  10 4 

Transport apă menajeră populație  42 / 

Transport apă colectivități animale  16 / 

Transport apă stadion   25 / 

Măsuri specifice meci fotbal  10 / 

Măsuri diferite evenimente,verificare hidranți  5 / 

Intervenție case /curți inundate  4 / 

Măsuri căutare persoană dispărută pădure 4 Stejari  1 / 

Miercurea sirenelor-exercițiu național de alarmare 

publică 

 12 / 

Măsuri specifice Zilele Nordului  4 / 

Raport operati ploi torențiale-afectate drumuri 

28.03.2018;03.07.2018 

 2 / 
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Caravana SMURD ! ”Fii pregătit ! ”  1 / 

Voluntariat crez și dăruință de la mic la mare –

Havârna 

 1 / 

Monitorizare/întocmire documente fenomene hidro 

meteo periculoase (S.C SANCOS, SC CABAROM, 

PFA Ungureanu) 

 1 / 

Asigurat măsuri scoatere persoană cu dizabilități pe 

timp iarnă cu auto 4x4 Teioasa 

 4 / 

Informare preventivă  560 / 

Măsuri Ziua Națională, 24 Ianuarie, Ziua Eroilor, 

Sărbători Iarnă 

 4 / 

 Suharău Individual Cooperare 

Incendiu  / 3 

 Hudești Individual Cooperare 

Incendiu  2 5 

 Concești Individual Cooperare 

Incendiu  2 2 

 Havârna Individual Cooperare 

Incendiu  2 2 

 Mileanca Individual Cooperare 

Incendiu  2 2 

 Păltiniș Individual Cooperare 

Incendiu  2 3 

 Rădăuți Prut Individual Cooperare 

Incendiu  / 2 

Total 735 din care:  712 23 

Tipul intervenției Localitatea 2019 

 Darabani Individual Cooperare 

Incendiu  4 4 

Transport apă stadion  20 / 

Decolmatat fântâni  40 / 

Intervenție case/curți inundate  4 / 

Măsuri specifice Zilele Nordului  4 / 

Măsuri specifice fotbal  7 / 

Măsuri diferite evenimente (verificare hidranți, 

informare preventivă, Ziua Porților Deschise, 24 

 16 / 
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Ianuarie, Ziua Eroilor, Ziua Națională, Colinda De La 

Darabani Etc) 

Caravana  SMURD ”Fii pregătit! „  1 / 

Miercurea sirenelor - exercițiu național de alarmare  12 / 

Raport opertaiv ploi torențiale-afectate drumuri; 

11.04.2019; 25.05.2019 

 2 / 

Monitorizare/întocmire documente fenomene hidro 

meteo (PFA Ungureanu, PFA Iordachi, PFA Alboaie, S 

C. Agromixt, SC Sancos, SC  Agras Cabarom) 

 6 / 

Asigurat măsuri scoatere persoană cu dizabilități pe 

timp iarnă cu auto4x4 Teioasa 

 1 / 

Informare preventivă  600 / 

 Suharău Individual Cooperare 

Incendiu  / 2 

 Hudești Individual Cooperare 

Incendiu  4 4 

 Concești Individual Cooperare 

Incendiu  / 2 

 Havârna Individual Cooperare 

Incendiu  / 4 

 Mileanca Individual Cooperare 

Incendiu  2 4 

 Păltiniș Individual Cooperare 

Incendiu  2 4 

 Rădăuți Prut Individual Cooperare 

Total 749 din care:  725 24 

Tipul intervenției Localitatea 2020 

 Darabani Individual Cooperare 

Incendiu  12 13 

Transport apă  35 / 

Asanat fântâni  82 / 

Decolmatare rigole   2 / 

Intervenții arbori doborâți furtună  2 / 

Căutare persoană rătăcită Pădurea   1 / 

Asanare bazin apă potabilă stația tratare apă  1 / 

Informare preventivă COVID 19  17 / 
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Echipajul SVSU Darabani a participat la toate concursurile profesionale  organizate de 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” al Județului Botoșani, unde a 

obținut de cele mai multe ori locul I, reprezentând cu cinste județul la faza pe regiunea 

Moldovei, organizate la Vaslui, Bacău, Târgu Neamț, Botoșani, Suceava, fiind vicecampioni 

la concursurile da la Vaslui și Botoșani. 

 

 

 

Echipa SVSU Darabani – vicecampionii 

Moldovei  la concursul organizat de ISU Podul 

Înalt  Vaslui 2014  

 

 

 

 

 

Beneficiile aduse de voluntariat sunt: 

 implicarea activă în viaţa comunității; 

 oportunitate de învăţare pe tot parcursul vieţii și de îmbătrânire activă; 

 creșterea nivelului capitalului social; 

 dobândirea de cunoştinţe, competente sociale și abilităţi practice transferabile pe piaţa 

muncii; 

 Rădăuți Prut Individual Cooperare 

Incendiu  / 5 

 Păltiniș Individual Cooperare 

Incendiu  / 1 

 Hudești Individual Cooperare 

Incendiu  / 5 

 Concești Individual Cooperare 

Incendiu  / 1 

 Suharău Individual Cooperare 

Incendiu  / 1 

Total 178 din care:  152 26 
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 recunoașterea activității de voluntariat în situații de urgență ca vechime în muncă când 

voluntarul activează în acelaşi domeniu cu specialitatea deţinută, precum și ca experiență 

de muncă; 

 cultivarea abilităţilor sociale și consolidarea relaţiilor sociale bazate pe cooperare și 

încredere reciprocă, solidaritate, toleranţă, stimă de sine, respect pentru diversitate; 

 facilitarea coeziunii sociale prin aducerea oamenilor împreună pentru un scop comun; 

 facilitarea integrării sociale și combaterea riscului de excludere socială a unor categorii 

sociale vulnerabile; 

 reducerea numărului de situații de urgență în urma informării preventive a cetăţenilor 

realizată de către voluntari; 

 intervenție mai rapidă și substanțială care are ca efect salvarea de vieți omenești și a 

avutului; 

 soluţionarea unor situații de urgență prin complementarea aportului financiar cu munca 

voluntarilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

126 

 

 

 

 

12. SERVICII PUBLICE LOCALE ȘI UTILITĂȚI  
 

12.1. Serviciul public de gospodărire locală Darabani 
 

Serviciul Public de Gospodărire Comunală Locală din subordinea Consiliului Local al orașului 

Darabani, este un serviciu public fără personalitate juridică, în scopul gestionării serviciilor publice 

de gospodărire comunală. 

 

Principalele servicii publice gestionate sunt: 

1. serviciul public de salubrizare cu activitățile: 

 măturatul, spălatul și întreținerea căilor publice; 

 curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe 

timp de polei sau de îngheț; 

 

2. serviciul de iluminat public cu activitățile: 

 serviciul de iluminat public; 

 

3. serviciul întreținere drumuri și spații verzi cu activitățile: 

 întreținerea spațiilor verzi, a parcurilor, a zonelor de agrement, a locurilor de joacă și a 

fântânilor arteziene de pe domeniul public al orașului Darabani; 

 administrarea Sălii de sport, stadionului orășenesc, a pieței, a oborului, a serei de flori, a 

parcărilor publice; 

 întreținerea și repararea mașinilor și utilajelor aflate în patrimoniul orașului Darabani; 

 confecționarea, întreținerea, repararea și montarea mobilierului urban și a locurilor de joacă: 

 intervenții rapide în remedierea deteriorărilor la toate bunurile aparținând patrimoniului 

orașului Darabani; 

 operații de vidanjare și curățare a podurilor, podețelor, rigolelor; 

 intervenții rapide pentru înlăturarea efectelor înzăpezirilor, inundațiilor sau alte calamități 

naturale și situații nedorite care reclamă maximă urgență; 

 activitatea de întreținere și reparații curente la străzi, alei și trotuare, activitățile de semnalizare 

rutieră și marcajelor; 

 

Structura de personal este compusă din șef sector, administrator, 17 muncitori calificați și 15 

muncitori necalificați. 



 

 

 

127 

 

 

Activitățile serviciului pot fi clasificate astfel: 

1. Perioada sezonului rece cu următoarele activități: 

a. curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora 

pe timp de polei sau de îngheț; 

b. montarea și demontarea instalațiilor și ornamentelor specifice sărbătorilor de iarnă; 

c. întreținerea și repararea utilajelor din dotare; 

d. repararea mobilierului stradal; 

e. salubrizarea străzilor și colectarea deșeurilor stradale; 

f. asigurarea agentului termic la Primărie, Evidența Populației, Seră; 

 

2. Perioada sezonului cald cu următoarele activități: 

a. asigurarea condițiilor sanitare pe domeniul public și privat – curățirea străzilor, drumurilor 

și aleelor 

b. administrarea drumurilor și străzilor – administrarea și intreținerea drumurilor 

c. administrarea domeniului public și privat - amenajarea, întreținerea și infrumusețarea 

zonelor verzi 

d. montare/întreținere mobilier stradal 

 

Cantitatea anuală de carburant pe categorii consumată în cadrul SGCL Darabani în anii 2017, 2018 și 

2019: 

 

Anul Motorină Benzină Total 

2017 29790 1696,43 31486,43 

2018 33120 2745,69 35865,69 

2019 36960 4300 41260 
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Creșterea consumului de carburant se datorează faptului că anual au fost achiziționate utilaje și 

echipamente specifice sectorului printre care menționăm freză de zăpadă, buldoexcavator, placă 

vibrantă, mașină de măturat stradal, motocoasă, motoferăstrău, foarfec gard viu. 

                                              

12.2. Rețeaua de alimentare cu apă 

 

Sursa de apă 

Reţeaua hidrografică de suprafaţă a Orașului Darabani este formată din râul Prut care are ca 

afluenți pârâul Cornești un curs de apă nepermanent, fiind în general sec în perioadele de vară 

Pe teritoriul României râul Prut are o lungime de 742 km, un bazin hidrografic de 10.990 km² 

și un debit mediu multianual de 450 m³/sec. Pe o porțiune de 39,4 km marchează frontiera 

româno-ucraineană, pe o porțiune de 681,3 km (din care 73,9 km sunt alcătuiți din lacul 

Stânca-Costești) marchează frontiera dintre România și Republica Moldova. În anii ploioşi 

debitul mediu creşte de circa 2 ori, iar în anii secetoşi scade la mai puţin de jumătate din 

debitul mediu multianual.  

 

29790 

33120 

36960 

1696,43 

2745,69 

4300 

31486,43 

35865,69 

41260 

2017

2018

2019

Consum combustibil  

Total Benzină Motorină

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lacul_de_acumulare_St%C3%A2nca_-_Coste%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lacul_de_acumulare_St%C3%A2nca_-_Coste%C8%99ti
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Alimentarea cu apă a Orașului Darabani se face cu precădere din apele de suprafaţă, dar și din 

cele subterane.  

Apele subterane sunt de două feluri: 

 ape freatice: Există condiţii relativ uniforme de acumulare a apelor freatice, cea mai largă 

răspândire având-o straturile acvifere din depozitele deluviale. Mineralizarea apelor subterane este 

redusă, iar tipul caracteristic este cel carbonatat. Etajarea reliefului determină adâncimea la care se 

găsesc (1-3 m în lunci și 5-20 m în zonele înalte) 

 ape de adâncime: în zona orașului Darabani apele de adâncime nu sunt foarte mult exploatate. 

 

Sistem de colectare și depozitare 

Apa extrasă din râul Prut este colectată într-un depozit de două rezervoare cu o capacitate de 

500 mc,respectiv 1000 mc, capacitatea totală fiind de 1500 mc. Potabilizarea apei se face 

printr-o preclorinare cu hipoclorit și trecerea acesteia prin stația de filtrare și clorinare înainte 

de depozitare. 

Stația de tratare a apei, a fost dată în funcțiune în jurul anului 1980 cu scopul de a asigura 

locuitorilor din orașul Darabani apă potabilă. Cu toate acestea, sistemul de alimentare cu apă  

funcționează la o capacitate corespunzătoare abia din anul 2018, când, datorită investițiilor 

făcute de către Primăria orașului, a fost reabilitat al doilea rezervor cu o capacitate de 1000 

mc. Astfel în ultimii doi ani au fost făcute investiții masive în rețeaua de aducțiune și în cea de 

distribuție, investiții care au dus la asigurarea apei potabile pentru aproximativ 78% din 

populația orașului, urmând ca în următorii ani acest procent să crească până la 100%. 

Rețeaua de alimentare cu apă are o lungime totală de 48 km și a fost pusă în funcțiune în mai 

multe etape. Până în anul 2017 în orașul Darabani, rețeaua de apă avea o lungime totală de 

13,5 km, diferența până la dimensiunile de astăzi fiind realizate cu precădere în ultimii trei 

ani, iar acestea vor crește o dată cu preluarea de către operatorul local de apă-canal a tuturor 

tronsoanelor pe care Primăria le-a executat. 

Din totalul de 4330 de locuințe, până în acest moment la sistemul de alimentare cu apă sunt 

racordate 3491, adică un procent de 78 %. Se observa o îmbunătățire majora a  serviciului de 

alimentare cu apă datorată în totalitate investițiilor făcute în ultimii ani. 
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Tabel - Tipuri de utilizatori ai serviciilor de alimentare cu apă  2016-2019 

TIPURI DE UTILIZATORI Nr. racordate la rețea 

alimentare cu apă 

 CASE PARTICULARE 2889 

POPULAŢIE (nr. contracte, în toate cartierele oraşului) 

 Contracte individuale la blocuri 484 

 AGENŢI ECONOMICI 108 

UNITĂŢI UNITĂŢI publice  (şcoli, grădiniţe, 

dispensar, piaţă, unitatea de pompieri) 

10 

TOTAL 3491 

 

Sursa: SC NOVA APASERV SA 

 

 

Consumul de apă potabilă 

 

Tabel  -  Consumul de apă potabilă în orașul Darabani în perioada 2016-2019: 

ANUL CONSUM 

Metri cubi / zi 

Utilizatori casnici Utilizatori privați 

2016 119 3084 108 

2017 202 3084 108 

2018 364 3184 108 

2019 486 3439 108 

 

Preţurile și tarifele practicate  

 

Potrivit prevederilor Hotărârii Adunării Generalea Asociatilor ADI AQUA Botosani nr 

163/25.05.2021. începând cu data de 01.06.2021 se aplică următoarele prețuri pentru apa 

potabilă livrată în orașul Darabani: 

 Preț apă potabila produsă, transportată și distribuităa pentru întreaga arie de acoperire, 

este de 4,83  lei/mc 
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 Preț pentru canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare este de 2,99. lei/mc 

Prețurile la apă pentru conțin TVA în cotă de 9%. 

 

Din informațiile analizate, este mai mult decât evident faptul că necesarul de apă nu este 

acoperit și este nevoie de eforturi în acest sens, soluțiile fiind conturate de reprezentanții 

autorității locale în proiecte de investiții de tipul: 

 Extindere front de captare și rețea aducțiune – 30 l/s -2.600 ml 

 Reabilitare stații tratare existente – 1.500 mc/zi 

 Extindere rețea distribuție având în vedere tendința de dezvoltare a localității – 10.000 

ml 

 Extindere gospodărie apă – capacitate stocare 1.000 mc 

 Capacitate pompare 2.000 mc/zi 

 Extindere a rețelei de alimentare cu apă pe străzile inființate în 2006 

 

Reteaua existenta de distribuție a apei potabile are lungimea de 18641 m în Darabani și în 

satul Bajura de 5779 m. 

 Rețeaua existentă de canalizare are lungimea de 5923 m în Darabani . 

 Rețeaua propusă de distributie a apei potabile are lungimile de 26767 m reabilitare și 

19813 m extindere în Darabani. 

 Rețeaua propusă de distribuție a apei potabile are lungimile de 3.166 m reabilitare și 2.509 

m extindere în satul Bajura. 

Rețeaua de canalizare propusă pentru Darabani are lungimea de 2.986 m reabilitare, 54.147 

m extindere și 16.324 m conducte de refulare. 

 

12.3. Rețeaua de ape uzate 

 

În prezent, rețeaua de canalizare este în curs de execuție, pe toată raza localității avându-se în 

vedere realizarea a 74.457 km de rețea.  

Primaria Darabani are ca obiectiv imediat următor execuția, în baza unui alt proiect, a unor 

lucrări suplimentare de realizare branșamente și racorduri, în vederea atingerii gradului de 

conformitate. Autoritatea locală dorește implementarea extinderii sistemului de colectare și 

epurare a apei uzate, cu execuție de racorduri și branșamente - proiect ce urmează a fi 

implementat din aceeași sursă de finanțare respectiv Master Planul. Obiectivul principal al 

acestuia este  identificarea și prioritizarea nevoilor și a investițiilor în vederea obținerii, la cele 
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mai mici costuri, a unei conformări depline cu directivele relevante ale UE și cu 

angajamentele României, la nivel județean/regional, atât pentru serviciile de apă cât și pentru 

cele de apă uzată, avându-se în vedere dezvoltarea localităților cât și suportabilitatea 

investiției. Planificarea investițiilor, conform Termenilor de Referință, cuprinde o perioada de 

25 ani de la finalizarea primei etape în 2015, luând în considerare aspectele financiare, 

sociale, demografice si de mediu. 

Rețeaua de colectare a apelor pluviale din orașul Darabani este formată din șanțuri și rigolele 

de scurgere a apelor pluviale, însă acestea sunt parțial colmatate și există riscul ca localitatea 

să fie inundată de fiecare dată când va ploua mai abundent. 

Odată cu realizarea proiectelor de modernizare a străzilor, se vor realiza și sistemele de 

canalizare pluvială aferente străzilor respective. 

 

12.4. Rețeaua de iluminat public 

 

Sistemul de iluminat public reprezintă ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de 

distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundaţii, 

stâlpi, instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, 

izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate 

pentru iluminatul public. 

Reţeaua de iluminat public din orașul Darabani, aparţine în cea mai mare parte S.C. DELGAZ 

GRID S.A. și dispune de un număr de 3000 de stâlpi de iluminat, după cum urmează : 

 

Tabel nr.19 - Infrastructura reţelei de alimentare a iluminatului public 

Denumire An 2019 An 2018 An 2017 An 2016 

Stâlpi de iluminat  3000 2907 2870 2800 

Corpuri de iluminat 2200 1200 1200 1200 

Sursa: DELGAZ GRID 

 

Cele 2200 corpuri de iluminat sunt divizate după cum urmează LED (200 bucăți), sodiu (0 

bucăți), fluorescente (1850 bucăți), economice (200 bucăți). 
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În ceea ce privește consumul de energie, pentru instituții importante și în același timp mari 

consumatoare de energie, se observă o tendință de creștere a consumului. Acest lucru 

presupune luarea unor măsuri de optimizare a consumurilor energetice printr-o exploatare 

rațională a instalaţiilor și eliminarea factorilor de consum excesiv din aceste unități. 

 

Tabel  - Consumuri de energie și prețuri pe tipuri de consumatori din orașul Darabani 

Sursa: E.ON / DELGAZ 

Costuri, consum de energie electrică aferent sistemului de iluminat public 

din Orașul Darabani 

Nr. Indicator \ An 2017 2018 2019 

1 Consum energie electrică 

(MWh/an) 

9.385,90 9.681,11 10.396,35 

2 Factura energie electrică (lei/an)    

 

 

Preț mediu anual energie electrică din localitatea analizată 

Tarif Valabil de la Valabil până la Tarif de distributie lei/MWh AN 

TD-IT 01/01/2017 31/12/2017 18,13 2017 

TD-MT 01/01/2017 31/12/2017 58,21 2017 

TD-JT 01/01/2017 31/12/2017 181,11 2017 

TD-IT 01/01/2018 31/12/2018 17,8 2018 

TD-MT 01/01/2018 31/12/2018 57,17 2018 

TD-JT 01/01/2018 31/12/2018 176,72 2018 

TD-IT 01/01/2019 28/02/2019 17,89 2019 

TD-MT 01/01/2019 28/02/2019 56,66 2019 

TD-JT 01/01/2019 28/02/2019 178,58 2019 

TD-IT 01/03/2019 30/06/2019 18,31 2019 

TD-MT 01/03/2019 30/06/2019 57,98 2019 

TD-JT 01/03/2019 30/06/2019 182,73 2019 

TD-IT 01/07/2019 31/12/2019 18,67 2019 

TD-MT 01/07/2019 31/12/2019 59,12 2019 

TD-JT 01/07/2019 31/12/2019 186,32 2019 
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12.5 Societatea Civilă – ONG-uri și Fundații 

 

O organizație neguvernamentală (abreviat ONG) este o instituție care lucrează independent față de 

activitatea guvernului, deși unele ONG-uri sunt parțial sau integral finanțate de acesta. Helmut K. 

Anheier estimează numărul organizațiilor neguvernamentale internaționale la peste 40.000. Numărul 

celor naționale este și mai mare și dăm cu titlu de exemplu Rusia care are 400.000 de ONG-uri și 

respectiv India unde numar estimat este de 1 până la 2 milioane de ONG-uri. 

 

 

Nr. 

Crt. 

Indicator Unitate 

măsură 

Valoare 

2017 2018 2019 

1 Consum total energie electrică Orașul 

Darabani(fără consumatorii industriali), din 

care: 

MWh/an 7285,767 7567,805 8229,892 

1.1 Consum energie electrică populație, sector 

rezidențial (consumatori casnici) 

MWh/an 4266,665 4330,048 4803,651 

1.2 Consum energie electrică sector terțiar, 

agenți economici, sector public, etc. 

(consumatori noncasnici) 

MWh/an 3019,102 3237,757 3426,241 

2 Preț mediu anual energie electrică lei/MWh    

3 Costuri anuale aferente consumului total 

anual de energie electrică din Orașul 

Darabani 

lei/an    

4 Număr total abonați  -  energie electrică, din 

care: 

- 3851 4098 3996 

4,1 Număr consumatori  de energie electrică 

casnici 

- 3480 3691 3631 

(locuințe + anexe) 

4,2 Număr consumatori de energie electrică 

noncasnici 

- 371 407 365 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Institu%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Guvern
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://ro.wikipedia.org/wiki/India
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Termenul „ONG” nu este întotdeauna folosit în mod consecvent. În unele țări, termenul ONG 

este aplicat unei organizații care, în altă țară, ar fi numită oganizație nonprofit și viceversa. 

Partidele politice și sindicatele sunt considerate ONG-uri doar în unele țări. Există multe 

clasificări diferite ale ONG-urilor în uz. Cea mai comună focusare este 

acordată „orientării” și "nivelului de funcționare". Orientarea ONG-urilor se referă la tipul 

activităților pe care le desfășoară. Aceste activități ar putea include: 

 drepturile omului, 

 protecția mediului, 

 îmbunătățirea sănătății, 

 dezvoltarea muncii. 

Nivelul de funcționare al ONG-urilor indică gradul de funcționare a unei organizații, cum ar fi 

la nivel local, regional, național sau internațional.  

În orașul Darabani, conform Registrului Asociațiilor și Fundațiilor din Ministerul Justiției, 

activează următoarele organizații non-guvernamentale: 

 

Denumire Sediu Activități principale 

Asociația „Dascălii de 

vârsta a III-a” 

Str. Unirii, nr. 2A Scop umanitar de interes general 

Asociația AVA Str. Tudor Vladimirescu, nr. 27 Activitate socială și de caritate 

Asociația CLUB 

SPORTIV NORD 

Str. 1 Decembrie, nr. 107, bl. B1, sc. 

A, ap. 7 

Activități sportive 

Asociația HABACUC Str. Lucernei, nr. 8 Activități sociale 

Asociația LUISA MARIA Str. Trandafirilor, nr. 7, sc. A, Bl. S8 Asistență socială 

Asociația NORD Str. 1 Decembrie, nr. 107, bl. B1, sc. 

A, ap. 7 

Activități educaționale și culturale 

Asociația Centrul de 

Cercetare în Securitate 

Informatică 

Str. 1 Decembrie, nr. 111, bl. H2, et. 

2, ap. 6 

Activități de cercetare în domeniul 

securității informatice 

Asociația CLUB 

SPORTIV SĂNĂTATEA 

Str. 1 Decembrie, nr. 109, bl. H1, ap. 

8 

Activități sportive 

Asociația CLUB 

SPORTIV SPORTING 

Str. 1 Decembrie, nr. 109, bl. H1, ap. 

8 

Activități sportive 
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Asociația pentru Sănătate 

Mintală NOAH 

Str. 1 Decembrie, nr. 1 Prevenirea, depistarea și tratarea bolilor 

mintale 

Asociația Vânătorilor și 

Pescarilor Sportivi 

„Theodor Balș” 

Str. C. Stere, nr. 22 Conservarea biodiversității, protecția 

faunei 

Asociația Prietenii 

Basarabiei, Bucovinei și 

Ținutului Herța 

Str. Prof. Gheorghe Moroșanu, nr. 21 Relații internaționale 

Organizația de Tineret 

„Viitorul” 

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 12 A, bl. 

24, ap. 1 

Activități culturale 

Societatea Culturală 

Darabani 95 

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 20 Activități cultural-sportive 

 

FUNDAȚIA este actul prin care o persoana fizică sau juridică constituită, un patrimoniu 

distinct și autonom de patrimoniul său propriu, și-l destina, în genere, în mod permanent 

realizării unui scop ideal, de interes obștesc. 

 

Denumire Sediu Activitate principală 

Fundația START 2001 Str. Veteranilor, nr. 1 Medicină primară și activități cultural-

sportive 

Fundația ARTIMON Str. Meseriașilor, nr. 3 Activități umanitare și de caritate 

Fundația MISIUNEA 

TABITEI 

Bajura Ajutor și susținere persoane 

defavorizate 

Incă din perioada pre pandemică sectorul ONG înregistra provocări sistemice esențiale: 

caracterul teritorial (nr. considerabil mai mare de stakeholderi în mediul urban față de cel 

rural/urban mic, și în regiunile mai dezvoltate ale țării în comparație cu celelalte); res. 

financiare limitate cauzate de o capacitate scăzută de identificare a unor surse de venit 

coerente și sustenabile; capacitate de acțiune redusă, etc. Pandemia COVID-19 a 

accentuat/adâncit o serie de probleme deja existente, a reliefat încă odata 

diferențele/inechitățile dintre regiuni și a pus o presiune extraordinară pe un sistem care era 

deja fragil. 
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După o analiză atentă a Registrului National ONG, au fost identificate o serie de probleme 

punctuale: capacitate redusă a ONG-urilor de a-și desfășura activitatea, direct influențată de 

lipsa abilităților relevante în cadrul echipelor reprezentative (management, comunicare, 

fundraising,etc.); implicare minimală în procesele decizionale publice; lipsa unor resurse 

financiare constante și sustenabile; experiență și posibilități minime de implicare în procese 

de dezvoltare a capacitătii; reconfirmarea disparităților la nivel teritorial și între regiunile de 

dezvoltare și respectiv mediul urban vs.mediu rural/urban mic. 

Astfel, criza epidemiologică a lovit un sistem care se confrunta deja cu provocări structurale 

dar care, în același timp este esențial pentru redresarea și reconstrucția unei societăți corect 

adapate la noua normalitate postpandemică și nu numai. În consecință, îmbunătățirea 

rezilienței și implicit a capacității acestui sector reprezintă în prezent o provocare cheie care, 

pentru obținerea unor rezultate semnificative, trebuie abordată prin intermediul unor 

intervenții multinivelare care să vizeze diminuarea/eliminarea efectelor negative ale unei 

presiuni societale fără precedent. Ținând cont de multitudinea variabilelor, este necesară 

depunerea unor eforturi coordonate/de cooperare la nivel central și local și doar o interventie 

integrată/pluridimensională (instruire, planificări strategice, etc.) va conduce la rezultate 

notabile și sustenabile.  
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13. ANALIZA SWOT 

 

Analiza SWOT este instrumentul în cadrul căruia se vor prezenta punctele tari, punctele slabe, 

obiectivele, oportunităţile și ameninţările relevante în contextul dezvoltării previzionate la 

nivelul orașului Darabani. 

 

Prezenta analiză detaliază următoarele aspecte: 

 Puncte tari – Care sunt punctele tari pe care UAT Darabani le are în prezent și cum se vor 

dezvolta acestea în viitor?  

 Puncte slabe – Care sunt deficiențele? În ce domenii este nevoie de îmbunătățiri? 

 Oportunități – Cum poate UAT Darabani să se dezvolte pe diverse paliere? Care sunt 

segmentele/domeniile care pot fi abordate în viitor?  

 Amenințări – Există factori externi (controlabili dar și necontrolabili) care ar putea să pună 

la risc dezvoltarea comunității? 

STRUCTURA ȘI EVOLUȚIA POPULAȚIEI 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 Amplasarea geografică avantajoasă, în 

Nord-Estul  țării, cel mai Nordic oraș al 

țării. 

 Un număr crescut a populației cu vârstă 

aptă de  muncă. 

 Rata scăzută a șomajului. 

 Rata nupțialității este superioară valorilor 

înregistrate la nivel regional și județean. 

 Rata scăzută a mortalității infantile( spre 

0). 

 Fără poluare, cu posibilitate de cultivare a 

 Migrarea populației apte de muncă spre 

orașe mai mari sau țări dezvoltate. 

 Forță de muncă insuficientă. 

 Populație în scădere și în proces de 

îmbătânire. 

 Lipsa forței de muncă calificate. 

 Sporul natural negativ în ultimii patru 

ani. 

 Tendința de migrare a populației care 

determină scăderea forței de muncă. 

 Scăderea ratei natalității.(influențează 
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produselor agricole bio. 

 Tradiție în domeniul industriei alimentare. 

dramatic scăderea populației). 

 

 

OPORTUNITĂŢI 

 

AMENINŢĂRI 

 Orașul Darabani un pol important de 

atracție pentru comunele din vecinătate (cu 

influență directă în dezvoltarea 

economică). 

 În prezent există o judecătorie, două 

notariate, o secție a serviciului județean de 

ambulanță, un serviciu de evidență a 

persoanelor pe o rază de 35 km. 

 Prezența în oraș a Agenției pentru 

ocuparea forței de muncă implică 

posibilitatea de organizare a unor cursuri 

de formare profesională. 

 Necesitatea înființării, unei campanii de 

stocare a migrației forței de muncă și 

promovarea remigrației. 

 

 Populația orașului înregistrează o scădere 

semnificativă a tineretului (diferența 

dintre 2016 și 2019 este de -24  născuți 

vii) 

 Se înregistrează un număr mare de 

restabiliri a unor cetățeni originari din 

R.Moldova și Ucraina. 

 Un număr mic al persoanelor calificate 

care activează în domeniul agriculturii, 

orașul având pondere de dezvoltare 

agricolă. 

 Calitatea vieții este influențată 

semnificativ de nivelul infrastructurii de 

tranport slab dezvoltate. 

 Inființarea unei campanii de stopare a 

migrației forței de muncă și promovarea 

remigrației. 
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ECONOMIA LOCALĂ 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 Scăderea numărului de șomeri în 

perioada 2015 -2019  de 235 persoane la 

132 persoane. 

 Prezența unui număr de 806 firme 

care activează pe raza orașului Darabani. 

 Existența unui centru local de 

informare, consiliere, asistență pentru 

ocuparea pe piața muncii și formare 

profesională. 

 Evoluția descendentă a numărului 

de salariați în perioada 2016 – 2019. 

 Slaba diversificare a agenților economici. 

 Lipsa infrastructurii de asistență pentru afaceri. 

 Resurse financiare la nivel local insuficiente 

pentru sprijinirea / promovarea unor investiții. 

 Lipsa unui incubator de afaceri. 

 

 

OPORTUNITĂŢI 

 

AMENINŢĂRI 

 Existenţa programelor 

guvernamentale de susţinere a sectorului 

IMM. 

 Disponibilitatea de a încheia 

relaţii de parteneriat a autorităţilor locale, 

cu investitori locali sau străini. 

 Creșterea asistenţei financiare din 

partea Uniunii Europene pentru IMM-uri, 

prin fonduri europene. 

 

 Instabilitatea legislativă la nivel național 

determină agenții economici să nu investească pe termen 

mediu sau lung.  

 Interesul scăzut al populației inactive față de 

programele de recalificare profesională determină 

creșterea ratei șomajului. 

 Scăderea puterii de cumpărare a populației 

cauzează reorientarea investitorilor către alte zone.  

 Îmbătrânirea populației. 

 Fiscalitate neadaptată la mediul economic 

existent, descurajantă. 

 Migrarea forței de muncă active în afara țării.  

 Oferte de creditare greu accesibile (garanţii mari, 

birocrația actelor). 

 Creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte 

negative asupra pieţei muncii, economiei locale și 

asistenţei sociale în perspectivă. 
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SISTEMUL EDUCAȚIONAL ÎN ORAȘUL DARABANI 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 Comunicarea eficientă cu echipa 

menageriala din cadrul Inspectoratului Școlar al 

Municipiului Botoșani. 

 Comunicarea eficientă cu inspectorii de 

specialitate în vederea planificării și efectuării 

inspecțiilor cadrelor didactice înscrise la 

examenul de definitivare în învățământ și la 

gradele didactice. 

 Efectuarea unui număr mare de inspecții 

de specialitate.  

 Lipsa unui spațiu suficient și adecvat 

pentru arhiva documentelor. 

 Nevoia de dotare cu aparatură electronică. 

 Neimplicarea părinților în modul de 

pregătire al elevilor pentru activitățile școlare. 

 

 

OPORTUNITĂŢI 

 

AMENINŢĂRI 

 Posibilitatea diversificarii pregătirii 

profesionale  a elevilor în cadrul invățămîntului 

profesional. 

 Posibilitatea obținerii  de certificate 

recunoscute pe piața muncii. 

 

 Absența unui interes real al elevilor în 

dobândirea competențelor specifice meseriei 

pentru care se pregătesc. 

 Slaba motivație financiară a personalului 

și migrarea cadrelor tinere spre domenii mai 

atractive. 

POLITICI DE MEDIU 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 Legislaţie de mediu armonizată cu a  U.E. 

 Implementarea unor proiecte de mediu 

finanţate din fonduri. 

 Sistemele de canalizare și staţia pentru 

epurarea apei sunt depăşite din punct de vedere 

fizic și moral. 
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 Existenţa a 2 ADI-uri în județul Botoşani: 

ECOPROCES pentru gestionarea deşeurilor și 

AQUA pentru gestionarea serviciilor de alimentare 

cu apă și canalizare. 

 Existenţa de Programe de finanţare pentru 

surse alternative de energie. 

 La nivel local nu sunt identificate surse de 

poluare majoră, calitatea aerului și a apelor de 

suprafată, freatice, subterane fiind satisfăcătoare. 

 Existenţa mai multor cursuri de apă în oraș 

și a bazinului hidrografic Prut. 

 Indicatori calitativi buni pentru apa din râul 

Prut. 

 creșterea accesului populaţiei și agenţilor 

economici la servicii publice de apă, canalizare și 

salubrizare. 

 Scăderea volumului de ape uzate epurate 

datorită contorizării consumului de apă în 

gospodăriile populației și agentilor economici. 

 Modernizarea  și înființarea unor parcuri. 

 Existenţa unor zone acoperite de păduri, 

având un important rol în asigurarea echilibrului 

ecologic al aerului  și riscul scăzut al alunecărilor 

de teren în unele zone ale localității. 

 Capital natural de valoare deosebită din 

punct de vedere al peisajului, biodiversităţii, 

resurselor de apă, etc. 

 Calitate bună a solului. 

 Relaţii de colaborare transfrontalieră pentru 

monitorizarea cursurilor de apă la frontiere. 

 Existenţa unor operatori economici care 

desfăşoară activităţi pentru colectarea deşeurilor 

 Existenţa Master Planului pentru 

gestionarea deşeurilor. 

 Monitorizarea gestionării deşeurilor 

industriale, electrice, electronice, menajere, 

 Inexistența unei stații moderne de tratare a 

apelor uzate care protejează biodiversitatea și 

reduce intensitatea impactului asupra 

ecosistemelor acvatice; 

 Poluarea fonică produsă de traficul rutier 

aglomerat; 

 Lispa unei centuri rutiere ocolitoare a 

Orașului pentru a devia traficul rutier ce 

tranzitează orașul, pentru a se reduce emisiile de 

dioxid de carbon și zgomotul. 

 Calitatea Pârâului Podriga este afectată de 

deversările de ape uzate insuficient epurate în 

staţia de epurare și levigatul – apa uzata – de pe 

depozitul de deseuri inchis. 

 Calitatea apelor de suprafață este afectată 

și de deversările ape uzate/neepurate din zonele 

rurale care nu sunt racordate la canalizare sau 

care, în apropierea, lor sunt amplasate depozite de 

deseuri de origine animală sau fose septice 

neconforme. 

 Gestionarea defectuoasă a deşeurilor în 

gospodăriile individuale din mediul rural. 

 Colectare neselectivă și depozitare 

necontrolată a 

deşeurilor în mediul slab urban și rural. 

 Infrastructura deficitară pentru colectare 

și transport. 

 Slaba implicare a populaţiei în probleme 

de mediu. 

 Majoritatea populației nu beneficiază de 

un sistem de alimentare cu energie termică 

eficient, cu reducere de emisii poluante. 

 Nivel redus de utilizare a resurselor 

energetice regenerabile. 

 Orașul nu este racordat la rețeaua de  gaz 

natural.  
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medicale periculoase. 

 Derularea programului de Implementare a 

parcului fotovoltaic pentru producerea de 

electricitate. 

 Existenţa unor organizaţii 

neguvernamentale active cu profil ecologic și de 

protecția mediului 

 Educaţie şcolară în spiritual protecţiei 

mediului (Eco - şcoli). 

 Cele mai multe clădiri din oraș, atât 

private cat și publice nu sunt izolate termic în mod 

corespunzător. 

 

OPORTUNITĂŢI 

 

AMENINŢĂRI 

 Obiectivul pe termen lung este de a 

îmbunătăţi calitatea aerului și de a reduce emisiile 

de poluanți, pentru a atinge niveluri de calitate ce 

nu duc la un impact negativ asupra sănătății umane 

și a mediului înconjurător. 

 Existenţa programelor de finanţare pentru 

construcţia și modernizarea staţiilor de epurare a 

apei și a sistemelor de canalizare aferente. 

 Existenta instituțiilor și unităților cu 

atribuții privind respectarea normelor de protecție a 

mediului și existenta unor programe de acţiune  

privind protecția mediului. 

 Existenţa în cadrul sistemului de 

învăţământ românesc a specializărilor legate de 

protecția mediului. 

 Echiparea inadecvată a agenţilor economici 

și a populaţiei în cazul situaţiilor de urgenţă, a 

calamităţilor naturale, etc. 

 Folosirea în mai mare măsură a surselor de 

energie regenerabilă (eoliană, solară, hidro, 

geotermală, biomasă). 

 Înlocuirea combustibilului lemnos rezultat 

din tăierea pădurilor cu gazele naturale prin măsura 

de introducere și extindere a rețelelor de alimentare 

cu gaze naturale. Se reduce cu cca. 90% poluarea 

 Riscul neconformării cu cerinţele impuse 

de UE. 

 Risc permanent de degradare a factorilor 

de mediu, din cauza schimbărilor climatice. 

 Poluarea cu nitraţi a apelor subterane. 

 Creșterea traficului rutier cu consecinţe 

negative asupra calităţii aerului și zgomotului. 

 Slaba conştientizare a populaţiei asupra 

pericolului poluării mediului. 

 Suportabilitatea tarifelor. 

 Costuri ridicate pentru conformare cu 

standardele europene 

 Insuficienţa fondurilor pentru promovarea 

/ co- finanţarea unor proiecte majore de mediu. 
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cu SO2 și cu aprox. 15% celelalte elemente 

poluante PM, NOx/NO2, CO, benzen, arsen 

rezultate din arderea lemnului și a altor 

combustibili. 

 Înlocuirea, atunci când este posibil, a 

combustibililor clasici cu combustibili alternativi 

(biodiesel, etanol, energie electrică). 

 Introducerea și utilizarea unor sisteme de 

termoficare centralizate moderne și a unor instalaţii 

și echipamente cu eficienţă energetică ridicată 

(consumuri reduse, randamente de proces mai 

mari). 

 Măsura de reabilitare termică a clădirilor - 

se consideră reducerea consumului de combustibil 

solid ca urmare a scăderii necesarului de energie 

termică cu 30 – 40% , reflectate în emisii reduse. 

Măsura are efect major reducerea poluanților cu 

cca. 10% la nivel local.  

 Modernizările de drumuri în localități 

rurale reduc aportul local de pulberi (prin reducerea 

resuspensiei) din resuspensie cu cca. 60% și nivelul 

de fondul urban (suburban)/rural de pulberi cu cca. 

5% și pentru ceilalți poluanți înregistrându-se o 

reducere a nivelului urban și rural de cca 4% ca 

urmare a fluentizării traficului.  

 Măsurile de reîmpădurire și recuperare a 

terenurilor degradate, creare de parcuri și spaţii 

verzi. 

 Lucrări de închidere a Depozitului de 

Deșeuri Darabani (1984) ce si-a sistat activitatea în 

2014 și recuperare a terenului, asigurându-se 

absorbţia în mai mare măsură a bioxidului de 

carbon, eliberarea de oxigen în atmosferă, reţinerea 

pulberilor fine reducându-se nivelul suspensiei de 

pulberi cu cca. 20%. 

 Conștientizarea populaţiei privind măsurile 
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SISTEMUL DE SĂNĂTATE 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 Redeschiderea spitalului.  

 Existența si furnizarea unor 

servicii sanitare relativ diversificate 

respectiv CMI, farmacii, cabinete 

stomatologice. 

 Gradul de 

adaptabilitate/flexibilitate a personalului.  

 Nr. de paturi insuficiente. 

 Lipsă medic specialist pediatrie. 

 Lipsă linie de gardă. 

 Lipsă aparat ragiologie și asistent radiologie. 

 Infrastructura subdimensionata si depasita ca si 

dotari. 

 Provocările generate de îmbătrânirea populației 

locale asupra sistemului de sănătate. 

de protecția mediului/protecție a naturii prin 

organizarea și derularea de campanii de 

informare/conștientizare. 

 Prevenirea generării deşeurilor – factor 

considerat a fi extrem de important în cadrul 

oricărei strategii de gestionare a deşeurilor, direct 

legat atât de îmbunătăţirea metodelor de producţie 

cât și de determinarea consumatorilor să îşi 

modifice cererea privind produsele (orientarea către 

produse verzi) și să abordeze un stil de viaţă care să 

genereze cantităţi reduse de deşeuri. 

 Reciclare și reutilizare – în cazul în care 

sunt generate deşeuri, încurajarea unui nivel ridicat 

de recuperare a materialelor componente, preferabil 

prin reciclare materială. În acest sens sunt 

identificate câteva fluxuri de deşeuri pentru care 

reciclarea materială este prioritară: deşeurile de 

ambalaje, vehicule scoase din uz, deşeuri de baterii, 

deşeuri din echipamente electrice și electronice. 

 Intensificarea colectării selective a 

deşeurilor.  
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 Presiunea (criza medicală) exercitată pandemia 

de Coronavirus, asupra unităților medicale locale (și 

regionale) și asupra întregii comunități în ansamblu 

 

OPORTUNITĂŢI 

 

AMENINŢĂRI 

 Finanțările disponibile pentru 

îmbunănățirea serviciilor sanitare 

(programele operaționale pentru perioada 

2021-2027; PNRR, etc.) 

  Amenințări generate de fenomenul mandemic 

declansat de noul coronavirus care afectează toate 

dimensiunile vieții inclusiv accesul la servicii de sănătate 

(în contextul unui risc sporit în fața virusului, dată fiind 

structura efectivului demografic. 

 

 

 

SISTEMUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 DAS  este acreditata. 

 Existența unui asistent social. 

 Experiența acumulata în desfășurarea 

de noi activități. 

 Îmbunătățirea calității serviciilor 

furnizate. 

 Existența unor spații care pot fi 

reabilitate și transformate în obiective sociale. 

 Acces direct la informații  datorită 

liniilor de comunicații existente. 

 Existența  locuințe de tip ANL. 

 Insuficienta personalului calificat în servicii 

sociale, 

 Dotarea materiala în domeniu este veche  și 

insuficientă. 

 Lipsa unui mijloc de transport pentru 

deplasarea în teren. 

 Lipsa unor centre sociale 

 Îmbătrânirea populației  duce la creșterea 

nevoii de servicii sociale. 

 Lipsa programelor pentru susținerea  și 

încurajarea reintegrării active pe piața muncii. 

 

OPORTUNITĂŢI 

 

AMENINŢĂRI 

 Dezvoltarea infrastructurii în asistenta 

socială. 

 Existența unor imobile disponibile 

pentru dezvoltarea infrastructurii de servicii 

sociale. 

 Plecarea persoanelor apte de muncă în 

străinătate creează probleme grave în rândul 

persoanelor vârstnice și copii. 

  Creșterea problematicii sociale a condus la 

creșterea nevoilor sociale și la supraîncărcarea 
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 Campanii de consiliere  și 

sensibilizare a populației. 

 Existența politicilor sociale de 

susținere  din partea UE. 

 Oportunități de finanțare din fonduri 

europene a infrastructurii de servicii sociale. 

 

personalului. 

 Număr mic de persoane specializate în 

asistență socială. 

 Neîndeplinirea standardelor în domeniul 

asistenței sociale. 

 Interpretarea greșită a scopului serviciilor de 

asistență socială. 

 Locuințe sociale insuficiente. 

DEZVOLTARE URBANĂ 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 Statut de pol urban in regiune. 

 Relativă proximitate față de 

aeroporturile din regiune (Salcea, Iași). 

 Disponibilitatea resurselor naturale.  

 Nivel scăzut de accesibilitate a orașului din 

perspectivă europeană și națională (situație similară 

la nivelul întregii regiuni care nu este străbatută de 

rețele rutiere strategice). 

 Lacune în ceea ce privește capacitatea 

administrativă. 

 Lipsa de experiență. 

 Infrastructură de petrecere a timpului liber 

deficitară.  

 

 

OPORTUNITĂŢI 

 

AMENINŢĂRI 

 Disponibilitatea fondurilor europene 

accesibile pentru dezvoltarea UAT-urilor 

(PNRR; programe operaționale pentru 

perioada 2021-2027). 

 Posibile parteneriate public-private. 

 

 Schimbări în economie.  

 Impactul pe care situația politică la nivel 

național o poate avea asupra localităților urbane și 

implicit asupra orașului Darabani. 

 Concurența cu orașele de rang superior. 

 Disparitățile de dezvoltare din oraș/sat dar și 

dintre regiuni și județe. 

 Nivel relativ scăzut de dezvoltare pentru 

comunitățile rurale din județ precum și diferența 

semnificativă intre mediul urban și cel rural 
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(menționată și la punctul precedent). 

 Migrația populației tinere/educate către 

centrele urbane mari. 

 

FONDUL  FUNCIAR 

 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 Ponderea mare a terenurilor agricole 

productive permite dezvoltarea facilă a 

sectorului agricol; 

 Tipurile de sol existente permit 

cultivarea cerealelor și plantelor tehnice; 

 Pe terenurile agricole parcelate în 

suprafețe mici, în general nu se utilizează 

nitrați, fertilizatori,  pesticide, ceea ce poate 

conferi produselor o etichetare ecologică; 

 Existența unui potențial agricol 

ridicat (în mare parte terenuri fertile);                                                                                    

 Pretabilitatea ridicată a terenului 

agricol pentru o varietate de culturi, printre 

care și culturi caracterizate de o rentabilitate 

economică ridicată precum grâu, porumb, 

soia, floarea-soarelui.   

 Orașul Darabani nu dispune de un 

parc industrial complex, cu facilități de 

producție, depozitare (inclusiv frigorifică) și 

de servicii de afaceri, care să permită 

atragerea de noi investitori, crearea de locuri 

de muncă și valorificarea resurselor locale 

(forță de muncă, materii prime agricole, etc.);  

 Producătorii agricoli din orașul 

Darabani nu dispun de un sistem integrat și 

de o infrastructură adecvată care să le 

 Număr scăzut de resurse umane incluse în 

programe. 

 Număr foarte mare de proprietari ce dețin 

suprafețe mici de teren. 

 Proprietarii de teren agricol ce dețin suprafețe 

de teren mici, utilizează recolte în scopuri proprii fără 

valorificarea acestora. 

 Lipsește sistemul de irigații și un centru de 

însămânțare artificială. 

 Lipsa intreprinderilor mari, care pot sprijini 

substanțial dezvoltarea economică a teritoriului. 

 Asociațiile de producători agricoli sunt foarte 

slab dezvoltate, nu sunt constituite în grupuri de 

producători și nu își pot comercializa în mod eficient 

producția. 

 Lipsa unor micro-piețe agro-alimentare în 

satele aparținătoare orașului, unde producătorii 

agricoli să-și poată comercializa producția. 

 Lipsa unor ferme agricole și zootehnice de 

mari dimensiuni. 

 Folosirea, în zona agriculturii de subzistență, a 

unor tehnologii vechi, cu productivitate și eficienţă 

economică scăzută. 

 Resursele financiare ale micilor producători 

sunt foarte reduse, insuficiente pentru investiţii în 
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permită valorificarea, marketingul și 

comercializarea produselor agroalimentare, 

legume, fructe, etc.; unele cartiere, sate din 

orașul Darabani nu dispun de piețe 

agroalimentare pentru aprovizionarea 

populației cu produse agroalimentare 

proaspete; 

 Fenomenul migrației forței de muncă 

din agricultura s-a amplificat în ultimii ani, 

2016-2020, pe fondul deficitului de forță 

tânără de muncă în agricultură, iar în mare 

parte terenul este lucrat de  persoanele  în 

vârstă ale orașului Darabani. 

 Frecvența ridicată a secetei, cu efecte 

negative asupra culturilor agricole și 

vegetației din zona orașului Darabani, 

datorata și lipsei sistemelor de irigații.  

agricultură. 

 Preocuparea administraţiei locale pentru 

determinarea cetăţenilor care deţin terenuri de a se 

asocia. 

 Infrastructura deficitară de asistenţă pentru 

afaceri și consultanță agricolă. 

 Costuri mari de întreţinere și exploatare a 

terenurilor agricole și a zootehniei. 

 Lipsa specialiştilor în domeniul agriculturii și 

zootehniei. 

 Mediul rural (sate aparținătoare orașului 

Darabani) se caracterizează printr-un mediu 

antreprenorial scăzut. 

 Grad de colaborare scăzut între producătorii 

agricoli în vederea partajării unei infrastructuri 

comune (centru de colectare, depozitare, procesare, a 

produselor agricole). 

 

 

OPORTUNITĂŢI 

 

AMENINŢĂRI 

 Înființarea unei piețe agro-

alimentare. 

 Promovarea unor produse 

agroalimentare tradiționale. 

 Creșterea interesului pentru 

agricultura ecologică/bio la nivel european și 

mondial. 

 Sprijinirea spiritului asociativ, mai 

ales în agricultură pentru dezvoltarea 

grupurilor de la nivel regional. 

 Dezvoltarea sectorului agro-

zootehnic în jurul orașului. 

 Programe de finanţare ale UE și ale 

statului disponibile pentru producătorii 

agricoli. 

 Posibilitatea obţinerii produselor 

 Migrația internă și externă a populației. 

 Creșterea gradului de îmbătrânire a populației, 

reducerea populației active. 

 Absența unui cadru legal pentru protejarea 

producției agricole interne. 

 Oferte de creditare greu accesibile (garanţii 

mari, dobânzi mari) pentru agricultură. 

 Valorificarea necorespunzătoare a producţiei 

agricole. 

 Necunoaşterea legislaţiei în domeniul 

agriculturii. 

 Scăderea numerică a populaţiei active în 

agricultură și în paralel, îmbătrânirea forţei de muncă 

în agricultură. 

 Liberalizarea pieței funciare începând cu 

ianuarie 2021. 
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ecologice datorită potenţialului existent. 

 Facilităţi și subvenţii acordate 

formelor asociative în agricultură pentru 

producţie. 

 Posibilitatea refacerii sistemului de 

irigații, cu finanțare 100% nerambursabilă. 

 Posibilitatea construirii unei pieţe 

agroalimentare și a unui depozit de legume și 

fructe. 

 Construirea unei fabrici de peleți, 

având ca materie primă resturi vegetale. 

 Potenţial semnificativ de creştere în 

agricultură, atât în culturi vegetale cât și 

animaliere, mai ales prin diversificarea 

capacității de producție și a piețelor de 

desfacere (prin procesare, analiză zonală, 

marketing etc.). 

 Progres limitat la nivel de politică publică 

națională privind creșterea cotei de piață pentru 

produsele agricole românești pe piața comună 

europeană, cât și a creșterii rentabilității producției 

agricole (analiză prestabilitate și măsuri pentru zonare 

agricolă). 

 Investiții și demersuri necorelate în domeniul 

agricol (centre de procesare/piețe de desfacere 

necorelate cu prezența producătorilor în arealul 

respectiv sau potențialul de consum din zonă). 

 Migrația temporară a forței de muncă în 

agricultură este la un nivel ridicat, în special sezonier 

și în rândul populației tinere. 

 Echilibru social fragil: populația îmbătrânită 

rămasă fără sprijin din cauza migrației tinerilor, 

practicarea agriculturii de subzistență. 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

Compartimentul Protecția Civilă 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 Deschiderea în decembrie 2016 a unui Punct de 

lucru pompieri militari Darabani dotat cu autospecială 

și unitate mobilă descarcerare;. 

 Dotarea SVSU Darabani este conformă cu 

legislația în vigoare, fiind încadrat în categoria V2, 

fiind încadrat cu personal calificat operativ 24 din 24 de 

ore. 

 Existenţa unei bune colaborări între SVSU 

Darabani, Pompieri militari –punct lucru Darabani și 

celelalte instituţii publice, precum și SVSU din zona de 

 Autospeciala de stins incendii 

VOLVO este veche, fiind foarte greu de 

achiziționat piese de schimb/dotarea cu 

echipamente noi și moderne.  

 Sirenele de alarmare a UAT 

Darabani sunt foarte vechi, fiind acționate 

doar manual deoarece s-a defectat sistemul 

automat de cuplare. 

 Lipsa unui sistem de alarmare 

pentru zona inundabilă a râului Prut ( cel 



 

 

 

151 

 

 

 

competență; 

 La nivel local activitatea SVSU este bine 

reprezentată și promovată  prin componenta 

preventivă,cetățenii fiind informați despre riscurile 

posibile de la nivelul UAT Darabani. 

 Începând din luna august 2017, în prima zi de 

miercuri a fiecărei luni, se desfășoară acțiunea 

denumită generic "Miercurea sirenelor", în cadrul 

căruia sunt activate sirenele de alarmare a populației de 

la nivelul UAT Darabani,care  are ca scop testarea 

mijloacelor tehnice existente la nivel local  și 

îmbunătățirea timpului de reacție a autorităților locale  

în situații speciale de urgență. 

 La nivel local funcționează Compartimentul 

protecția civilă, care desfășoară activități de informare, 

monitorizare, pregătire specifice situațiilor de urgență. 

 La nivel local funcționează Comitetul local 

pentru situații de urgență ,care  se întrunește semestrial 

sau ori de câte ori situația o impune, la convocarea  

președintelui CLSU( primarul localității). 

 

mai indicat la Stația de tratare a apei). 

 Lipsa unei dotări adecvate a 

Compartimentului Protecția civilă privind: 

- Monitorizarea pericolelor și 

riscurilor; 

- Informarea,înștiințarea,avertizarea 

populației; 

- Căutarea,descarcerarea,salvarea 

persoanelor; 

- Evacuarea persoanelor, populației 

sau bunuri materiale; 

- Asigurarea cazării și adăpostirii 

persoanelor afectate sau evacuate. 

 

 

OPORTUNITĂŢI 

 

AMENINŢĂRI 

 Formarea la nivel local a unui punct de 

documentare, informare despre situațiile de risc de la 

nivelul localității prin care cetățenii să fie mai bine 

informați despre situațiile de risc, modul de 

comportare,evacuare,etc. 

 Reabilitarea, repararea punctului de comandă. 

 Centru de management al situațiilor de urgență, 

pentru asigurarea resurselor și coordonarea acțiunilor în 

situații de urgenta, care are ca scop protecția vieții 

cetățenilor, a bunurilor și mediului înconjurător. 

 Eficiență scăzută in gestionarea 

situațiilor de urgență din cauza lipsei 

dotărilor corespunzătoare. 

 Riscurile aferente lipsei sistemului 

de alarmare pentru zona inundabilă a râului 

Prut.  
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ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 Mediu de lucru organizat și disciplinat. 

 Experiența, disponibilitatea și 

determinarea personalului pentru modernizarea 

și eficientizarea administrației publice. 

 Existența și aplicarea regulamnetului de 

organizare și funcționare. 

 Adaptabilitatea personalului la legislația 

în continuă schimbare. 

 Experiență în gestionarea programelor 

cu finanțare externă. 

 Servicii publice diversificate. 

 Simplificarea relației dintre 

administrație și cetățeni prin utilizarea 

tehnologiilor informației și comunicațiilor. 

 Lipsa indicatorilor și criteriilor de evaluare. 

 Fonduri insuficiente pentru formare 

profesională. 

 Concentrarea pe rezolvarea unor activități 

nerelevante mari consumatoare de timp. 

 Dezvoltarea redusă a sistemelor 

informatice, unele depășite moral. 

 Lipsa unui sistem de management al 

documentelor capabil să furnizeze informații 

complexe în timp real. 

 

OPORTUNITĂŢI 

 

AMENINŢĂRI 

 Parteneriatul între instituțiile  publice și 

societatea civilă pentru dezvoltarea serviciilor 

publice. 

 Realizarea de către UAT a unor studii 

în vederea identificării nevoilor și așteptărilor 

cetățenilor față de serviciile oferite de acestea. 

 Exercitarea de către societatea civilă a 

dreptului de a fi implicată activ în luarea 

deciziilor de către autoritățile publice locale. 

 Existența programelor și proiectelor 

privind reforma administarției. 

 Existența programelor de finanțare 

pentru digitalizarea serviciilor publice. 

 Neimplicarea personalului. 

 Servicii neadaptate la nevoile/ așteptările 

cetățenilor. 

 Instabilitate legislativă. 
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14. PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

 

14.1. Contextul strategic  

 

Aderarea României la Uniunea Europeană a impus și alinierea politicii naționale de 

dezvoltare a țării noastre la politicile europene și adaptarea legislației la acquis-ul comunitar, 

în vederea dezvoltării durabile și eliminării disparitatilor existente la nivelul statelor membre. 

Strategia Europa 2020 trasează ținte ambițioase pentru statele membre în domeniul educației, 

inovării, energiei/mediului, ocupării forței de munca și incluziunii sociale și îmbunătățirea 

competitivității în general. În concordanță cu acest document programatic, statele membre ale 

UE își stabilesc politici și planuri de dezvoltare la nivel national ținând cont, evident, de 

gradul propriu de dezvoltare, de potențialul și resursele de care acestea dispun. 

În acest context s-a realizat Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României, 

Orizonturi 2013-2020-2030, conform căreia se are în vedere un proces de dezvoltare de durată 

corespunzător directivelor Uniunii Europene, pentru a înlătură decalajele considerabile care 

exista fata de celelalte state membre. 

Deși în ultimii ani a realizat progrese și a întreprins numeroase politici și acțiuni în vederea 

diminuării decalajelor existente, comparativ cu statele membre dezvoltate ale Uniunii 

Europene, România mai are încă de îmbunătățit aspecte care au fost deja depășite cu multe 

decenii în urma de către țările membre care formează nucleul central al Uniunii Europene, 

aspecte ce vizează accesul la apa potabilă și canalizare, starea generală de sănătate, 

infrastructura transporturilor, s.a.). 

În vederea reducerii acestor disparități, în concordanță cu prioritățile și obiectivele strategice 

de dezvoltare ale României, Uniunea Europeana sprijină implementarea și concretizarea 

acestor investiții prin alocarea de fonduri nerambursabile. 

Pentru valorificarea acestor fonduri nerambursabile dar și pentru dezvoltarea economico-

socială a țării este necesar că în România, atât la nivel național, regional cât și local să fie 

dezvoltate și implementate politici publice și strategii care să ofere o viziune coerentă de 

dezvoltare pe termen mediu și lung. 
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14.1.1. Contextul strategic european 

 

Arhitectura programelor operaționale, prin intermediul cărora vă fi administrat bugetul alocat 

României în perioada 2021-2027 vă fi semnificativ modificată față de actualul sistem. 

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

propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a Uniunii 

Europene. Se preconizează cinci priorități investitionale: 

1. O Europă mai inteligentă - prin inovare, digitalizare, transformare economică 

și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii 

2. O Europă mai verde -  fară emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului 

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

combaterea schimbărilor climatice 

3. O Europă conectată -  cu rețele strategice de transport și digitale 

4. O Europă mai socială -  pentru realizarea pilonului european al drepturilor 

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

competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate 

5. O Europă mai apropiată de cetățenii săi - prin sprijinirea strategiilor de 

dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în Uniunea 

Europeană. 

 

 

Priorități naționale de investiții pentru finanțarea Fondurilor Europene 2021-2027 

 

OP.1 - O EUROPĂ MAI INTELIGENTĂ 

OS1. Integrarea ecosistemului CDI național 

în Spațiu de Cercetare European (European 

Research Area) 

1.1 ntegrarea organizațiilor CDI românești în 

programe de colaborare transfrontaliere și 

internaționale (Sinergii Horizon Europe, Piață 

Unica, Interreg etc.) 

1.2 Dezvoltare și utilizare infrastructuri CDI 

OS2. Crearea unui sistem atractiv de inovare 

în industrie, pentru toate tipurile de inovare 

2.1 Consolidarea capacității CDI a întreprinderilor și 

promovarea colaborării intre organizațiile CDI și 

OP.1  Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate 
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(de produs, de proces, organizațională și de 

marketing) 

mediul de afaceri 

2.2 Susținerea proceselor de transfer tehnologic pentru 

creșterea gradului de inovare a întreprinderilor 

OS3. Sprijinirea creării de noi companii 

inovative și creșterea ratei de supraviețuire a 

acestora 

3.1 Dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial care 

favorizează apariția și maturizarea start-up/spin-off 

inovative 

3.2 Dezvoltarea serviciilor aferente infrastructurilor de 

sprijin a afacerilor (incubatoare, acceleratoare etc.) 

OS4. Consolidarea CDI în domeniul sănătății 4.1 Dezvoltarea capacității de cercetare/inovare și 

adoptarea sistemelor SMART în sănătate 

 

OS5. Creșterea gradului de digitalizare a 

serviciilor publice pentru societatea 

românească 

5.1 Implementarea măsurilor pentru dezvoltarea 

serviciilor de e-guvernare (evenimente de viață) 

5.2 Digitalizare în administrația publică și competențe 

digitale avansate 

5.3 Digitizarea serviciiilor publice la nivel local 

 

OS6. Digitizare pentru creșterea siguranței și 

îmbunătățirii serviciilor de mobilitate și 

transport 

6.1 Dezvoltarea de instrumente de digitizare pentru 

îmbunătățirea siguranței și securității pentru toate 

modurile de transport și punerea în aplicare a strategiei 

adoptată privind siguranță traficului 

6.2 Finanțarea instrumentelor de digitizare, inclusiv 

implementare sisteme ERTMS/ ETCS, RIS/VTMIS 

pentru toate modurile de transport 

 

 

OS7. Soluții IT și digitalizare în sănătate 

7.1 Refacere și modernizare sistem informatic (CNAS) 

7.2 Observatorul național pentru date în sănătate – 

(Construcție, achiziție echipamente/dezvoltarea de 

sisteme informatice) 

7.3 Soluții digitale în infrastructura din sănătate 

(digitizare internă și externă a instituțiilor medicale) 

OP.1   Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al 

guvernelor 
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7.4 Uniformizarea fluxurilor informaționale (up-grade 

soft, dezvoltarea sistemelor informatice/achiziție 

echipamente 

OS8. Facilitarea accesului la finanțare pt 

IMMuri, inclusiv prin incurajarea finanțării 

inițiale și timpurii a start-upurilor cu 

potențial inovativ ridicat 

 

8.1 Instrumente financiare pentru IMM 

OS9. Consolidarea competitivității economiei 

românești 

9.1 Facilitarea investițiilor în noi tehnologii 

9.2 Sprijin pentru internaționalizare 

9.3 Susținerea adoptării tehnologiilor IT&C de către 

întreprinderi 

9.4 Sprijinirea clusterelor în vederea integrării acestora 

în lanțuri de valoare europene 

9.5 Susținerea implementării mecanismelor economiei 

circulare în cadrul întreprinderilor românești 

OS10. Sprijinirea creării de noi companii și 

cresterea ratei de supravietuire a acestora 

10.1 Sprijin pentru crearea de noi întreprinderi (start-

up, scale-up) 

 

 

OS11. Dezvoltarea unor competențe 

profesionale adecvate cerințelor mediului de 

afaceri în contextul unei economii bazate pe 

cunoaștere 

11.1 Dezvoltarea competențelor la nivelul 

întreprinderilor/organizațiilor de CDI/entităților 

OS12. Susținerea capacității administrative a 

structurilor din cadrul mecanismului 

integrat regional și național de descoperire 

antreprenorială 

12.1 Dezvoltarea capacității administrative a actorilor 

implicați în implementarea, monitorizarea, revizuirea 

strategiilor de specializare inteligentă și a 

Mecanismului de Descoperire Antreprenorială (MDA) 

 

OP.1    Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor 

OP.1    Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligență, tranziție industrială și 

antreprenoriat 
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OP.2 - O EUROPĂ MAI VERDE 

OS1. Promovarea eficienței energetice și 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

1.1. Renovarea clădirilor publice și rezidențiale în 

vederea asigurării/îmbunătățirii eficientei 

energetice în funcție de potențialul de reducere a 

consumului, respectiv reducerea a emisiilor de 

carbon 

1.2. Măsuri de sprijin pentru industriile energointensive 

pentru a-și îmbunătăți performanța energetică 

1.3 Îmbunătățirea eficienței energetice în domeniul 

încălzirii centralizate, alături de promovarea energiei 

din surse regenerabile pentru încălzirea și răcirea 

centralizată 

1.4. Măsuri de sprijin pentru ESCOs pentru oferă 

servicii ce contribuie la creșterea performanței 

energetice 

 

OS2. Promovarea energiei din surse 

regenerabile 

2.1. Creșterea ponderii de surse regenerabile în 

consumul de energie al clădirilor 

2.2. Măsuri de creștere a adecvantei rețelei naționale de 

energie electrică pentru a crește capacitatea de integrare 

a energiei provenite din surse regenerabile, de natură 

variabilă 

 

OS3. Dezvoltarea de sisteme inteligente de 

energie, rețele și stocare în afara TEN-E 

3.1. Echipamente și sisteme inteligente pentru 

asigurarea calității energiei electrice 

3.2. Implementarea de soluții digitale pentru izolarea 

defectelor și realimentarea cu energie în mediul rural și 

urban 

3.3. Digitalizarea stațiilor de transformare și soluții 

privind controlul rețelei de la distanță - integrare stații 

în SCADA 

OS4. Mobilitate națională, regional și locală 

sustenabilă, reziliență în fața schimbărilor 

climatice, inteligență și intermodala, inclusiv 

îmbunătățirea accesului la TEN-T și a 

4.1. Dezvoltarea rețelelor regionale și locale de 

transport pe cale ferată și cu metroul și de acces la 

TEN-T centrală și globală de transport, inclusiv soluții 

combinate 

OP.2   Energie 
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mobilității transfrontaliere 4.2 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile 

reședință de județ și zona lor funcțională prin investiții 

bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă 

4.3  Reducerea emisiilor de carbon în municipiile și 

orașe în zona lor funcțională prin investiții bazate pe 

planurile de mobilitate urbană durabilă 

 

 

OP.3 - O EUROPĂ MAI CONECTATĂ 

OS1. Îmbunătățirea conectivității digitale 1.1 Investiții în infrastructură de bandă largă 

(broadband) 

 

 

 

 

 

 

OS2. Dezvoltarea unei rețele TEN-T 

durabilă, rezilientă în fața schimbărilor 

climatice, inteligentă, sigură și intermodală 

2.1 Dezvoltarea rețelelor TEN-T centrală și globală de 

transport rutier 

2.2 Dezvoltarea rețelelor TEN-T centrală și globală de 

transport pe calea ferată 

2.3 Îmbunătățirea serviciilor de transport pe calea 

ferată pe scurt și lung parcurs, prin creșterea capacității 

de transport și măsuri de reformă 

2.4 Îmbunătățirea siguranței și securității pentru toate 

modurile de transport și punerea în aplicare a strategiei 

adoptată privind siguranța traficului, pentru reducerea 

numărului de decese din accidente rutiere și diminuarea 

impactului asupra mediului 

2.5 Investiții în infrastructura și suprastructura portuară 

situate pe rețeaua TEN -T centrală și globală, inclusiv 

acces în porturi, investiții multimodale în porturi și 

pentru îmbunătățirea conectivității transfrontaliere 

2.6 Investiții în dezvoltarea de terminale intermodale 

inclusiv acces și echipamente 

2.7 Investiții în modernizarea punctelor de trecere 

transfrontaliere pe rețeaua TEN -T central și globală și 

crearea de noi conexiuni de transport suplimentare 

peste Dunăre, inclusiv măsuri de îmbunătățire a 

OP.3    Transporturi 
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timpilor de trecere, includerea de noi servicii și 

proceduri operaționale 

2.8 Asitență tehnică acordată principalilor beneficiari 

din domeniul transportului, cu precădere Compania 

Națională de Căi Ferate și Compania Națională de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere, alte autorități de 

transport și Ministerul Transporturilor 

OS3. Dezvoltarea unei mobilități naționale, 

regionale și locale durabile, reziliente în fața 

schimbărilor climatice, inteligente și 

intermodale, inclusiv îmbunătățirea 

accesului la TEN -T și a mobilității 

transfrontaliere 

3.1 Dezvoltarea rețelelor rutiere naționale de acces la 

TEN -T centrală și globală de transport 

3.2 Dezvoltarea rețelelor feroviare de acces la TEN-T 

centrală și globală de transport 

 

OP.4 - O EUROPĂ MAI SOCIALĂ 

OS1. Îmbunătățirea calității, eficacității și a 

relevanței sistemului de educație și formare 

pentru piața muncii, pentru a sprijini 

dobândirea de competențe cheie, inclusiv a 

competențelor digitale 

 

1.1 Actualizarea și adaptarea ofertei de educație și 

formare profesională la cerințele pieței muncii 

(prioritate de investiție comună cu domeniul 

ocupare) 

1.2 Corelarea dintre nevoile elevilor și studenților, 

serviciile de consiliere, sprijin, acompaniere și 

tendințele manifestate pe piață muncii 

1.3 Îmbunătățirea formării cadrelor didactice pentru 

creșterea calității și eficacității procesului educativ 

 

OS2. Promovarea accesului egal la educație și 

formare de calitate și favorabile incluziunii, 

precum și completarea studiilor, precum și a 

absolvirii acestora, în special pentru 

grupurile defavorizate, începând de la 

educația și îngrijirea copiilor preșcolari, 

continuând cu educația și formarea generală 

și profesională și până la învățământul 

2.1 Creșterea accesului la educație și formare de 

calitate și favorabile incluziunii. 

2.2 Formarea (inițială și continuă) cadrelor didactice 

pentru o educație incluzivă 

2.3 Proiectarea și furnizarea unor servicii suport pentru 

prevenirea și combaterea abandonului școlar și a 

părăsirii timpurii a școlii (monitorizare și avertizare, 

OP.4   Educație 
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terțiar, precum și educația și învățarea în 

rândul adulților, inclusiv prin facilitarea 

mobilității în scop educațional pentru toți 

 

consiliere și orientare profesionala, adaptate elevilor 

din grupurile vulnerabile etc.) 

2.4 Creșterea accesului la educație (la toate nivelurile) 

și formare de calitate pentru persoanele cu dizabilități 

OS3. Promovarea învățării pe tot parcursul 

vieții, în special a unor oportunități flexibile 

de perfecționare și reconversie profesională 

pentru toți luând în considerare 

competențele digitale, anticipând mai bine 

schimbările și noile cerințe în materie de 

competențe pe baza nevoilor pieței muncii, 

facilitând tranzițiile profesionale și 

promovând mobilitatea profesională 

3.1 Consolidarea participării populației în procesul de 

învățare pe tot parcursul vieții și de reconvesie 

profesionala pentru facilitarea tranzițiilor și a 

mobilității de pe piața muncii (prioritate de investiție 

comună cu domeniul ocupare) 

 

OS1. Îmbunătățirea accesului pe piața 

muncii pentru toate persoanele aflate în 

căutarea unui loc de muncă, în special pentru 

tineri, șomeri de lungă durată și grupurile 

dezavantajate pe piața muncii, persoanele 

inactive, prin promovarea angajării pe cont 

propriu și a economiei sociale 

1.1 Dezvoltarea mecanismului de integrare 

multidiciplinara a politicilor din ocupare, educație, 

asistență socială și sănătate prin armonizarea 

cadrului legal între serviciile oferite forței de munca 

de cele patru sectoare 

1.2 Noi abordări în furnizarea de servicii integrate de 

ocupare, adaptate nevoilor grupurilor dezavantajate pe 

piața muncii (persoane inactive, cu dizabilități, șomeri 

de lungă durată, persoane reîntoarse în țară, migranți 

etc.) prin pachete de servicii personalizate și adaptate 

nevoilor 

1.3 Valorificarea potențialului economic al tinerilor 

(inclusiv NEET) 

1.4 Asigurarea forței de muncă necesare în zonele care 

înregistrează deficite 

1.5 Promovarea spiritului antreprenorial, sprijinirea 

inițiativelor antreprenoriale și a economiei sociale 

OS2. Modernizarea instituțiilor și a 

serviciilor pieței muncii pentru a evalua și 

anticipa necesarul de competente și a asigura 

2.1 Dezvoltarea unui mecanism coerent și sustenabil de 

agregare și integrare a informațiilor furnizate de 

diversele instrumente folosite în anticipare și de utilizare 

OP.4   Ocupare 
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asistență personalizată și în timp real 

urmărind asigurarea medierii/plasării 

(matching), tranziției și a mobilității forței de 

munca  

a rezultatelor pentru întâmpinarea nevoilor de 

competențe pe piața muncii 

2.2 Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor 

pentru ocupare și formare 

OS3. Promovarea participării echilibrate 

după gen pe piața muncii și a asigurării 

echilibrului dintre viața profesională și cea 

privată, inclusiv prin facilitarea accesului la 

servicii de îngrijire a copiilor și a persoanelor 

aflate într-o situație de dependență 

3.1 Crearea de oportunități pentru integrarea femeilor pe 

piața muncii 

OS4. Îmbunătățirea calității, eficacității și a 

relevanței sistemului de educație și formare 

pentru piață muncii, pentru a sprijini 

dobândirea de competențe cheie, inclusiv a 

competențelor digitale 

4.1 Actualizarea și adaptarea ofertei de educație și 

formare la cerințele pieței muncii 

OS5. Promovarea învățării pe tot parcursul 

vieții, în special a unor oportunități flexibile 

de perfecționare și reconversie profesională 

pentru toți luând în considerare 

competențele digitale, anticipând mai bine 

schimbările și noile cerințe în materie de 

competențe pe baza nevoilor pieței muncii, 

facilitând tranzițiile profesionale și 

promovând mobilitatea profesional 

5.1 Consolidarea participării populației în procesul de 

învățare pe tot parcursul vieții și de reconvesie 

profesională pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității 

de pe piață muncii 

 

 

OP.5 - O EUROPĂ MAI APROPIATĂ DE CETĂȚENII SĂI 

OS1. Promovarea dezvoltării integrate în 

domeniul social, economic și al mediului, a 

patrimoniului cultural și a securității în 

zonele urbane 

 

 

1.1 Investiții în turism – stațiuni turistice urbane de 

interes national 

1.2 Investiții în infrastructura din domeniul cultural 

OP.5   Dezvoltare regională și locală 
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1.3 Investiții în patrimoniul cultural (tip A și 

UNESCO) 

 

OS2. Promovarea dezvoltării integrate în 

domeniul social, economic și al mediului la 

nivel local, a patrimoniului cultural și a 

securității, inclusiv în zonele rurale și de 

coastă și inclusiv prin dezvoltarea locală 

plasată sub responsabilitatea comunității 

 

1.4 Investiții pentru regenerarea urbană și securitatea 

spațiilor publice 

2.1 Sprijin pentru structurile de guvernantă ITI (Delta 

Dunării și Valea Jiului) - sprijin pentru pregătirea și 

conceperea strategiilor teritoriale 

2.2 Sprijin pentru structurile de guvernantă CLLD 

(ZUM-uri) – pregătire, gestiune și animare 

 

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

li se vor aloca 65% - 85% din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, în funcție de 

prosperitatea relativă a statelor membre. 

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

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

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

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

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

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

conduse la nivel local și să autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. 

Crește și dimensiunea urbană a politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR 

dezvoltării urbane durabile și printr-un nou program de colaborare în rețea și de consolidare a 

capacităților dedicat autorităților urbane, sub denumirea Inițiativă urbană europeană. 

În perioada bugetară, recomandările specifice fiecărei țări (RST) formulate în contextul 

semestrului european vor fi luate în considerare de două ori: la început, pentru conceperea 

programelor din cadrul politicii de coeziune, și apoi în cadrul evaluării intermediare. Pentru a 

stabili condițiile propice creșterii economice și creării de locuri de muncă, noile condiții 

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

monitorizată pe întreaga perioadă financiară. 

Conform Comisiei Europene, pentru întreprinderile și antreprenorii care beneficiază de 

sprijinul UE, noul cadru oferă mai puțină birocrație și modalități mai simple de solicitare a 

plăților, prin utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri. Comisia propune, de 

asemenea, controale mai relaxate la programele cu istoric bun, o mai mare încredere în 
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sistemele naționale și extinderea principiului „auditului unic”, pentru a evita suprapunerea 

verificărilor. 

In cadrul Politicii de coeziune Ministerul Investițiior și Fondurilor Europene propune 9 tipuri 

de programe pentru perioada 2021-2027: 

1. Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 

(POCIDIF) 

2. Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 

3. Programul Operațional Sănătate (POS) 

4. Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 

5. Programul Operaţional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 

6. Programul Operaţional Transport (POT) 

7. Programul Operațional Regional (POR) 

8. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

9. Programul Operațional Tranziție Justă 

Toate programele își vor menține cadrul de performanță cu obiective cuantificabile (numărul 

de locuri de muncă create sau accesul suplimentar la rețele în bandă largă). Noul cadru 

instituie un bilanț anual al performanței, sub forma unui dialog politic între autoritățile 

programului și Comisie. Performanța programelor vă fi evaluată și cu ocazia evaluării 

intermediare. Din motive de transparență și pentru ca cetățenii să poată urmări progresele 

înregistrate, statele membre vor trebui să raporteze toate datele de implementare o dată la 

două luni, iar platforma de date deschise privind coeziunea vă fi actualizată automat. 

 

14.1.2. Contextul strategic național 

 

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă la orizontul anilor 2013–2020–2030 stabilește 

obiective concrete pentru trecerea, într-un interval de timp rezonabil și realist, la un nou 

model de dezvoltare propriu Uniunii Europene și larg împărtășit pe plan mondial – cel al 

dezvoltării durabile, orientat spre îmbunătățirea continuă a vieții oamenilor și a relațiilor 

dintre ei în armonie cu mediul natural. Strategia este rezultatul obligației asumate de România 

în calitate de stat membru al Uniunii Europene conform obiectivelor convenite la nivel 

comunitar, în special cele statuate în Tratatul de aderare, în Strategia Lisabona pentru creștere 

și locuri de muncă și în Strategia reînnoită a UE pentru Dezvoltare Durabilă din 2006. 
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În urma dezbaterii proiectului la nivel național și regional, cu implicarea activă a factorilor 

interesați și cu sprijinul conceptual al Academiei Române, Strategia propune o viziune a 

dezvoltării României în perspectiva următoarelor două decenii, cu obiective care transced dur 

ciclurilor electorale și preferințele politice conjuncturale: 

 Orizont 2013: Incorporarea organică a principiilor și practicilor dezvoltării durabile în 

ansamblul programelor și politicilor publice ale României; 

 Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al țărilor Uniunii Europene la principalii 

indicatori ai dezvoltării durabile; 

 Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al țărilor 

UE. 

Îndeplinirea acestor obiective strategice vă asigura, pe termen mediu și lung, o creștere 

economică ridicată și, în consecință, o reducere substanțială a decalajelor economico-sociale 

dintre România și celelalte state membre ale UE. 

Prin prisma indicatorului sintetic prin care se măsoară procesul de convergență reală, se 

creează astfel condițiile că produsul intern brut pe cap de locuitor al României să depășească 

în anul 2013 media UE din acel moment, să se apropie de media UE în anul 2020 și să fie 

ușor superior nivelului mediu european în anul 2030. 

Strategia cuprinde 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), fiecare dintre acestea 

incluzând o serie de ținte pentru orizontul anului 2020 și pentru 2030. Prezentăm, în cele ce 

urmează, cele 17 ODD-uri și principalele ținte corespunzătoare lor: 

 

Obiective de Dezvoltare Durabilă 

(ODD) 

Orizont 2020 Ținte 2030 

♦ Obiectivul 1: Fără sărăcie 

 

Eradicarea sărăciei în toate 

formele sale și în orice context 

 Stabilirea unor standarde 

durabile de calitate și de 

cost pentru toate 

serviciile sociale, vizând 

în mod special pe cele 

destinate grupurilor 

vulnerabile; 

 Dezvoltarea unui sistem 

național de indicatori de 

incluziune socială prin 

integrarea tuturor bazelor 

 Eradicarea sărăciei 

extreme pentru toți 

cetățenii;  

 Reducerea cu cel puțin 

jumătate a numărului de 

cetățeni care trăiesc în 

sărăcie relativă;  

 Consolidarea sistemului 

național unitar al 

serviciilor de intervenție 

de urgență, reabilitare 
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de date din sfera 

asistenței sociale în regim 

digitalizat care să țină 

cont de mobilitatea 

socială; monitorizarea 

anuală efectivă a 

rezultatelor pe baza 

acestor indicatori;  

 Stimularea participării pe 

piață muncii a 

persoanelor apte de 

muncă aflate în risc de 

excluziune prin 

dezvoltarea masurilor 

active de consiliere și 

asistența socială. 

ulterioară și compensare a 

pierderilor în caz de 

calamități naturale, 

accidente industriale sau 

evenimente climatice 

extreme 

 

♦ Obiectivul 2: Foamete zero 

 

Eradicarea foamei, asigurarea 

securității alimentare, 

îmbunătățirea nutriției și 

promovarea unei agriculturi 

sustenabile 

 Susținerea producției și 

diversificarea speciilor 

autohtone cu valoare 

genetică ridicată, dar 

deficitare pe piață interna, 

în domenii precum 

legumicultura, creșterea 

efectivelor la rasele 

valoroase de suine, 

taurine și bivoli, sectorul 

avicol, colectarea și 

comercializarea lânii, 

apicultura, pescuit și 

acvacultură, inclusiv prin 

stimularea cercetării-

dezvoltării în domeniul 

agro-alimentar;  

 Creșterea numărului de 

produse recunoscute la 

nivel european / atestate 

 Finalizarea cadastrului 

agricol;  

 Dublarea ponderii 

agriculturii în PIB-ul 

României, față de anul 

2018;  

 Menținerea și 

rentabilizarea unor 

ocupații și metode 

tradiționale de valorificare 

a plantelor medicinale și 

fructelor de pădure în zona 

montană; 

 Menținerea tradițiilor 

locale prin creșterea 

numărului de produse cu 

caracteristici specifice în 

ceea ce privește originea 

geografică; 
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tradițional /atestate că 

rețete consacrate. 

♦ Obiectivul 3: Sănătate și 

bunăstare 

 

Asigurarea unei vieți sănătoase și 

promovarea bunăstării tuturor, la 

orice vârstă 

Reducerea ratei mortalității materne și infantile, diminuarea incidenței 

îmbolnăvirilor de boli infecțioase și cronice, respectiv prevenirea și 

tratarea abuzului de substanțe nocive și a bolilor mintale. 

♦ Obiectivul 4: Educație de calitate 

 

Garantarea unei educații de 

calitate și promovarea 

oportunităților de învățare de-a 

lungul vieții pentru toți 

 Promovarea culturii 

antreprenoriale și a 

deprinderilor necesare în 

tot sistemul de educație 

prin reînființarea și/sau 

modernizarea atelierelor 

școlare în învățământul 

profesional și tehnologic; 

organizarea de concursuri 

antreprenoriale bazate pe 

proiecte cu aplicare 

practică în și între 

unitățile de învățământ; 

încurajarea activităților 

de mentorat voluntar și a 

parteneriatelor cu mediul 

de afaceri pe plan local; 

extinderea societăților 

antreprenoriale 

studențești și încurajarea 

conlucrării acestora cu 

agenții economici pe baza 

de contract prin 

dezvoltarea de 

parteneriate intre 

universități și 

reprezentanții mediului 

antreprenorial. 

 Reducerea ratei de părăsire 

timpurie a sistemului 

educațional;  

 Învățământ axat pe 

competențe și centrat pe 

nevoile elevului, căruia să 

îi fie oferită o mai mare 

libertate în definirea 

priorităților de studiu, prin 

măsuri precum creșterea 

ponderii de materii 

opționale;  

 Organizarea 

învățământului profesional 

și tehnic în campusuri 

special amenajate și 

dotate; pregătirea 

personalului didactic bine 

calificat;  

 Creșterea nivelului de 

educație financiara a 

cetățenilor. 
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♦ Obiectivul 5: Egalitate de gen 

 

Realizarea egalității de gen și 

întărirea rolului femeilor și al 

fetelor în societate 

Prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor, în sfera 

publică și cea privată, asigurarea participării echilibrate și efective a 

femeilor și a egalității de șanse la ocuparea posturilor de conducere la 

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

publică. 

♦ Obiectivul 6: Apa curată și 

sanitatie 

 

Asigurarea disponibilității și 

gestionării durabile a apei și 

sanitație pentru toți 

 Folosirea mai activă a 

apelor geotermale atât în 

scopuri energetice, cât și 

pentru turismul de 

sănătate (spa);  

 Monitorizarea strictă a 

calității apei potabile 

destinate consumului 

populației pentru 

menținerea în parametrii 

bio-chimici acceptați. 

 

 Creșterea substanțială a 

eficienței folosirii apei în 

activitățile industriale, 

comerciale și agricole; 

extinderea reutilizării 

raționale a apelor tratate și 

reciclate în perspectiva 

atingerii obiectivelor 

economiei circulare;  

 Conectarea gospodăriilor 

populației din orașe, 

comune și sate compacte 

la rețeaua de apa potabilă 

și canalizare în proporție 

de cel puțin 90%. 

♦ Obiectivul 7: Energie curată și la 

prețuri accesibile 

 

Asigurarea accesului tuturor la 

energie la prețuri accesibile, într-

un mod sigur, durabil și modern. 

 

 Consolidarea politicii de 

eficiență energetică și 

protecția consumatorilor;  

 Reducerea cu 19% a 

consumului intern de 

energie primară. 

 

 

 Asigurarea securității 

cibernetice a platformelor 

de monitorizare a rețelelor 

de producție, transport și 

distribuție a energiei 

electrice și gazelor 

naturale; ▪ Decuplarea 

creșterii economice de 

procesul de epuizare a 

resurselor și de degradare 

a mediului prin sporirea 

considerabilă a eficienței 

energetice (cu minimum 

27% comparativ cu 

scenariul de status-quo) și 

folosirea extinsă a schemei 



 

 

 

168 

 

EU ETS în condiții de 

piață previzibile și stabile;  

 Creșterea ponderii surselor 

de energie regenerabilă și 

a combustibililor cu 

conținut scăzut de carbon 

în sectorul transporturilor 

(autovehicule electrice), 

inclusiv combustibili 

alternativi. 

 

 

♦ Obiectivul 8: Munca decentă și 

creștere economică 

 

Promovarea unei cresteri 

economice sustinute, deschisa 

tuturor si durabila, a ocuparii 

depline si productive a fortei de 

munca si asigurarea de locuri de 

munca decente pentru toti 

 Sprijinirea activității 

întreprinderilor mici și 

mijlocii, a 

antreprenoriatului în 

rândul tinerilor prin 

încurajarea și susținerea 

financiară a start-up-

urilor;  

 Inițierea unor programe 

de formare profesională 

de bază cu finanțare UE 

în corelare cu cerințele 

pieței muncii, cu accent 

pe segmentele tinere sau 

social vulnerabile ale 

populației;  

 Încurajarea încheierii de 

contracte de muncă cu 

orar flexibil și / sau tele-

muncă / teleworking 

(muncă de la distanță); 

asigurarea de facilități și 

servicii de sprijin pentru 

îngrijirea copiilor și a 

 Păstrarea în continuare a 

unui ritm al creșterii PIB 

superior față de media UE 

pentru a susține efortul de 

reducere a decalajelor în 

comparație cu țările 

europene avansate, paralel 

cu aplicarea principiilor 

dezvoltării durabile și 

îmbunătățirea constantă a 

nivelului de trai al 

populației; ▪ Promovarea 

unor politici orientate spre 

dezvoltare care susțin 

activitățile productive, 

crearea locurilor de muncă 

decente, antreprenorialul 

prin start-up, creativitatea 

și inovația, și care 

încurajează formalizarea și 

creșterea întreprinderilor 

micro, mici și mijlocii, 

inclusiv prin acces la 

servicii financiare. 
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membrilor de familie 

aflați în întreținere. 

♦ Obiectivul 9: Industrie, inovație 

și infrastructură 

 

Construirea unor infrastructuri 

reziliente, promovarea 

industrializării durabile și 

încurajarea inovației 

 Îmbunătățirea 

conectivității între 

localități și regiuni prin 

sporirea ponderii 

drumurilor județene și 

comunale modernizate la 

61% în 2020 (în 

comparație cu 39,4% în 

2016); ▪ Creșterea 

bugetului alocat cercetării 

cu aproximativ 30% 

anual, cu asigurarea unei 

distribuții bugetare 

echilibrate, destinate 

susținerii atât a cercetării 

aplicative și inovării, a 

cercetării fundamentale și 

de frontieră, cu accent pe 

domeniile de specializare 

inteligentă/cu potențial de 

creștere. 

 Reabilitarea industriilor 

pentru a deveni durabile, 

cu eficiență sporită în 

utilizarea resurselor și 

adoptare sporită a 

tehnologiilor și proceselor 

industriale curate și 

ecologice, toate țările 

luând măsuri în 

conformitate cu 

capacitățile respective ale 

acestora;  

 Stimularea cu precădere a 

economiei digitale și 

investițiilor industriale 

care se situează în zona 

mai profitabila a lanțului 

valoric, care fructifică și 

rezultatele eforturilor 

naționale de cercetare-

dezvoltare-inovare și care 

se adresează unor piețe 

stabile și în creștere. 

♦ Obiectivul 10: Inegalități reduse 

 

Reducerea inegalităților în 

interiorul țărilor și între țări 

Reducerea decalajelor, eliminarea discriminărilor de orice fel și politici 

de realizare progresivă a unei egalități sporite, în special fiscale, 

salariale, educaționale și de protecție socială. 

♦ Obiectivul 11: Orașe și 

comunități durabile 

 

Dezvoltarea orașelor și a 

așezărilor umane pentru că ele să 

fie deschise tuturor, sigure, 

reziliențe și durabile 

 Creșterea procentajului 

de proprietăți cadastrate 

și înregistrate în toate 

localitățile la 80% pentru 

construcții și finalizarea 

înregistrării terenurilor 

agricole ce fac obiectul 

 Reducerea semnificativă a 

pierderilor economice 

provocate de inundații și 

alunecările de teren, 

îmbunătățirea răspunsului 

colectiv și întărirea 

capacității de adaptare și 
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subvențiilor acordate de 

Agenția de Plăți și 

Intervenție pentru 

Agricultură, că element 

de baza al planificării 

spațiale și amenajării 

teritoriului;  

 Implementarea 

programelor existente și 

adoptarea de masuri 

suplimentare pentru 

avertizarea timpurie, 

intervențiile de urgență și 

acțiunile ulterioare de 

reabilitare prin precizarea 

responsabilității tuturor 

factorilor cu atribuții în 

domeniu în caz de 

calamități naturale 

(seisme, inundații, 

alunecări de teren) sau 

accidente (deversări sau 

emisii nocive, incendii 

extinse etc.). 

 

revenire la nivel funcțional 

în cel mai scurt timp după 

producerea evenimentului, 

reducerea impactului 

inundațiilor sau a 

poluărilor generate de 

inundații și ale 

alunecărilor de teren 

asupra ecosistemelor, 

inclusiv prin îmbunătățirea 

constanta a cadrului 

legislativ;  

 Elaborarea și punerea în 

aplicare a unui program 

general de planificare 

spațială și amenajare a 

teritoriului în corelare cu 

strategiile sectoriale la 

nivel national prin 

aplicarea conceptului de 

dezvoltare spațială 

policentrica și echilibrata, 

care să șuștină coeziunea 

teritoriala;  

 Educarea și 

responsabilizarea 

populației pentru situații 

de risc seismic. 

♦ Obiectivul 12: Consum și 

producție responsabile 

 

Asigurarea unor modele de 

consum și producție durabile 

 Tranziția de la modelul 

economic actual bazat pe 

producție și consum la 

economia circulară prin 

schimbarea mentalității 

prin educație, schimbarea 

comportamentului 

consumatorilor și prin 

 Înjumătățirea pe cap de 

locuitor a risipei de 

alimente la nivel de 

vânzare cu amănuntul și 

de consum și reducerea 

pierderilor de alimente de-

a lungul lanțurilor de 

producție și de 
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dezvoltarea de 

mecanisme financiare 

pentru susținerea 

perioadei de tranziție;  

 Finalizarea cadrului 

legislativ privind 

promovarea achizițiilor 

publice verzi;  

 Introducerea unui cod al 

sustenabilității care 

permite o raportare 

complexă a atitudinii 

companiilor privind 

aplicarea principiilor 

dezvoltării durabile. 

 

aprovizionare, inclusiv a 

pierderilor post-recoltare;  

 Reciclarea în proporție de 

55% a deșeurilor 

municipale până în 2025 și 

60% până în 2030;  

 Reciclarea în proporție de 

65% a deșeurilor de 

ambalaje până în 2025 

(materiale plastice 50%; 

lemn 25%; metale feroase 

70%, aluminiu 50%, sticla 

70%, hârtie și carton 75%) 

și 70% până în 2030 

(materiale plastice 55%; 

lemn 30%; metale feroase 

80%, aluminiu 60%, sticlă 

75%, hârtie și carton 

85%);  

 Colectarea separată a 

deșeurilor menajere 

periculoase până în 2022, 

a deșeurilor biologice până 

în 2023 și materialele 

textile până în 2025. 

♦ Obiectivul 13: Acțiune în 

domeniul schimbărilor climatice 

 

Luarea unor măsuri urgente de 

combatere a schimbărilor 

climatice și a impactului lor 

Prevenirea și reducerea poluării marine, gestionarea și protecția 

durabilă a ecosistemelor marine, conservarea zonelor costiere și 

asigurarea unui pescuit durabil. 

♦ Obiectivul 14: Viata acvatică 

 

Conservarea și utilizarea durabilă 

a oceanelor, marilor și a resurselor 

marine pentru o dezvoltare 

Prevenirea și reducerea poluării marine, gestionarea și protecția 

durabilă a ecosistemelor marine, conservarea zonelor costiere și 

asigurarea unui pescuit durabil. 
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durabilă 

♦ Obiectivul 15: Viața terestră 

 

Protejarea, restaurarea și 

promovarea utilizării durabile a 

ecosistemelor terestre, gestionarea 

durabilă a pădurilor, combaterea 

deșertificării, stoparea și 

repararea degradării solului și 

stoparea pierderilor de 

biodiversitate 

Conservarea și utilizarea durabilă a ecosistemelor terestre, 

managementul durabil al pădurilor, combaterea deșertificării, 

restaurarea terenurilor și solurilor degradate, inclusiv a terenurilor 

afectate de deșertificare, secetă și inundații, dezvoltarea infrastructurii 

verzi, conservarea și protejarea zonelor umede, asigurarea conservării 

ecosistemelor montane, susținerea cercetării în domeniu, gestionarea 

durabilă a pădurilor, eliminarea defrișărilor abuzive și a tăierilor rase, 

tranziția către o economie circulară. 

♦ Obiectivul 16: Pace, justiție și 

instituții eficiente 

 

Promovarea unor societăți pașnice 

și incluzive pentru o dezvoltare 

durabilă, a accesului la justiție 

pentru toți și crearea unor 

instituții eficiente, responsabile și 

incluzive la toate nivelurile 

Dezvoltarea capitalui social, promovarea toleranței, eradicarea violenței 

asupra copiilor și reducerea semnificativă a tuturor formelor de 

violență, diminuarea corupției, dezvoltarea instituțiilor eficiente și 

transparente la toate nivelurile, asigurarea procesului decizional 

receptiv, inclusiv participarea și reprezentarea cetățenilor la toate 

nivelurile și asigurarea accesului public la informații și protejarea 

libertăților fundamentale. 

♦ Obiectivul 17: Parteneriate 

pentru realizarea obiectivelor 

 

Consolidarea mijloacelor de 

implementare și revitalizarea 

parteneriatului global pentru 

dezvoltare durabilă 

În vederea sprijinirii acestui obiectiv, prin strategie, România înțelege 

să-și șuștină angajamentele internaționale, aderarea la Zona Euro, la 

spațiul Schengen și la Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare 

Economică și să joace un rol proactiv pe plan european și internațional. 

 

România va raporta periodic către UE progresele înregistrate în direcția punerii în aplicare a 

Agendei 2030, a participării active la noul consens european și mondial privind dezvoltarea 

durabilă, în conformitate cu cu interesele naționale și obligațiile asumate în calitate de stat 

membru al UE. 

Conform ultimei variante a Acordului de Parteneriat privind gestionarea fondurilor europene 

pentru perioada 2021-2027, România va beneficia de 85 miliarde euro, dintre care 30,5 

miliarde euro îi revin Politicii de Coeziune, 30,46 miliarde euro – Facilității de Reziliență și 
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Relansare, 19,34 miliarde euro – Politicii Agricole și 5 miliarde euro pentru instrumentul 

SURE. 

Acordul de Parteneriat reprezintă documentul strategic național, negociat de România cu 

Comisia Europeană, care stabilește obiectivele tematice de dezvoltare și alocarea indicativă a 

fondurilor europene în perioada de programare 2021 – 2027. Acesta va fi cel de-al treilea 

Acord de Parteneriat pe care România îl va semna cu Comisia Europeană de la aderarea la 

Uniunea Europeană. 

Ultima variantă a Acordului de Parteneriat publicată în luna decembrie 2021 subliniază 

următoarele alocări preliminare pentru fiecare din programele operaționale aferente perioadei 

2021-2027: 

 

Titlu 

program 

Fond Tipul 

regiunii 

Contribuția 

Uniunii 

Europene 

Contribuție 

Națională 

Total 

PO 

Sănătate 

FEDR Mai dezvoltat 128,769,080.00  193,153,620.00  321,922,700 

Mai puțin 

dezvoltată 

1,853,230,920.00 988,805,456.47 2,842,036,376 

FSE+ Mai 

dezvoltată 

136,810,040.00 205,215,060.00 342,025,100 

Mai puțin 

dezvoltată 

763,189,960.00 134,680,581.18 897,870,541 

PO 

Incluziune 

și 

Demnitate 

Socială 

FEDR Mai 

dezvoltată 

56,734,439.00 77,301,658.50 134,036,098 

ai puțin 

dezvoltată 

492,765,561.00 63,132,003.02 555,897,564 

FSE+ Mai dezvoltat 269,003,298.40 299,163,447.60 568,166,746 

Mai puțin 

dezvoltată 

2,153,548,701.60 316,071,649.51 2,469,620,351 

PO 

Educație și 

Ocupare 

FSE+ Mai dezvoltat 312,299,753.68 460,403,630.53 772,703,384 

Mai puțin 

dezvoltată 

2,782,920,943.32 497,321,107.64 3,280,242,051 

PO 

Creștere 

Inteligentă 

și 

FEDR Mai dezvoltat 196,680,000.00 295,020,000.00 491,700,000 

Mai puțin 

dezvoltată 

1,453,320,000.0 705,287,647.06 2,158,607,647 
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Instrumente 

Financiare 

PO 

Dezvoltare 

Durabilă 

FEDR Mai 

dezvoltată 

368,947,789.52 553,421,684.28 922,369,474 

Mai puțin 

dezvoltată 

2,726,251,786.98 481,103,256.53 3,207,355,044 

FC N/A 1,173,874,068.00 207,154,247.29 1,381,028,315 

PO 

Transport 

FEDR Mai 

dezvoltată 

245,747,488.00 368,621,232.00 614,368,720 

Mai puțin 

dezvoltată 

1,815,892,512.00 1,511,443,473.88 3,327,335,986 

FC N/A 2,363,875,326.00 2,812,627,717.71 5,176,503,044 

PO 

Asistență 

Tehnică 

FEDR Mai 

dezvoltată 

33,390,661.60 50,085,992.40 83,476,654 

Mai puțin 

dezvoltată 

246,732,338.40 82,244,112.80 328,976,451 

FSE Mai 

dezvoltată 

20,699,937.76 31,049,906.64 51,749,844 

Mai puțin 

dezvoltată 

152,957,258.24 50,985,752.75 203,943,011 

POR BI FEDR Mai 

dezvoltată 

586,585,917.00 879,878,875.50 1,466,464,793 

POR Sud-

Est 

FEDR Mai puțin 

dezvoltată 

1,265,344,711.50 223,296,125.56 1,488,640,837 

POR SV 

Oltenia 

FEDR Mai puțin 

dezvoltată 

1,019,258,500.00 179,869,147.06 1,199,127,647 

POR Sud-

Muntenia 

FEDR Mai puțin 

dezvoltată 

1,340,277,000.00 236,519,470.59 1,576,796,471 

POR 

Centru 

FEDR Mai puțin 

dezvoltată 

1,176,787,888.00 207,668,450.82 1,384,456,339 

POR N-E FEDR Mai puțin 

dezvoltată 

1,488,411,500.00 262,660,852.94 1,751,072,353 

POR N-V FEDR Mai puțin 

dezvoltată 

1,220,215,189.83 215,332,092.32 1,435,547,282 

POR V FEDR Mai puțin 

dezvoltată 

1,002,229,751.00 176,864,073.71 1,179,093,825 
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PO 

Tranziție 

Justă 

Fondul 

pentru 

tranziție 

justă  

N/A 936,925,136.00 165,339,729.88 1,102,264,866 

Fondul 

pentru 

tranziție 

justă 

N/A 1,202,790,396.00 212,257,128.71 1,415,047,525 

Total FEDR, 

Fondul 

de 

coeziune, 

FTJ, 

FSE+ 

 30,986,467,852.84 13,143,979,184.88 44,130,447,038 

Programul 

pentru 

Acvacultură 

și Pescuit 

 N/A 162,450,905.00 69,621,817.00 232,072,722 

 

 

14.1.3. Contextul strategic regional și județean 

 

Pornind de la Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027 și Strategia de 

dezvoltare regională Nord-Est, pentru perioada de programare 2021-2027, sunt avute în 

vedere următoarele elemente de ordin strategic: 

 Viziunea pentru anul 2030: Regiunea Nord-Est va fi un spațiu competitiv, durabil și 

incluziv unde iți vei dori să locuiești, să lucrezi și să investești 

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

creștere economică durabil, favorabil incluziunii sociale, care să conducă la creșterea 

standardului de viață și reducerea decalajelor de dezvoltare intra si inter regionale 

 Indicatori de monitorizare obiectiv general: Produsul intern brut la nivel regional și 

județean; indicele de disparitate al produsului intern brut pe cap de locuitor la nivel 

regional și judetean; indicele de dezvoltare umană la nivel local. 

Regiunea Nord-Est este cea mai săracă regiune din România și una din cele mai sărace regiuni 

din Uniunea Europeană. Deși față de momentul aderării României la Uniunea Europeană a 



 

 

 

176 

 

avut loc o scădere ușoară a riscului de sărăcie sau excluziune socială, nivelul înregistrat în 

prezent (45%) este foarte ridicat, superior față de cel național și comunitar. Deși nivelul de 

deprivare materială s-a redus continuu datorită creșterii nivelului de trai și remitențelor anuale 

importante transmise de populația care lucrează în alte State Membre, sărăcia relativă rămâne 

ridicată și constantă – la fiecare trei persoane din regiune există o persoană care se situează 

sub pragul de sărăcie. 

Nivelul de marginalizare în mediul rural este ridicat, cel mai mare dintre toate regiunile 

României, cele mai afectate județe fiind Vaslui, Iași, Botoșani și Bacău. Totodată, 

marginalizarea din mediul rural este de peste două ori mai mare decât cea din mediul urban. 

Nici la capitolul progres social regiunea nu excelează. În raport cu indexul de progres social, 

regiunea Nord-Est ocupă una din ultimele poziții din partea inferioară a listei. Regiunea 

performeaza doar pentru șapte indicatori: satisfacția în raport cu calitatea apei, nivelul de 

poluare al aerului, numărul de tineri NEET’s și participarea la educația pe întreg parcursul 

vieții. În schimb se înregistrează o performanță scăzută pentru numeroase secțiuni: înzestrarea 

locuințelor cu toalete, gradul de colectare al deșeurilor, rata sinuciderilor, siguranță pe 

parcursul nopții, numărul de accidente mortale pe drumurile publice, rata de cuprindere în 

învățământul secundar, rata de părăsire timpurie a școlii, gradul de interacțiune online cu 

autoritățile publice, protejarea ariilor Natura 2000, probleme de poluare, siguranță la nivel de 

comunitate și ponderea absolvenților din învățământul superior. 

Autoritățile publice locale din Municipiul Botoșani sunt interesate cu prioritate de dezvoltarea 

locală și, în acest sens, o abordare unitară a acestui obiectiv este fundamentală pentru 

conturarea perspectivei viitoare, pe termen mediu și lung. În acest context, a demarat 

activitățile pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a județului pentru perioada 2021 -2027, 

instrumentul de planificare strategică prin care se vor stabili prioritățile de dezvoltare ale 

comunității și direcțiile de acțiune, pornind de la analiza contextului economic și social 

existent. Aceasta va avea în vedere consultarea factorilor din toate domeniile de interes: 

sănătate, educație, infrastructură, dezvoltare urbană, economie, dezvoltare rurală și 

agricultură, mediu, social, turism, cultură, societate civilă, etc. 

În continuare prezentăm prioritățile tematice ale Strategiei de Dezvoltare Regională, precum 

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

agricolă comună, pentru perioada de programare 2021-2027, după cum urmează: 
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Prioritate Obiectiv specific Măsura Corelarea cu politicile 

comunitare și obiectivele 

de politică aferente 

2021-2027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEZVOLTAREA 

UNEI ECONOMII 

COMPETITIVE 

1.1  

Stimularea 

capacităților  de 

inovare-cercetare și 

promovarea adoptării 

tehnologiilor avansate 

 

1.1.1 Dezvoltarea inovării și 

promovarea transferului 

tehnologic 

 

Politica de Coeziune    

OP 1 „O Europă mai 

inteligentă – 

transformare industrială 

inovativă 

și inteligentă” 

 

1.1.2 Sprijinirea cercetării 

private și publice pentru 

dezvoltarea și fructificarea 

de soluții integrate 

Politica de Coeziune  

OP 1 „O Europă mai 

inteligentă – 

transformare industrială 

inovativă 

și inteligentă” 

 

1.2 Sprijinirea 

inființării de  noi firme, 

competitive și 

sustenabile, în 

domenii de interes 

local și regional 

1.2.1 Sprijinirea tinerilor 

antreprenori și creșterea 

accesului firmelor înființate 

la servicii noi, de calitate 

Politica de Coeziune    

OP 1 „O Europă mai 

inteligentă – 

transformare industrială 

inovativă 

și inteligentă” 

 

1.3 Îmbunătățirea 

competitivității 

firmelor prin   creșterea 

productivității în 

domenii cu valoare 

adăugată 

1.3.1 Dezvoltarea 

domeniilor competitive, 

sistemelor productive 

integrate și 

internaționalizarea acestora 

Politica de Coeziune    

OP 1 „O Europă mai 

inteligentă – 

transformare industrială 

inovativă 

și inteligentă” 
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1.4 Îmbunătățirea 

competitivității prin 

creșterea accesului la 

serviciile tehnologiei 

informației și 

comunicațiilor 

1.4.1 Folosirea avantajelor 

tehnologiei informației și 

comunicațiilor în economie 

Politica de Coeziune    

OP 1 „O Europă mai 

inteligentă – 

transformare industrială 

inovativă 

și inteligentă” 

 

1.5 Creșterea 

competitivității și 

sustenabilității 

industriilor  culturale și 

creative 

1.5.1 Sprijin acordat pentru 

dezvoltarea și promovarea 

industriilor creative 

Politica de Coeziune    

OP 1 „O Europă mai 

inteligentă – 

transformare industrială 

inovativă 

și inteligentă” 

 

 1.6 Creșterea 

competitivității 

economice în mediul 

rural 

1.6.1 Sprijinirea și 

dezvoltarea activităților 

economice alternative în 

mediul rural 

Politica agricolă  comună 

1.7 Sprijinirea 

valorificării 

potențialului turistic 

existent 

1.7.1 Dezvoltarea 

infrastructurii de turism si   

de agrement aferentă, 

promovarea potențialului 

turistic 

Politica de coeziune OP 5 

„O Europă mai aproape 

de cetăteni prin 

promovarea dezvoltării 

durabile și integrate a 

zonelor urbane, rurale și 

de coastă și a 

inițiativelor locale” 

 

 

 

 

 

2.1 Creșterea ocupării 

în rândul grupurilor 

vulnerabile  și a 

tinerilor 

2.1.1 Sprijinirea integrării pe   

piața muncii a grupurilor 

vulnerabile și a tinerilor 

NEET’s 

Politica de coeziune OP 4 

„O Europă mai socială – 

Implementarea Pilonului 

european al 

drepturilor sociale” 
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2. 

DEZVOLTAREA 

CAPITALULUI 

UMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   PROTEJAREA 

MEDIULUI SI 

OPTIMIZAREA 

UTILIZĂRII 

RESURSELOR 

2.2 Îmbunătățirea 

accesului și participării 

la educație și formare 

de calitate 

2.2.1 Creșterea participării 

la un învățământ de calitate, 

modern, corelat la cerințele 

pieții muncii, inclusiv prin 

modernizarea infrastructurii 

aferente și la formarea 

continuă 

Politica de coeziune OP 4 

„O Europă mai socială – 

Implementarea Pilonului 

european al 

drepturilor sociale” 

2.3 Creșterea accesului 

la un    

act și sistem medical 

de calitate, eficient, 

modern 

2.3.1 Extinderea și 

diversificarea serviciilor de 

sănătate, inclusiv prin 

modernizarea infrastructurii 

aferente 

Politica de coeziune OP 4 

„O Europă mai socială – 

Implementarea Pilonului 

european al 

drepturilor sociale” 

2.4 Combaterea 

sărăciei și promovarea 

incluziunii sociale prin 

regenerarea zonelor 

rurale și urbane aflate 

în declin 

2.4.1 Sprijin adresat pentru 

integrarea socială și 

economică a comunităților 

marginalizate și defavorizate 

prin furnizarea de pachete 

integrate de servicii 

Politica de coeziune OP 4 

„O Europă mai socială – 

Implementarea Pilonului 

european al 

drepturilor sociale” 

 

3.1 Sprijinirea și 

promovarea eficienței 

energetice 

 

3.1.1 Creșterea eficienței 

energetice și a utilizării 

energiei din resurse 

regenerabile în sectorul 

rezidențial, infrastructura 

publică și firme 

 

Politica de coeziune  OP 2 

„O Europă cu emisii 

scăzute de carbon și mai 

ecologică – Tranziția 

către o energie 

nepoluantă și echitabilă, 

investiții verzi și albastre, 

economia circulară, 

adaptarea la 
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   schimbările climatice și 

prevenirea 

riscurilor 

3.2 Promovarea 

managementului 

durabil al apei 

3.2.1 Dezvoltarea integrata 

a   

sistemelor de apă și apă 

uzată 

Politica de coeziune  OP 2 

„O Europă cu emisii 

scăzute de carbon și mai 

ecologică – Tranziția 

către o energie 

nepoluantă și echitabilă, 

investiții verzi și albastre, 

economia circulară, 

adaptarea la  

schimbările climatice și 

prevenirea 

riscurilor 

3.3 Promovarea 

tranziției către economia 

circulară 

3.3.1 Dezvoltarea sistemelor 

de management integrat a 

deșeurilor și stimularea 

economiei circulare 

Politica de coeziune  OP 2 

„O Europă cu emisii 

scăzute de carbon și mai 

ecologică – Tranziția 

către o energie 

nepoluantă și echitabilă, 

investiții verzi și albastre, 

economia circulară, 

adaptarea la  

schimbările climatice și 

prevenirea 

riscurilor 
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3.4 Promovarea 

adaptarii la schimbările 

climatice și prevenirea 

riscurilor 

3.4.1 Adaptarea la 

schimbările climatice, 

managementul riscurilor 

legate de climă si reducerea  

poluării 

Politica de coeziune  OP 2 

„O Europă cu emisii 

scăzute de carbon și mai 

ecologică – Tranziția 

către o energie 

nepoluantă și echitabilă, 

investiții verzi și albastre, 

economia circulară, 

adaptarea la  

schimbările climatice și 

prevenirea 

riscurilor 

3.5 Îmbunătățirea 

protecției și conservării 

biodiversității și 

reducerea poluării 

3.5.1 Prezervarea 

biodiversității și dezvoltarea  

infrastructurii verzi 

Politica de coeziune  OP 2 

„O Europă cu emisii 

scăzute de carbon și mai 

ecologică – Tranziția 

către o energie 

nepoluantă și 
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   echitabilă, investiții verzi și 

albastre, economia 

circulară, 

adaptarea la  schimbările 

climatice și prevenirea 

riscurilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Creșterea 

accesibilității, 

conectivității și 

siguranței prin 

realizarea de investiții 

în infrastructura de 

transport 

4.1.1 Dezvoltarea 

infrastructurii de transport 

feroviară, aeriană și rutieră 

Politica de coeziune OP 3 

„ O Europă mai conectată 

– Mobilitate și 

conectivitatea regională a 

tehnologiei informației și 

comunicațiilor” 

4.2 Imbunătățirea 

accesului la 

infrastructura de 

comunicații de mare 

viteză 

4.2.1 Dezvoltarea 

infrastructurii de 

comunicații, în special în 

zonele rurale și 

comunitățile   

izolate 

Politica de coeziune OP 3 

„ O Europă mai conectată 

– Mobilitate și 

conectivitatea regională a 

tehnologiei informației și 

comunicațiilor” 
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4. 

DEZVOLTAREA 

UNEI 

INFRASTRUCTU

RI MODERNE, 

INTELIGENTE, 

REZILIENTE ȘI 

DURABILE 

4.3 Reducerea emisiilor 

de carbon prin 

realizarea și 

implementarea 

planurilor de mobilitate 

urbană 

4.3.1 Mobilitate urbană 

durabilă 

Politica de coeziune  OP 2 

„O Europă cu emisii 

scăzute de carbon și mai 

ecologică – Tranziția către 

o energie nepoluantă și 

echitabilă, investiții verzi și 

albastre, economia 

circulară, 

adaptarea la  schimbările 

climatice și prevenirea 

riscurilor 

4.4 Asigurarea 

condițiilor de dezvoltare 

în mediul urban, prin 

realizarea de investiții 

în infrastructura locală 

4.4.1 Dezvoltarea durabilă 

a 

zonelor urbane funcționale 

OP1+OP2+OP3+OP4+ 

OP5 

4.4.2 Sprijin pentru 

revitalizarea și regenerarea      

orașelor mici și mijlocii cu 

funcțiuni socio-economice 

reduse 

OP1+OP2+OP3+OP4+ 

OP5 

4.5 Asigurarea 

condițiilor de dezvoltare 

în mediul rural, prin 

realizarea de investiții 

în infrastructura locală 

4.5.1 Dezvoltare spațiului 

rural, inclusiv integrarea 

functională cu zonele 

urbane 

Politica agricolă 

comună 

 

În acest sens, redactarea unei strategii de dezvoltare locală integrate în dezvoltarea regională 

și însușirea acesteia de către factorii de decizie de la nivel local îmbunătățește șansele unei 

creșteri economice și sociale durabile, incluzive și performante. Includerea proiectelor de 

dezvoltare locală în noua strategie de dezvoltare locală crește impactul vizat de aceasta. Lipsa 

unei strategii de dezvoltare locală, a unei viziuni strategice împărtășite de comunitate, ar 

conduce la creșterea gradului de vulnerabilitate economică la apariția unor riscuri sociale și 

economice. Evitarea unor astfel de riscuri și vulnerabilități constituie un element definitoriu 
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pentru a formula o viziune globală, coerentă și modernă asupra procesului de dezvoltare 

durabilă a localității, pentru perioada 2021-2027. 

 

14.2 Viziune și obiective  

 

Viziunea de dezvoltare prezintă stadiul ce se dorește a fi obținut de Orașul Darabani până în 

2027, că urmare implementării de măsuri și acțiuni propuse și detaliate în prezentul document 

strategic de dezvoltare. 

Pentru perioada 2021-2027 Orașul Darabani se va alinia principalelor instrumente de 

dezvoltare elaborate la nivel comunitar respectiv Planul Național de Redresare și Reziliență și 

Intrumentele structurale aferente perioadei de programare menționate mai sus. 

Conform Comisiei Europene, perioada 2021-2027 vizează 5 mari obietive care vor sta la baza 

dezvoltării durabile și anume: 

1. Europa mai competitivă și mai smart; 

2. economie mai verde, cu emisii scăzute de carbon cu o tranziție spre o economie cu 

amprentă de carbon zero; 

3. Europa mai conectată prin îmbunătățirea mobilității; 

4. Europa mai socială și mai favorabilă incluziunii; 

5. Europa mai aproape de cetățeni prin încurajarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor 

tipurilor de terirorii. 

 

Potențialul zonei obligă la un management performant care să ia în considerare toate aspectele 

impuse de principiul de dezvoltare durabilă. Stabilirea acestei viziuni de dezvoltare se bazează 

pe constienizarea colectivă a nevoii de cooperare între toți actorii implicați și fiecare membru 

al comunității locale.  

Localitate în care comunitatea decide și acționează în parteneriat și dialog permanent cu 

autorități locale responsabile și deschise. 

Pentru a dobândi calitatea de localitate în care comunitatea decide și acționează administrația 

publică locală a adoptat o politică de implicare publică conștientizând că acesta este un 

instrument important în activitățile de dezvoltare locală, imprimând calitate în procesul 

decizional și întărind autoritatea deciziilor prin suportul oferit de public în implementarea 

acestora. Această măsură adoptată și aplicată de curând vă fi continuata și instrumentele de 

consultare a comunității vor fi parte integrantă a unei strategii permanente de consultare a 
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comunității asupra tuturor proiectelor majore pe care administrația publică le are sau le va 

planifica. 

Dezvoltarea infrastructurii de susținere a mediului de afaceri va fi unul din instrumentele 

principale pentru creșterea numărului de investitori din Orașul Darabani. Aceasta va fi 

coroborată cu îmbunătățirea calității infrastructurii rutiere și tehnico-edilitare, care vă aduce, 

totodată la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. 

 

14.3 Planificare strategică  

 

14.3.1 Corelarea obiectivelor strategice locale cu politicile europene, naționale, regionale și 

județene. 

Ținând cont de prioritățile Uniunii Europene în perioada 2021-2027, Orașul Darabani, își 

construiește masurile și portofoliul de proiecte astfel încât că contribuie la acestea. 

Analizând obectivele specifice ale Politicii de coeziune, se observă interesul crescut asupra 

digitalizării și economiei circulare. 

Transformarea digitală este elementul-cheie care va permite deblocarea potențialului de 

creștere în Europa. Prin intermediul unor programe specifice și prin acordarea unui sprijin 

financiar direcționat, viitorul buget pe termen lung al UE vă contribui la reducerea decalajului 

referitor la investițiile UE în sectorul digital, inclusiv în zonele îndepărtate, urbane și rurale. 

Viitorul buget vă oferi soluții la provocările digitale care se referă, printre altele, la inteligența 

artificială, promovarea competențelor digitale, actele medicale personalizate, realizate cu 

ajutorul unor super calculatoare, sau la capacitatea de a pregăti UE împotrivă atacurilor 

cibernetice și a criminalității informatice. 

În cadrul obiectivului „O Europa mai conectată”, Fondul european de dezvoltare regionala și 

Fondul de coeziune susțin crearea de rețele și de sisteme regionale care să promoveze 

transportul sustenabil, rețelele energetice inteligente, orașele inteligente și accesul digital de 

mare viteză. 

În ceea ce privește economia circulară, acesta începe să capete tot mai multă vizibilitate și 

atenția cuvenită. Economia circulară este o economie care produce zero deșeuri. 

În scopul asigurării coerentei și conformității, în identificarea obiectivelor și a proiectelor 

propuse s-au avut în vedere: 

Corespondența cu planurile și strategiile la nivel comunitar și național precum: 

 Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României  
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 Strategia de Dezvoltare Teritorială a României 

 Planul Național de Dezvoltare 

 Planul Național Strategic PAC post 2020 

Corespondența cu programele și strategiile regionale, județene și locale: 

 Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est  

 Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est 

 Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Botoșani pentru Perioada 2021-2027 

 

 

14.3.2 Obiective strategice la nivelul Orașului Darabani pentru perioada 2021-2027 

 

Strategia de dezvoltare locală precedentă a presupus o serie de obiective strategice, prezentate 

în cele ce urmează:  

 

Nr.Crt Domeniu de intervenție Obiectiv strategic Obiectiv 

specific/operațional 

1 

 

Devoltarea și consolidarea 

infrastructurii de bază 

 

Creșterea accesibilității 

orașului prin modernizarea 

infrastructurii 

 

Îmbunătățirea infrastructurii 

rutiere 

Îmbunătățirea infrastructurii 

tehnico edilitare 

Crestera siguranței 

cetățeanului 

Reabilitarea urbană 

2 

 

Dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii pentru 

educație și cultură 

 

Crearea condițiilor de 

dezvoltare și creștere a 

calității procesului 

educațional 

 

Dezvoltarea instituțiilor 

educaționale 

Creșterea atractivitatii 

activităților culturale 

Realizare, modernizare și 

dotare structuri de sport și 

promovarea activităților 

sportive 

3 

 

Crearea unui mediu de viață 

sănătos și modern 

 

Creșterea calității vieții 

 

Îmbunătățirea infrastructurii 

de sănătate 

Dezvoltarea infrastructurii 
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de asistenta sociala 

Conservarea și protejarea 

cadrului natural 

4 

 

Consolidarea capacității 

administrative – servii 

publice 

 

Eficientizarea serviciilor 

publice locale 

 

Modernizarea bazei 

materiale și informatice a 

administrației publice locale 

Dezvoltarea resurselor 

umane din administrația 

publică 

Transparență decizională 

Creșterea capacității de 

autogospodărire și de 

intervenție în situații de risc 

5 

 

Creșterea economiei locale 

și dezvoltarea mediului de 

afaceri 

 

Crearea unui mediu de 

afaceri atractiv, dinamic și 

competitiv 

 

Îmbunătățirea accesului 

firlmelor la servicii de 

afaceri de calitate, inclusiv 

sprijinirea firmelor tinere și 

antreprenorilor tineri 

Sprijinirea activităților cu 

profil agricol 

 

Cu toate acestea, plecând de la viziunea comunității locale pentru 2027, și în concordanta cu 

planurile și strategiile la nivel comunitar și național asigurând corespondența cu programele și 

strategiile regionale, județene și locale, prezenta strategie propune reorganizarea și 

completarea obiectivelor din strategia precedentă într-o schemă nouă, corelată cu documentele 

programatice/relevante aferente  noii perioade de programare (Programe Operaționale, Planul 

de Redresare și Reziliență, etc.). 

 

1. ELEMENTE GENERALE 

 Obiectiv 1.1: Imaginea Orașului Darabani – o nouă abordare (cu componenta de 

revitalizare urbană – reconversie și refunctionalizare terenuri și clădiri 

degradate/vacante/neutilizate) 

 

1. INFRASTRUCTURĂ 
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 Obiectiv 2.1: Modernizarea/extinderea structurilor existente (infrastructura de 

drumuri, clădiri publice, infrastructura de utilități, transport public) pentru creșterea 

confortului locuitorilor și a atractivității localității;  

 Obiectiv 2.2:  Îmbunătățirea echipării tehnico-edilitare și a serviciilor de furnizare a 

utilităților publice (apă, canalizare, electricitate, distribuție gaze, telefonie și 

televiziune) 

 Obiectiv 2.3: Reabilitarea/modernizare/eficientizare energetică clădiri de interes 

public 

 

2. MEDIU 

 Obiectiv 3.1: Îmbunătățirea infrastructurii și a sistemului de management al deșeurilor 

 Obiectiv 3.2: Administrare corespunzătoare a riscurilor cu potențial de intervenție 

prioritizat pe orizontul de timp prestabilit 

 Obiectiv 3.3: Îmbunătățirea și conservarea factorilor de mediu (acțiuni specifice 

pentru combatarea degradării acestora) 

 Obiectiv 3.4: Protejare, promovare - biodiversitate, arii protejate 

 Obiectiv 3.5: Eficientizarea consumului energetic și explorarea unor surse de energie 

alternativă 

 Obiectiv 3.6: Informarea, consultarea și conștientizarea factorului uman și inclusiv de 

stimulare a implicării societății civile în procesul decizional pe componenta de mediu 

(acțiuni de comunicare, informare, conștientizare, mobilizare) 

 

3. ECONOMIE/MEDIU DE AFACERI 

 Obiectiv 4.1: Creșterea competitivității economiei locale pe termen lung 

 Obiectiv 4.2: Sprijinirea activităților cu profil agricol 

 Obiectiv 4.3: Atragerea investitorilor și susținerea/implementarea serviciilor de 

asistență pentru aceștia 

 Obiectiv 4.4: Sprijin acordat agenților economici existenți la nivelul orașului 

Darabani 

 Obiectiv 4.5: Dezvoltarea resursei umane în raport cu cerințele pieței 
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4. SERVICII SOCIALE/MEDICALE (DE BAZĂ) 

 Obiectiv 5.1: Dezvoltarea/modernizarea serviciilor de sănătate 

 Obiectiv 5.2: Dezvoltarea/modernizarea seviciilor sociale 

 Obiectiv 5.3: Prevenirea apariției fenomenelor și cazurilor sociale în rândul 

comunității  

 Obiectiv 5.4: Dezvoltarea resursei umane relevante pentru furnizarea serviciilor de 

bază de la nivelul comunității 

 

5. EDUCAȚIE, CULTURĂ ȘI SPORT 

 Obiectiv 6.1 Extindere/modernizare bază materială educație/cultură/sport 

 Obiectiv 6.2 Dezvoltarea/susținerea unor programe de formare profesională a 

personalului relevant din educație 

 Obiectiv 6.3 Diversificare/extindere programe educaționale 

 Obiectiv 6.4 Îmbunătățirea bazei materiale pentru furnizarea serviciilor 

culturale/sportive  

 Obiectiv 6.5 Sprijinirea activităților culturale 

 Obiectiv 6.6 Sprijinirea activităților sportive 

 

6. CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

 Obiectiv 7.1: Consolidarea unei capacități administrative eficiente prin creșterea 

performanței aparatului administrativ (îmbunătățire infrastructură materială și resursă 

umană) 

 Obiectiv 7.2: Asigurarea transparenței decizionale prin comunicarea cu cetățenii și 

respectiv cu structurile locale relevante 

 Obiectiv 7.3: Sprijiirea activitătii societății civile 

 Obiectiv 7.4: Asigurarea bazei materiale pentru serviciile de gospodărire locală 
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15. PLANIFICARE STRATEGICĂ PENTRU PERIOADA 2021-2027 

  

15.1 Portofoliul de proiecte. Fișe de proiecte strategice pentru perioada 2021-2027 

 

Urmărind Strategia de Dezvoltare Locala inițială, Orașul Darabani a atins parte din 

obiectivele stabilite și vă continua cu elaborarea și respectiv implementarea proiectelor care 

nu au fost încă demarate sau finalizate. Astfel, în raport cu planul inițial, fișa de proiecte 

strategice pentru perioada 2021-2027 urmărește graficul de proiecte schițat pentru Strategia 

aferentă perioadei 2015-2020 însă este structurat în baza unei noi scheme, corelată cu 

documentele programatice/relevante aferent noii perioade de programare (Programe 

Operaționale, Planul Național de Redresare și Reziliență, etc.). 

 

Nr. 

Crt

. 

 

Obiectiv specific 

 

Acțiuni/proiecte vizate 

 

Surse potențiale 

de finanțare 

Observații 

/Perioada previzionată 

pentru 

elaborare/implementa

re 

/finalizare 

O.1 Elemente generale 

1 O.1.1 Imaginea Orașului 

Darabani – o nouă abordare 

(cu componenta de 

revitalizare urbană – 

reconversie și 

refuncționalizare terenuri și 

clădiri degradate/ vacante/ 

neutilizate) 

Semnalizarea adecvată a 

intersecțiilor și trecerilor de 

pietoni și introducerea 

panourilor informative 

privind date de utilizare 

generală 

 PNRR 

 Programe 

Operaționale 

2021-2027/ 

Fonduri 

europene 

 Finanțări 

naționale/ 

Fonduri 

guvernamentale 

 Buget Local 

2019 

2 Reabilitarea și modernizarea 

zonei centrale - piața agro 

alimentară 

2020 

3 Amenajare Bazar și 

construire  WC public  str. 

Dragoș Vodă 

2017 
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4 Elaborare  PUG  Alte surse de 

finanțare 

  

In curs de finalizare 

5 Plantare puieți și aranjamente 

florale 

Permanent 

6 Amenajare parc  str. Ion 

Vodă 

Preluat pe POR axa 5.2 

7 Amenajarea spațiilor verzi 

zona centrală 

Permanent 

8 Reconversia spațiului urban  

din orașul Darabani prin 

reconversia și 

refuncționalizarea unor 

terenuri  și spații neutilizate 

și degradate din cartierul 

Cornești( pc 1679,1673), str. 

Lucian Valea( pc 4556) ;  sat 

Bajura ( pc 1712) ;  Str Ion 

Vodă (pc 5184 alipit cu 

5179,5181,5182,5186,5187). 

In curs de executie 

O.2 Infrastructura 

9 O.2.1: 

Modernizarea/extinderea 

structurilor existente si 

cresterea gradului de 

accesibilitate (infrastructura 

de drumuri, clădiri publice, 

infrastructura de utilități, 

transport public) pentru 

creșterea confortului 

locuitorilor și a atractivității 

localității;  

Asfaltare  străzi principale 

sat Lișmănița – 5,2 km 

 PNRR 

 Programe 

Operaționale 

2021-2027/ 

Fonduri 

europene 

 Finanțări 

naționale/ 

Fonduri 

guvernamentale 

 Buget Local 

Proiect depus CNI – 

perioada previzionata 

2022-2023 

10 Asfaltarea  DC 1 Darabani – 

Eșanca/ 2,8 km 

Preluat pe POR  axa 

13 – in curs de   

implementare; 

perioada previzionata 

2022-2023 

11 Modernizare străzi în orașul 

Darabani, județul Botoșani, 

etapa II 

Proiect depus CNI – 

perioada previzionata 

2022-2023 
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12  Asfaltare străzi principale 

oraș Darabani- 10,7 km 

 Alte surse de 

finanțare 

 

2022 

13 Modernizare stăzi în orașul 

Darabani, județul Botoșani, 

etapa II 

Proiect preluat pe CNI 

– depus 

2022-2023 

14 Realizarea/modernizarea/rea

bilitarea podurilor, podețelor, 

punților pietonale 

2022 

15 O.2.2: Îmbunătățirea 

echipării tehnico-edilitare și a 

serviciilor de furnizare a 

utilităților publice (apă, 

canalizare, electricitate, 

distribuție gaze, telefonie și 

televiziune) 

Rețea alimentare apă sat 

Bajura (aducțiune-3km, 

distribuție  9 km) 

 PNRR 

 Programe 

Operaționale 

2021-2027/ 

Fonduri 

europene 

 Finanțări 

naționale/ 

Fonduri 

guvernamentale 

 Buget Local 

 Alte surse de 

finanțare 

 

2022-2023 

16 Extindere sursă captare apă 2022-2023 

17 Reabilitare rețea de 

canalizare  incluziv racorduri  

5000 ml 

Proiect preluat in 

Masterplan  - POIM 

18 Stație de pompare - 5 buc Proiect preluat in 

Masterplan  - POIM 

19 Stație de epurare nouă Proiect preluat in 

Masterplan  - POIM 

20 Extindere rețea canalizare - 

42,5 km 

Proiect preluat in 

Masterplan  - POIM 

21 Extinderea rețelei de iluminat 

public (Darabani – Eșanca 2 

km + Darabani  DN 29 A km 

76 + 800 – Pod Velnița) 3,5 

km 

In curs de executie /80 

% finalizat/ 2022-2023 

22 Aducțiune gaz – 40 km 2022 - 2027 

23 Rețea distribuție – 35 km 2022 - 2027 
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24 O.2.3:Reabilitarea/moderniza

re/eficientizare energetică 

clădiri de interes public 

Eficientizare termică 

Grădinița nr. 5 

 PNRR 

 Programe 

Operaționale 

2021-2027/ 

Fonduri 

europene 

 Finanțări 

naționale/ 

Fonduri 

guvernamentale 

 Buget Local 

 Alte surse de 

finanțare 

 

In curs de finalizare - 

PNDL 

25 Reabilitare sediu primărie In curs de 

implementare 

26 Reabilitare termică Liceu  

Dimitrie Cantemir+ sala 

sport , ateliere, fost internat 

Preluat in PNDL II 

 O.3 Mediu 

27 O.3.1: Îmbunătățirea 

infrastructurii și a sistemului 

de management al deșeurilor 

Reducerea    cantitatilor de 

deseuri 

 PNRR 

 Programe 

Operaționale 

2021-2027/ 

Fonduri 

europene 

 Finanțări 

naționale/ 

Fonduri 

guvernamentale 

 Buget Local 

 Alte surse de 

finanțare 

 

ANUAL 

28 O.3.2: Administrare 

corespunzătoare a riscurilor 

cu potențial de intervenție 

prioritizat pe orizontul de 

timp prestabilit 

Ecologizarea terenurilor 

afectate de depozitarea 

ilegală a deseurilor 

 PNRR 

 Programe 

Operaționale 

2021-2027/ 

Fonduri 

2022 

29 Investiții în amenajarea 

cursurilor apa si realizarea 

2022 
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unor sisteme de avertizare-

alarmare sonoră a populației 

și a obiectivelor din zonele 

potential afectate 

europene 

 Finanțări 

naționale/ 

Fonduri 

guvernamentale 

 Buget Local 

 Alte surse de 

finanțare 

 

30 O.3.3: Îmbunătățirea și 

conservarea factorilor de 

mediu (acțiuni specifice 

pentru combatarea degradării 

acestora) 

Realizarea lucrărilor de 

prevenire, respectiv de 

combatere a fenomenelor de 

panta (reîmpăduriri, reablitări 

cursuri de apă afectate de 

calamității, amenajări torenți, 

lucrări de stabilizare și 

protecție a terenurilor 

împotriva alunecărilor, alte 

lucrări de combatere a 

eroziunii solului 

 PNRR 

 Programe 

Operaționale 

2021-2027/ 

Fonduri 

europene 

 Finanțări 

naționale/ 

Fonduri 

guvernamentale 

 Buget Local 

 Alte surse de 

finanțare 

 

2022 

 

 

31 O.3.4: Protejare, promovare - 

biodiversitate, arii protejate 

Întocmirea unui plan de 

acțiuni  privind protecția 

mediului înconjurător 

 PNRR 

 Programe 

Operaționale 

2021-2027/ 

Fonduri 

europene 

 Finanțări 

naționale/ 

Fonduri 

guvernamentale 

 Buget Local 

 Alte surse de 

finanțare 

2022-2027 
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32 O.3.5: Eficientizarea 

consumului energetic și 

explorarea unor surse de 

energie alternativă 

Realizare/Elaborare analiză 

nevoi si demarare 

implementare măsuri 

specifice  

 PNRR 

 Programe 

Operaționale 

2021-2027/ 

Fonduri 

europene 

 Finanțări 

naționale/ 

Fonduri 

guvernamentale 

 Buget Local 

 Alte surse de 

finanțare 

 

2022-2027 

33 O.3.6: Informarea, 

consultarea și conștientizarea 

factorului uman și inclusiv de 

stimulare a implicării 

societății civile în procesul 

decizional pe componenta de 

mediu (acțiuni de 

comunicare, informare, 

conștientizare, mobilizare) 

 

Săptămâna curăţeniei  în 

perioada 01-30/04 a fiecărui 

an 

 PNRR 

 Programe 

Operaționale 

2021-2027/ 

Fonduri 

europene 

 Finanțări 

naționale/ 

Fonduri 

guvernamentale 

 Buget Local 

 Alte surse de 

finanțare 

 

2022-2027 

O.4 Economie/Mediu de afaceri 

34 O.4.1: Creșterea 

competitivității economiei 

locale pe termen lung 

  PNRR 

 Programe 

Operaționale 

2022-2027 
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2021-2027/ 

Fonduri 

europene 

 Finanțări 

naționale/ 

Fonduri 

guvernamentale 

 Buget Local 

 Alte surse de 

finanțare 

 

35 O.4.2 Sprijinirea activităților 

cu profil agricol 

Modernizarea si dezvoltarea 

exploatatiilor agricole 

 PNRR 

 Programe 

Operaționale 

2021-2027/ 

Fonduri 

europene 

 Finanțări 

naționale/ 

Fonduri 

guvernamentale 

 Buget Local 

 Alte surse de 

finanțare 

 

 

36 Campanii de informare 

privind modalitatea de 

obtinere a fondurilor 

destinate agriculturii 

2022-2027 

37 Modernizarea si dezvoltarea 

exploatatiilor agricole 

2022-2023 

38 Promovarea agriculturii e si 

instruirea producatorilor 

agricoli cu privirea la 

cerintele tehnologice 

specifice 

2022-2027 

39 Organizarea de evenimente 

de promovare a 

producatorilorlocali: 

expozitii, targuri, congrese, 

forum-uri 

2022-2027 

40 Stimularea participarii 

producatorilor locali la 

evenimente de promovare, 

atat interne, cat si externe 

 

2022-2027 
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41 O.4.3: Atragerea 

investitorilor și 

susținerea/implementarea 

serviciilor de asistență pentru 

aceștia 

Sprijinirea investitorilor 

locali prin acordarea de 

facilități specifice in limitele 

legale și atragerea unor noi 

investitori 

 PNRR 

 Programe 

Operaționale 

2021-2027/ 

Fonduri 

europene 

 Finanțări 

naționale/ 

Fonduri 

guvernamentale 

 Buget Local 

 Alte surse de 

finanțare 

 

2022-2027 

42 O.4.4: Sprijin acordat 

agenților economici existenți 

la nivelul orașului Darabani 

Reamenajarea terenurilor, 

clădirilor, siturilor industriale 

dezafectate/abandonate  

inclusiv activităti de 

demolare) și pregătirea 

acestora pentru noi activități 

economice 

 PNRR 

 Programe 

Operaționale 

2021-2027/ 

Fonduri 

europene 

 Finanțări 

naționale/ 

Fonduri 

guvernamentale 

 Buget Local 

 Alte surse de 

finanțare 

 

2022-2027 

43 O.4.5: Dezvoltarea resursei 

umane în raport cu cerințele 

pieței 

Constituirea unui parteneriat 

între Autoritatea locală și 

ONG –uri care să dezvolte 

proiecte de educație și 

formare antreprenorială 

 PNRR 

 Programe 

Operaționale 

2021-2027/ 

Fonduri 

europene 

 Finanțări 

naționale/ 

2022-2023 
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Fonduri 

guvernamentale 

 Buget Local 

 Alte surse de 

finanțare 

 

O.5 Servicii sociale/medicale (de bază) 

44 O.5.1: 

Dezvoltarea/modernizarea 

serviciilor de sănătate 

Modernizarea și dotarea 

dispensarelor din Teioasa și 

Bajura 

 PNRR 

 Programe 

Operaționale 

2021-2027/ 

Fonduri 

europene 

 Finanțări 

naționale/ 

Fonduri 

guvernamentale 

 Buget Local 

 Alte surse de 

finanțare 

 

2022 

45 Realizarea unui centru  de 

diagnostic și tratament 

2022-2027 

46 O.5.2: 

Dezvoltarea/modernizarea 

seviciilor sociale 

Cantină socială  PNRR 

 Programe 

Operaționale 

2021-2027/ 

Fonduri 

europene 

 Finanțări 

naționale/ 

Fonduri 

guvernamentale 

 Buget Local 

 Alte surse de 

finanțare 

2022-2027 

47 Centru de zi pentru copii 2021-2027 

48 Transformarea unitatilor 

medicale inchise in centre de 

servicii multifunctionale 

2021-2027 
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49 O.5.3: Prevenirea apariției 

fenomenelor și cazurilor 

sociale în rândul comunității 

Iniţierea şi sprijinirea de 

programe pentru combaterea 

abandonului şcolar și 

incluziunii sociale a 

grupurilor defavorizate 

 PNRR 

 Programe 

Operaționale 

2021-2027/ 

Fonduri 

europene 

 Finanțări 

naționale/ 

Fonduri 

guvernamentale 

 Buget Local 

 Alte surse de 

finanțare 

 

2022-2027 

50 Program de consiliere psiho-

educatională pentru copiii 

rămași singuri acasă 

2022-2027 

51 O.5.4: Dezvoltarea resursei 

umane relevante pentru 

furnizarea serviciilor de bază 

de la nivelul comunității 

Instruirea și pregătirea unor 

persoane care să se ocupe în 

comunitate de educația 

privind: violența în familie, 

violența publică, violența în 

școli, consumul de droguri, 

prostituție și alcoolism 

 PNRR 

 Programe 

Operaționale 

2021-2027/ 

Fonduri 

europene 

 Finanțări 

naționale/ 

Fonduri 

guvernamentale 

 Buget Local 

 Alte surse de 

finanțare 

 

2022-2027 

O.6 Educație, cultură și sport 

52 O.6.1 Extindere/modernizare 

bază materială 

Reabilitare corp  D ,,Leon 

Danailă” 

 PNRR 

 Programe 

Depus AFM    
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53 educatie/cultura/sport Dotarea cu echipamente IT a 

școlilor 

Operaționale 

2021-2027/ 

Fonduri 

europene 

 Finanțări 

naționale/ 

Fonduri 

guvernamentale 

 Buget Local 

 Alte surse de 

finanțare 

 

Preluat pe POCA- 

depus 

 

54 Instalarea sistemelor de 

supraveghere la școlile:  

Liceul  Dimitrie Cantemir,  

Școala Gimnazială Leon 

Dănăilă 

2022 

55 Restaurare și punere în 

valoare monument istoric ,, 

Casa Balș” Darabani 

Proiect preluat pe 

CNI- depus 

56 Reabilitare, modernizare și 

dotare așezământ cultural 

oraș Darabani 

2022 

57 Reconstrucția primei școli 

sătești din Moldova 

2023-2025 

58 Reabilitare teren sport  

Școala ,, Leon Dănăilă” 

In implementare 

59 Construire tribune Stadionul 

Orășenesc 

Proiect preluat pe CNI 

– depus 

60 Construire teren sport 

multifuncțional 

CNI 

61 O.6.2 Dezvoltarea/susținerea 

unor programe de formare 

profesională a personalului 

relevant din educație 

Programe de formare 

profesională continuă 

organizate/identificate pentru 

personalul relevant 

 PNRR 

 Programe 

Operaționale 

2021-2027/ 

Fonduri 

europene 

 Finanțări 

naționale/ 

Fonduri 

guvernamentale 

 Buget Local 

2022-2027 
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 Alte surse de 

finanțare 

 

62 O.6.3  

Diversificare/extindere 

programe educaționale 

Programe after-school: 

Școala de sâmbătă 

 PNRR 

 Programe 

Operaționale 

2021-2027/ 

Fonduri 

europene 

 Finanțări 

naționale/ 

Fonduri 

guvernamentale 

 Buget Local 

 Alte surse de 

finanțare 

 

Depus AFM    

63 O.6.4 Îmbunătățirea bazei 

materiale pentru furnizarea 

serviciilor culturale/sportive 

Reabilitare/dotare 

corespunzătoare continuă a 

infrastructurii relevante 

 PNRR 

 Programe 

Operaționale 

2021-2027/ 

Fonduri 

europene 

 Finanțări 

naționale/ 

Fonduri 

guvernamentale 

 Buget Local 

 Alte surse de 

finanțare 

 

2022-2027 

64 O.6.5 Sprijinirea activităților 

culturale 

Promovarea evenimentelor 

culturale pe pagina web a 

Primăriei și în mass media 

 PNRR 

 Programe 

Operaționale 

2022-2027 
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65 Zilele Nordului 

Concertul de iarna de la 

Darabani 

Datini și obiceiuri de iarnă 

Ziua   Unirii Principatelor 

Române 

Noaptea Bibliotecilor 

 

2021-2027/ 

Fonduri 

europene 

 Finanțări 

naționale/ 

Fonduri 

guvernamentale 

 Buget Local 

 Alte surse de 

finanțare 

 

2022-2027 

66 Elaborarea Programului 

anual de activități culturale 

2021-2027/ anual 

67 O.6.6 Sprijinirea activităților 

sportive 

Editarea tipărirea și difuzarea 

de afișe , pliante, video,  în 

scopul popularizării 

activităților sportive 

desfășurate la nivel local 

 PNRR 

 Programe 

Operaționale 

2021-2027/ 

Fonduri 

europene 

 Finanțări 

naționale/ 

Fonduri 

guvernamentale 

 Buget Local 

 Alte surse de 

finanțare 

 

2021-2027/ anual 

68 Sprijinirea și motivarea 

talentelor prin acordarea de 

premii și burse 

2021-2027/ anual 

O.7 Capacitate administrativă 

69 O.7.1: Consolidarea unei 

capacități administrative 

eficiente prin creșterea 

performanței aparatului 

administrativ (îmbunătățire 

infrastructură materială și 

resursă umană) 

Reinoirea programelor 

software 

 PNRR 

 Programe 

Operaționale 

2021-2027/ 

Fonduri 

europene 

 Finanțări 

Finalizat partial 

70 Achiziționarea de mobilier 

pentru dotarea  birourilor 

În curs de 

implementare 

71 Înființarea Cadastru general  

la nivelul 

2022 
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72 Participarea tuturor 

angajatilor din cadrul APL la 

cursuri de formare 

profesională aferente 

domeniilor de activitate 

naționale/ 

Fonduri 

guvernamentale 

 Buget Local 

 Alte surse de 

finanțare 

 

2022-2027 

73 Contractarea personalului 

specializat  în 

elaborarea și gestionarea 

proiectelor 

2022-2027 

74 Revizuirea proceselor și  a 

procedurilor de lucru interne 

utilizate în vederea reducerii 

impilor de furnizare a 

serviciilor publice 

2022-2027 

75 O.7.2: Asigurarea 

transparenței decizionale prin 

comunicarea cu cetățenii și 

respectiv cu structurile locale 

relevante 

Intruniri trimestriale cu 

actorii reprezentativi ( min. 

15) ai comunității 

 PNRR 

 Programe 

Operaționale 

2021-2027/ 

Fonduri 

europene 

 Finanțări 

naționale/ 

Fonduri 

guvernamentale 

 Buget Local 

 Alte surse de 

finanțare 

 

2022-2027 

76  O.7.3 Sprijinirea 

activității societății civile 

Identificarea ONG-urilor cu 

activitate în sectorul social 

 PNRR 

 Programe 

Operaționale 

2021-2027/ 

Fonduri 

europene 

 Finanțări 

naționale/ 

2022-2027 

77 Colaborarea și acordarea de 

sprijin logistic ONG-urilor 

2022-2027 
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Fonduri 

guvernamentale 

 Buget Local 

 Alte surse de 

finanțare 

 

78 O.7.4 Asigurarea bazei 

materiale pentru serviciile de 

gospodarire locală 

Achiziționarea de utilaje și 

autospeciale   de gospodărire 

locală - achiziționare : 

Autogreder, camion, 

camionetă pick-up 6 locuri 

basculabilă, 2 tractoare cu 

echipamente de deszăpezire+ 

remorci auto 

 PNRR 

 Programe 

Operaționale 

2021-2027/ 

Fonduri 

europene 

 Finanțări 

naționale/ 

Fonduri 

guvernamentale 

 Buget Local 

 Alte surse de 

finanțare 

 

Achiziție in curs 

79 Echipamente speciale 

interventii si protectie 

2022-2027 

 

În completarea acțiunilor și proiectelor care vor fi preluate din strategia de dezvoltare locală 

inițială, Orașul Darabani are în vedere o serie de noi investiții/proiecte, în corelare cu nevoile 

identificate la nivel local șiprezentate succint în cadrul Anexei 1 la prezentul document.  
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16. IMPLEMENTAREA ȘI MONITORIZAREA STRATEGIEI  

 

16.1 Planul de acțiune pentru implementarea strategiei 

 

Pentru implementarea eficientă a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Orașului Darabani 

pentru perioada 2021-2027 este avut în vedere un plan de acțiune proiectat în raport cu un 

anumit orizont de timp, așa cum este detaliat în cele ce urmează. 

 

Acțiuni imediate: 

 Aprobare strategie; 

 Promovarea strategiei în comunitate; 

 Susținere și finalizare proiecte aflate în implementare în perioada de programare 

precedentă; 

 Evaluare capacitate de elaborare/transmitere cereri de finanțare relevantă și creare 

unitate de implementare proiecte / identificare echipă de consultanță externă 

(elaborare și implementare proiecte); 

 Identificare, analiză și selectare surse de finanțare pentru proiectele vizate în perioada 

de programare 2021 – 2027; 

 Elaborare deocumentatie tehnico-economică pentru proiectele previzionate; 

 Realizare parteneriate public private (acolo unde este cazul) și acorduri de parteneriat 

relevante; 

 Planificare multianuală buget; 

 Asigurarea capacității instituționale a Primăriei prin participarea echipei de specialiști 

la programe de formare profesională continuă; 

 Planificare/evaluare/reevaluare periodică a acțiunilor proiectate pe termen scurt; 

Primăria Orașului Darabani va reveni semestrial asupra planului de acțiuni imediate. 

 

Acțiuni pe termen mediu: 

 Evaluare/monitorizare rată de implementare a acțiunilor planificate pe termen scurt; 

 Analiză, elaborare și transmitere cereri de finanțare relevante; 
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 Monitorizare stadiu implementare proiecte și elaborare rapoarte de progres; 

 Evaluare intermediară Strategie de Dezvoltare. 

 

Acțiuni pe termen lung: 

 Continuarea implementării activităților planificate pentru termen mediu; 

 Evaluare/monitorizare rata de implementare a acțiunilor planificate pe termen mediu; 

 Ultima revizuire a strategiei; 

 Finalizarea implementării proiectelor demarate; 

 Pregătirea Strategiei de Dezvoltarea pentru următoarea perioadă. 

 

16.2  Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru perioada 2021-2027 

 

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală se va face cu ajutorul unui set de instrumente 

și măsuri care să permită urmărirea permanentă a indicatorilor și implicit monitorizarea 

atingerii obiectivelor trasate. 

 

 COORDONARE ȘI IMPLEMENTARE 

 Coordonare 

Rolul de coordonare SDL va fi asumat de Consiliul Local și Primăria Orașului Darabani. 

Structura care va asigura coordonarea SDL va fi stabilită prin decizie a Consiliului Local. 

Echipa de lucru vă fi formată din funcționari publici cu specializări tehnice, financiare și de 

administrație, a căror viziune și experiență să permită acoperirea tuturor aspectelor integrate și 

extinse pe care le presupune implementarea unei strategii multisectoriale și pe termen lung. 

Structura va fi condusă de către Primarul Orașului Darabani. 

 

Responsabilitățile structurii de coordonare a SDL - propuneri: 

 Asigurarea coodonării și urmăririi stadiului implementării Strategiei; 

 Asigurarea unui management eficient și corect în implementarea strategiei, inclusiv a 

gestionării financiare corecte fondurilor alocate implementării acțiunilor asumate de 

Primărie sau de Primărie în varii parteneriate; 

 Monitorizarea modului de implementare, respectiv realizarea indicatorilor de impact și 

rezultat a obiectivelor, direcțiilor și acțiunilor de dezvoltare; 
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 Asigurarea resurselor tehnice și administrative necesare bunei implementări a 

Strategiei; 

 Organizarea monitorizării, evaluării și revizuirii periodice a implementării; 

 Elaborarea rapoartelor de implementare și de revizuire perioadice, după graficul de 

raportare agreat de Primărie. 

 

 Implementare 

Implementarea SDL este un proces complex, care implică și afectează întreaga comunitate. 

Instrumentele care vor facilita implementarea sunt planificările acțiunilor și termenelor 

aferente cât și schemele de parteneriate și trasarea responsabilităților parților implicate. 

Planul de acțiuni este o prezentare structurata a tuturor acțiunilor și proiectelor propuse de 

SDL, cu date și informații privind modul de abordare – în corelare cu alte acțiuni sau prin 

parteneriate strategice, resursele financiare necesare și surse posibile pentru asigurarea lor, 

legislația care guvernează proiectul, indicatorii de rezultat care permit evaluarea 

implementării acțiunii. 

Planificarea în timp a planului de acțiuni, pe termen scurt și pe întreagă perioadă de 

planificare, indică etapele de parcurs pentru implementarea proiectelor, respectând prioritățile 

identificate prin exercițiile de consultare a comunității. 

Parteneriatul local continuă și extinde eforturile de implicare și consultare a diverselor grupuri 

de interese locale din perioada de elaborare a SDL, fiind expresia răspunderii asumate de 

acele entități sau grupuri de entități în ceea ce privește contribuția directă și planificată la 

transpunerea Strategiei. Pentru a asigura succesul Strategiei, aceasta trebuie să devină un 

document de lucru nu numai pentru Consiliul Local și Primăria Orașului Darabani, ci și 

pentru entitățile cuprinse în parteneriatul local, un document care să le ghideze propriile 

planuri de viitor. 

Subliniem importanța asumării responsabilităților de implementare, de către Consiliul local și 

Primăria Orașului Darabani, precum și de către Parteneriatul local. 

 

   MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

Monitorizarea și evaluarea impactului și rezultatelor au că scop asigurarea eficienței și 

calității în implementare, urmărirea sensului de implementare a strategiei și a componentelor 

sale, respectiv realizarea obiectivelor propuse. 
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 Monitorizarea implementării 

Monitorizarea implementării SDL vă urmări o serie de aspecte precum: 

 încadrarea în grafic a acțiunilor propuse; 

 gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse; 

 evoluția indicatorilor de performanță; 

 obținerea rezultatelor parțiale previzionate; 

 respectarea prevederilor bugetare stabilite pentru fiecare acțiune 

 

Monitorizarea implementării SDL, ca întreg, și a acțiunilor concrete urmărește realizarea 

obiectivelor în conctextul acțiunilor/activităților propuse, a resurselor umane, materiale și 

financiare alocate, respectarea planificărilor în timp, buna funcționare a parteneriatelor 

generale sau individuale pe proiecte, performantele echipelor de implementare, etc. 

 În cazul apariției de devieri de la planificare, a situațiilor de criză sau de forță majora, 

modificări ale elementelor de precondiție, apariția de reacții negative sau neașteptate din 

partea participanților la strategie sau proiect, etc. activitatea de monitorizare vă genera acțiuni 

de ajustare – restructurare – alocări suplimentare, prin care să se asigure cele mai eficiente și 

raționale soluții de remediere și readucere a SDL sau proiectelor pe sensul de implementare 

prevăzut și, astfel, să se asigure realizarea impactului așteptat. 

 

 Evaluarea rezultatelor și impactului 

Sistemul de evaluare permite să se aprecieze în ce măsură SDL și proiectele componente și au 

atins obiectivele propuse, iar rezultatele tangibile și intangibile sunt cele prevăzute, în termeni 

de eficiență, calitate și cantitate. 

 

Evaluarea se realizează la trei momente cheie: 

 Evaluarea anterioară începerii acțiunii - se evaluează impactul potențial al acțiunii și 

corectitudinea presupunerilor, constituind un element important de decizie asupra 

oportunității proiectului/acțiunii. 

 Evaluarea intermediară a acțiunii - se efetueaza la jumătatea perioadei de 

implementare, analizând cursul corect al acțiunii și rezultele intermediare. 
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 Evaluarea finală - se realizează după finalizarea proiectului, imediat sau/și după 

anumite perioade, pentru a analiza daca au fost atinse rezultele prevăzute de proiect. 

Această evaluare poate servi ca justificare pentru noi priecte care să consolideze sau să 

corecteze rezultele realizate. 

 

Pentru realizarea monitorizării și evaluării, atât la nivel de strategie cât și la nivel de acțiune 

individuală, se vor utiliza două tipuri de indicatori: indicatori de progres, la nivel de strategie 

și indicatori de impact și de rezultat, la nivel de acțiuni concrete. 

Pentru nivelul de strategie se propun următorii indicatori de progres care să măsoare starea 

socială, economică și a mediului, cum și cât de rapid se modifică aceasta și, astfel, daca orașul 

se îndreaptă către viziunea și obiectivele de dezvoltare agreate prin SDL. Acești indicatori de 

progres vor fi în permanență comparați cu setul de măsurători și calcule efectuate în etapa 

anterioară de evaluare. 

În ceea ce privește indicatorii de impact și de rezultat, aceștia se stabilesc pentru fiecare 

acțiune și proiect concret în parte, recomandări în acest sens fiind făcute în fisele acțiunilor. 

Redăm mai jos, o schemă a indicatorilor de monitorizare folosiți la nivelul unor state din 

spațiul comunitar pentru evaluarea politicilor urbane: 

 

Indicatori urbani elementari 

 

Area tematică Indicator principal 

Ambient și spațiu extern Densitatea populației 

Frecvența clădirilor rezidențiale în stare degradată 

Indice de compactare a zonei urbane 

Indice a modului de utilizare a clădirilor 

Indice de dispersie  a locuințelor 

Indice de extindere a construcțiilor/clădirilor în zona 

urbană/rurală 

Indice de fragmentare a peisajului urban 



 

 

 

210 

 

Verde urban (non agricol) per capita 

Conditii de locuire și piața imobiliară Vârsta medie a celor care locuiesc în  patrimoniul 

recent de locuințe 

Incidența populației rezidente în nucleele de locuințe 

dispersate/împrăștiate 

Incidența populației care locuiește în condiții de 

aglomerare 

Indice al aglomerației la nivel de gospodărie/locuință 

Indicele atractivitatii rezidențiale 

Indicele disponibilității de servicii la nivel de locuință 

Indice de marginalizare la capitolul locuire – incidența 

locuințelor improprii (necorespunzătoare) 

Indice al subutilizarii locuințelor 

Rata de neutilizare a clădirilor 

Rata de neutilizare a locuințelor în centrele abitative 

Rata de variabilitate a populației rezidente 

Variația ratei de neutilizare a clădirilor 

Variația ratei de neutilizare a locuințelor  

Variația indicelui de subutilizare a locuințelor 

Variația procentuală al prețului mediu de vânzare-

cumpărare a locuințelor 

Condiții socio economice ale populației Incidența familiilor cu potențial deficit economic 

Incidența seniorilor care locuiesc singuri 

Incidența cuplurilor tinere cu copii 

Incidența familiilor monoparentale tinere 

Incidența tinerilor care nu sunt încadrați în piața muncii 

sau în sistemul de învățământ/formare profesională 

Indicele conversiei/reconversiei ocupaționale 

Indicele structurii populației active 

Indicele de îmbătrânire a populației 

Raportul angajaților de sex feminin vs. angajați de sex 

masculin 

Rata dezocupării 

Rata dezocupării în rândul tinerilor 

Rata ocupării 
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Variația ratei de dezocupare 

Economie, cercetare și dezvoltare Densitatea unităților care desfășoară comerț cu 

amăntuntul cu sediu fix 

Indice de acesibilitatea stradală la centrele comerciale 

Indice de concentrare a angajaților din sectoarele 

economice 

Rata de divizare a rețelelor fixe și mobile 

Indicele dinamiscului economic 

Numărul hub-urilor/centrelor comerciale 

Numărul hub-urilor/centrelor de divertisment puse la 

dispoziția populației 

Variația indicelui de dinamism economic 

Energie, apă și deșeuri Apa potabilă disponibilă în rețea per capita 

Densitatea instalațiilor fotovoltaice instalate 

Procent de recoltare diferențiată a deșeurilor 

Producție de deșeuri pe cap de locuitor 

Infrastructura și mobiliatate Indice de accesibilitate către stațiile feroviare 

Indice de utilizare a autovehiculelor – se va lua în 

calcul inclusiv tranferul/naveta din motive profesionale 

Indice de mobilitate 

Indice feroviar 

Mobilitate zilnică pentru serviciu și studiu 

Mobilitate lentă (pietonal sau pe bicicletă) 

Mobilitate privată (utilizarea mijloacelor de 

transport/autovehiculelor private) 

Mobilitate publică 

Mobilitatea rezidențială 

Procentul autovehiculelor care se încadrează în 

normele de mediu actuale (Euro 5 și Euro 6) 

Sănătate și asistență medicală Farmacii calculate la fiecare 1000 de locuitori 

Paturi în spitale publice la fiecare 10 000 de locuitori 

Sport și  cultură Biblioteci calculate la fiecare 1000 de locuitori  

Numărul locațiilor de cult/cultură din localitate 

Numărul stadioanelor 

Numărul vizitatorilor care frecventează anual locațiile 
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 Revizuire 

Revizuirea SDL se va face periodic în scopul evaluării stadiului de implementare, în vederea 

analizei comparative a indicatorilor de monitorizare. Necesitatea reizuirii SDL este de 

actualizare și adaptare conform modificărilor cadrului legislativ specific. În concordanța cu 

metodologia de elaborare, orice revizuire se vă face în urma unui proces de consultare a 

comunității locale cât și a tuturor grupurilor de interes din oraș. 

Intervalele recomandate pentru revizuirea periodică a SDL sunt relativ scurte, datorită 

perspectivelor de schimbări rapide și consistente la nivelul întregii societăți românești. 

Metodologia etapei de revizuire va cuprinde toate etapele de elaborare, în mod special etapele 

de consultare a comunității și de evaluare de mediu. 

 

 

de cult/cultură 

 

 

 

 

 

 

Utilizarea solului, riscuri antropice și 

naturale 

Procent din suprafața agricolă folosită, în raport cu 

suprafață agricolă totală 

Procent din suprafața totală de teren în risc de alunerare 

Procent din suprafața totală urbană cu risc hidrologic 

ridicat 

Pericol seismic 

Populație rezidentă în zone cu risc de alunecări de teren 

Populație rezidentă în zone cu risc hidrologic ridicat 

Teren utilizat pe cap de locuitor 

Suprafață de teren utilizat în zone cu risc ridicat de 

alunecări de teren 

Suprafață de teren utilizat în zone cu risc hidrologic 

ridicat 

Suprafață de teren utilizat în zone cu risc seismic 

ridicat 

Bunăstare și incluziune socială Indicele dinamismului instituțiilor publice 

Procent al elevilor cu risc de abandon școlar (calculat 

pentru toate nivelele de învățământ) 

Ieșirea timpurie din educație/formare 
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Exercițiul de revizuire va ține cont de următoarele elemente: 

 Rezultatele monitorizării implementării și evaluării impactului strategiei până la 

momentul revizuirii; 

 Evoluția bugetului local; 

 Legislație nouă cu efecte directe asupra Orașului Darabani; 

 Modificări în strategiile naționale, regionale sau județene, cu efecte directe asupra 

Orașului Darabani 

 

Pe perioada de implementare se vor elabora rapoarte anuale care vor analiza rezultatul 

implementării. 

 

 PARTENERIATUL LOCAL 

Implementarea cu succes a SDL a Orașului Darabani, conform principiilor de dezvoltare 

durabilă presupune funcționarea corespunzătoare a unui parteneriat local care va cuprinde 

reprezentanții tuturor grupurilor de interese și inițiative vizate de strategie prin obiectivele, 

direcțiile și acțiunile de dezvoltare. Această abordare corespunde principiilor de dezvoltare 

durabilă, principiilor și valorilor europene la care a aderat țara noastră. 

Principiul parteneriatului presupune, pe lângă implicarea directă a comunității, prin 

cunoștinte, experiență, proiecte proprii, și participarea la consultările publice pe care 

autoritatea publică locală le va organiza atât în contextul implementării strategiei, cât și în cel 

al aplicării legislației privind transparența decizională în adminstratie și impactul proiectelor 

asupra mediului. 

 În ceea ce privește implementarea SDL printr-un parteneriat colaborativ și eficient, este 

necesară continuarea eforturilor de implicare coerentă a comunității în proiectele relevante și 

stimularea contribuțiilor cetățenilor, grupurilor și organizațiilor la atingerea viziunii și 

obiectivelor de dezvoltare locală. Amploarea, caracteristicile și multidisciplinaritatea 

acțiunilor și proiectelor concrete de implementare sunt cele care dictează componența 

parteneriatului: 

 

 Autoritatea publica locală, respectiv Consiliul Local și Primăria Orașului Darabani 

 Instituții de stat, cum ar fi Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă 

 Instituții de învățământ, cu precădere preuniversitare 
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 Operatorul de utilități 

 Reprezentanți ai comunelor din zona de dezvoltare Darabani 

 Reprezentanții băncilor și investitorilor 

 Asociații patronale, sindicate 

 Reprezentanții asociațiilor de proprietari și locatari 

 Organizații civice 

 Fundații private din diverse domenii 

 Organizații de mediu 

 Mass-media locală 

 

 

16.3 Procesul de monitorizare și evaluare a strategiei 

 

Evaluarea strategiei de dezvoltare locală reprezintă o etapă de analiză și respectiv cuantificare 

a indicatorilor asumați și a obiectivelor care au fost atinse conform proiecției inițiale. Vor fi 

analizate toate elementele relevante, indicatori socio-economici prin intermediul cărora să se 

poată cuantifica ceea ce s-a realizat, rezultatele obținute și respectiv schimbările generate cu 

explicarea principalelor mecanisme care stau la baza rezultatelor atinse.  

 

16.3.1 Elemente de terminologie 

 

Monitorizarea reprezintă procesul de colectare a datelor și totodată de semnalare și 

propunere a măsurilor de corecție acolo unde și dacă este cazul. 

Evaluarea utilizează informațiile puse la dispoziție în etapa de monitorizare și analizează 

diferite puncte în varii niveluri ale strategiei. În același timp, prin intermediul evaluării se pot 

propune măsuri care să contribuie la îmbunătățirea procesului de monitorizare. 

 

 Monitorizarea implementarii 

strategiei 

Evaluarea rezultatelor strategiei 

Obiective Urmărirea evoluţiei rezultatelor, de la 

debutul implementării  (baseline) până 

la obţinerea rezultatelor preconizate.  

Analiza rezultatelor obţinute şi a motivelor 

pentru care rezultatele planificate au fost 

sau nu au fost atinse. Formularea de 
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recomandări  și de lecții învățate. 

Focus Se concentrează pe progresul financiar, 

realizările fizice ale operaţiunilor şi pe 

modul în care aceste realizări au 

contribuit  la atingerea rezultatelor. 

Compară rezultatele planificate cu cele 

efectiv atinse. Se concentrează asupra 

modalităţilor, motivaţiilor și factorilor 

interni și externi care au influențat 

producerea lor. Analizează aspecte cheie în 

termeni de eficacitate, eficiență, efecte 

produse și sustenabilitate. 

Metodologie Identifică şi cuantifică performanţele 

(progresul rezultatelor) prin evidenţierea 

sistematică  a valorilor indicatorilor de  

realizare și de rezultat. 

Identifică şi cuantifică performanţele 

(progresul rezultatelor) bazându‐se pe 

datele din sistemul de monitorizare şi pe 

informaţii culese prin metode și tehnici de 

evaluare și  efectuează o cercetare asupra 

rezultatelor și  

efectelor obţinute. 

Frecvența Continuă, prin intermediul bazei de date  

a operaţiunilor (proiectelor) şi activitatea 

de raportare cu privire la stadiul de 

implementare a proiectelor. 

Periodică, prin intermediul metodelor și 

tehnicilor de evaluare folosite de către 

evaluatorii interni sau externi. 

Utilizare Pentru  a evidenţia progresul 

implementării strategiei și a adopta 

acţiuni corective în caz de necesitate. 

Furnizarea dovezilor şi informaţiilor cu 

caracter strategic referitor la ceea ce s‐a 

obţinut şi cum  s‐a obţinut, prin 

implementarea strategiei, în vederea 

îmbunătățirii acesteia. 

Sursa: https://www.madr.ro/ 

 

 

16.3.2 Indicatori calitativi și cantitativi utilizați în monitorizarea și evaluarea strategiei  

 

Indicatorii calitativi și cantitativi sunt stabiliți în directă corelare cu obiectivele de dezvoltare 

strategică subliniate în prezentul document. Așa cum este menționat mai sus, indicatorii sunt 

divizați în două mari categorii care țin de cantitate și respectiv de calitate și îi detaliem în cele 

ce urmează: 

 

https://www.madr.ro/
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Indicatori calitativi 

 

Indicatorii calitativi ai unei Strategii de Dezoltare Locală țin de îmbunătățirea calității vieții la 

nivel de cetățean și respectiv de îmbunătățirea generală a situației economico-sociale la 

nivelul orașului Darabani. Acest tip de indicator este completat de o serie de indici/indicatori 

cuantificabili și ușor măsurabili, detaliați în cele ce urmează.  

 

Indicatori cantitativi de monitorizare raportați la Strategia de Dezvoltare a Orașului 

Darabani 

 

Indicatori populație 

 Procent populație migratoare (în scădere față de perioada trecută) 

 Număr de programe de formare profesională organizate pentru îmbunătățirea nivelului 

de calificare al populației (cursuri de sine stătătoare sau organizate în cadru unor 

proiecte cu finanțare nerambursabilă) 

 Număr persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare  

 

Indicatori economici 

 Număr noi agenți economici (cu obiecte de activitate variate) 

 Existența unei infrastructuri specifice de asistență pentru mediul de afaceri 

 Existența unui incubator de afaceri 

 Sumele/finanțările totale atrase la nivel local pentru sprijinirea și respectiv promovarea 

investițiilor 

 

Indicatori referitori la sistemul de educație 

 Existența unui spațiu special amenajat/dotat pentru arhivarea documentelor 

 Numărul de echipamente din domeniul IT achiziționate pentru instituțiile de 

învățământ  

 Număr de unități de învățământ înființate/reabilitate/modernizate 

 Numărul programelor special proiectate pentru implicarea directă a părinților în 

activitățile educaționale 

 Numărul părinților implicați în activități școlare 

 Numărul elevilor care abandonează scoală 
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 Numărul de programe de mentorat proiectate și implementate pentru cadrele didactice 

tinere  

 

Indicatori referitori la mediu 

 Lungime (nr.km) rețea canalizare (nouă/extinsă/modernizată) 

 Lungime variantă de ocolire (centură rutieră) construite (km) 

 Număr de instituții publice reabilitate termic 

 Nivel de utilizarea a resurselor energetice regenerabile 

 Nr. km rețea de gaz natural 

 

Indicatori referitori la sănătate 

 Existența unei linii de gardă la nivelul Orașului Darabani 

 Număr de paturi suplimentare în cadrul Spitalului 

 Număr echipamente medicale cu care este dotat spitalul (ex.: aparat radiologie) 

 Existența unui medic specialist pediatrie care să profeseze la nivelul orașului Darabani 

 

Indicatori referitori la asistență socială 

 Număr persoane calificate care să profeseze în domeniul asistenței sociale la nivelul 

Orașului Darabani 

 Număr de centre sociale înființate/modernizate și dotate corespunzător 

 Existența unui mijloc de transport uzitat pentru deplasarea în teren 

 Număr de programe/servicii proiectate pentru persoanele vârstnice din comunitate 

 Număr de proiecte/finanțări nerambursabile atrase pentru îmbunătățirea calității 

serviciilor sociale la nivelul Orașului Darabani 

 

Indicatori referitori la fondul funciar 

 Numărul persoanelor incluse în programe 

 Existența unui sistem de irigații 

 Existența unui centru de însămânțare artificială 

 Număr micro-piețe agro-alimentare în satele aparținătoare orașului 

 Număr ferme agricole și zootehnice de mari dimensiuni 

 Existența infrastructură de asistență pentru afaceri și consultanță agricolă 

 Număr specialiști în domeniul agriculturii și zootehniei 
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 Număr antreprenori în zonă 

 

Indicatori referitori la administrația publică 

 Existența unui sistem de evaluare a experților  

 Numărul finanțărilor nerambursabile atrase pentru formarea profesională a experților 

din cadrul aparatului administrativ local 

 Numărul programelor de formare profesională/specializare la care participă experții 

din cadrul aparatului administrativ local 

 Numărul sistemelor informatice schimbate/modernizate 

 Existența unui sistem de management al documentelor modern 

 

Indicatori referitori la Comitetul pentru Situații de Urgență 

 Existența unei autospeciale de stins incendii noi, la standarde moderne 

 Existența la nivel local a unui punct de documentare/informare despre situațiile de risc 

de la nivelul localității 

 Existența unui sistem de alarmare modern la nivelul orașului Darabani 

 Existența unui sistem de alarmare modern la nivelul zonei inundabile a râului Prut 

 Număr dotări/echipamente moderne la nivelul Compartimentului de Protecție Civilă 

 Existența unui punct de comandă reabilitat/modernizat 

 Existența unui centru de management al situațiilor de urgență 
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Naţională a României 2013 – 2020 – 2030. București, 2008. Disponibil la 

http://www.mmediu.ro/beta/domenii/dezvoltare-durabila/strategia-nationala-a-romaniei-

2013-2020-2030/ 

 Ministerul Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului - Județul Botoşani. Planul de 

acțiuni pe anul 2020 al județului Botoșani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

programul de guvernare. Disponibil la: https://bt.prefectura.mai.gov.ro/wp-

content/uploads/sites/25/2020/05/PA-2020-BOTOSANI-martie-2020.pdf 

 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Politica Agricolă Comună – Prezent 

și viitor- Prezentarea Cadrului General al Planului Național Strategic. Disponibil la: 

https://madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/PAC_dupa_2020/2020/prezentare-cadru-general-

PNS.pdf  

 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Acord de parteneriat pentru 

perioada de programare 2021-2027. 2020 (9 octombrie). Disponibil la: 

https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A52018PC0375
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A52018PC0375
http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/despre/
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/dezvoltare-durabila/strategia-nationala-a-romaniei-2013-2020-2030/
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/dezvoltare-durabila/strategia-nationala-a-romaniei-2013-2020-2030/
https://bt.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/25/2020/05/PA-2020-BOTOSANI-martie-2020.pdf
https://bt.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/25/2020/05/PA-2020-BOTOSANI-martie-2020.pdf
https://madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/PAC_dupa_2020/2020/prezentare-cadru-general-PNS.pdf
https://madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/PAC_dupa_2020/2020/prezentare-cadru-general-PNS.pdf
https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/
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 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Planul național de redresare și 

reziliență (PNRR), disponibil la: https://mfe.gov.ro/pnrr/  

 Organizația Națiunilor Unite (ONU). Transformarea lumii noastre: Agenda 2030 

pentru dezvoltare durabilă, disponibil la: http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/wp-

content/uploads/2020/08/Agenda-2030_RO.pdf 

 

Baze de date: 

 Institutul Național de Statistică. Recensământul populației și al locuințelor. 2011: 

- Populaţia activă şi ocupată pe sexe – municipii, oraşe. Disponibil la: 

http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/  

- Populaţia stabilă pe judeţe, municipii, oraşe şi localităti componenete la 

RPL_2011. Disponibil la: http://www.recensamantromania.ro/noutati/volumul-iii-

populatia-stabila-rezidenta-structura-social-economica/ 

- Populaţia stabilă pe sexe şi grupe de vârstă – judeţe, municipii, oraşe, comune. 

Disponibil la: http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/  

- Populaţia stabilă pe sexe şi stare civilă – judeţe, municipii, oraşe, comune. 

Disponibil la:  http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/   

- Populaţia stabilă pe sexe şi starea civilă, după grupa de vârstă – categorii de 

localităţi. Disponibil la:  http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ 

- Populaţia stabilă după religie – judeţe, municipii, oraşe, comune. Disponibil la:  

http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ 

- Populaţia stabilă de 10 ani şi peste pe sexe, după nivelul de educaţie – judeţe, 

municipii, oraşe, comune. Disponibil la: http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ 

- Populatie, gospodarii si cladiri la recensamantul din anul 2011 - rezultate 

preliminare. Disponibil la: http://www.recensamantromania.ro/wp-

content/uploads/2012/08/TS2.pdf  

 

 Institutul Național de Statistică. Recensământul populației și al locuințelor. 2011. 

Baze de date INS TEMPO  

- Căsătorii pe județe și localități 

- Divorțuri pe județe și localități 

- Născuți vii pe județe și localități 

- Decedați pe județe și localități 

- Soldul schimbărilor de reședință pe medii de rezidență, macroregiuni, regiuni de 

dezvoltare și județe 

https://mfe.gov.ro/pnrr/
http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/08/Agenda-2030_RO.pdf
http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/08/Agenda-2030_RO.pdf
http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2015/05/vol3_t11.xls
http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2014/01/rpl_2011_populatia-pe-categorii-de-localitati.xls
http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2014/01/rpl_2011_populatia-pe-categorii-de-localitati.xls
http://www.recensamantromania.ro/noutati/volumul-iii-populatia-stabila-rezidenta-structura-social-economica/
http://www.recensamantromania.ro/noutati/volumul-iii-populatia-stabila-rezidenta-structura-social-economica/
http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2012/08/TS2.pdf
http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2012/08/TS2.pdf
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- Soldul schimbărilor de domiciliu pe medii de rezidență, macroregiuni, regiuni de 

dezvoltare și județe 

- Stabiliri de reședință pe județe și localități  

- Plecări cu reședința pe județe și localități  

- Stabiliri cu domiciliul (inclusiv migrația internațională) pe județe și localități  

- Imigranți definitivi pe județe și localități de destinație 

- Emigranți definitivi pe județe și localități de plecare  

- Emigranți definitivi pe județe și localități de plecare  

- Emigranți temporar pe grupe de vârstă, sexe, medii de rezidență, macroregiuni, 

regiuni de dezvoltare și județe  

- Emigranți definitivi pe grupe de vârstă, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și 

județe de plecare  

- Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile, pe județe și 

localități  

- Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile pe județe și localități 

- Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor, pe județe și localități 

- Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare, pe județe și localități 

- Lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor, pe județe și localități 

- Gaze naturale distribuite, după destinație, pe județe și localități 

- Lungimea străzilor orășenești pe județe și localități 

- Lungimea străzilor orășenești modernizate, pe județe și localități 

- Populația școlară pe niveluri de educație, județe și localități 

- Populația școlară pe niveluri de educație, județe și localități  

- Personalul didactic pe niveluri de educație, județe și localități  

- Numărul mediu al salariaților pe județe și localități 

- Șomeri înregistrați la sfârșitul lunii, pe sexe, județe și localități  

- Ponderea șomerilor înregistrați la sfârșitul lunii în totalul resurselor de muncă, pe 

sexe, județe și localități 

- Ponderea șomerilor înregistrați la sfârșitul lunii în totalul resurselor de muncă, pe 

sexe, județe și localități 

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

 

 Direcția Județeană de Statistică Botoșani: 

- Unitățile locale active pe activități și clase de mărime. Disponibil la: 

https://botosani.insse.ro/wp-content/uploads/2020/07/r-Tabel17.pdf  

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
https://botosani.insse.ro/wp-content/uploads/2020/07/r-Tabel17.pdf
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- Cifra de afaceri, personalul și investițiile unităților locale active pe activități. 

Disponibil la: https://botosani.insse.ro/wp-content/uploads/2020/07/r-Tabel18a.pdf  

 

 Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. SIIIR - Sistemul Informatic 

Integrat al Învățământului din România – Cartografia școlară. Disponibil la: 

https://www.siiir.edu.ro/carto/  

 

 Natura 2000 Standard Data Form. Disponibil la:  

https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSCI0391 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://botosani.insse.ro/wp-content/uploads/2020/07/r-Tabel18a.pdf
https://www.siiir.edu.ro/carto/
https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSCI0391
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Anexa 1 – Intervenții complementare propuse pentru perioada 2021-2027, în funcție de noile 

nevoi identificate în perioade de implementare a Strategiei de Dezvoltare 

 

Nr. 

crt 

Domeniul 

de 

intervenție 

Plan de 

acțiune 

Proiecte propuse Sursa de finanțare 

potențială 

 

1 

Populație Ridicarea 

nivelului de 

calificare 

Programe de formare 

profesională/ calificare dedicate 

populației 

 PNRR 

 Programe 

Operaționale 

2021-

2027/Fonduri 

europene 

 Finanțări 

naționale/Fondu

ri 

guvernamentale 

 Buget Local 

 Alte surse de 

finanțare 

 

2 Economie Varietate 

crescută a 

obiectelor de 

activitate a 

operatorilor 

economici 

Creare infrastructură specifică 

pentru asistența acordată mediului 

de afaceri 

3 Creare incubator de afaceri 

4 Educație/ 

cultură/sport 

Îmbunătățire

a calității 

actului 

educațional 

Creare/dotare spațiu arhivare 

5 Achiziție echipamente IT/resurse 

tehnologice digitale 

6 Achiziție microbuz școlar pentru 

elevii din localitățile izolate 

7 Construire/echipare și 

operaționalizare unitate pentru 

învățământul ante preșcolar 

(creșă) 

8 Înființare/echipare/operaționalizar

e serviciu complementar grupuri 

defavorizate (copii din medii 

defavorizate) 

9 Reabilitare/modernizare/intreținer

e continuă a instituțiilor de 

învățământ de la nivelul Orașului 
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Darabani 

10 Dezvoltarea și implementare 

(inclusiv în parteneriat cu alți 

actori relevanți: Inspectoratul 

Școlar județean Botoșani, 

Ministerul Educației, ONG-uri) de 

programe în școli pentru 

prevenirea/ reducerea abandonului 

școlar (programe de tip școala 

după școală) 

11 Modernizare sistem de 

supraveghere video-sistem control 

acces  

12 Sprijinirea evenimentelor locale 

pentru promovarea comunității, a 

valorilor, tradițiilor si obiceiurilor 

românești  

13 Construcție/amenajare terenuri 

sport 

14 Construcție/amenajare sala sport 

15 Programe elaborate pentru 

implicarea părinților în activitățile 

educaționale 

16 Implementare programe de 

mentorat pentru cadrele didactice 

17 Mediu Îmbunătățire

a calității 

mediului 

înconjură  

 tor 

Rețea canalizare extinsă și 

modernizată 

18 Reabilitarea termică a instituțiilor 

publice 

19 Utilizarea resurselor energetice 

regenerabile 
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20 Monitorizarea calității apei; 

proiectare și implementare sistem 

integrat de monitoring al calității:  

 apei potabile – asigurarea 

calității apei destinate 

consumului uman și 

asigurarea informării 

consumatorilor asupra 

calității apei destinate 

consumului   

 apelor de suprafață și 

apelor subterane   

21 Monitorizarea calității aerului; 

proiectare și implementare sistem 

integrat de monitoring a calității 

aerului - vor fi luate în calcul: 

 rezultatele obținute prin 

monitorizarea continuă a 

aerului prin stația de trafic 

amplasată de APM 

Botoșani  

 trafic rutier mărit 

considerabil pe perioada 

de vară (măsuri de 

atenuare a impactului 

negativ)  

 modernizare centralele 

termice (termen 

prestabilit)  

22 Retele colectare ape uzate în 

aglomerări mai mici de 2000 de 

locuitori 

23 Dezvoltare infrastructură pentru 

managementul gunoiului de grajd 

și a altor deșeuri agricole 
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compostabile 

24 Monitorizarea activității de 

salubrizare în vederea 

îmbunătățirii proceselor și 

îndeplinirii obligațiilor impuse de 

planurile locale de mediu cât și de 

angajamentele asumate de către 

administrația publică locală, 

precum:  

 implementarea unui 

sistem de colectare 

selectivă modern 

 depozitarea, transportul și 

prelucrarea deșeurilor în 

condiții de deplină 

conformitate 

 extinderea zone deservite 

de serviciile de salubritate 

pe măsura expansiunii/ 

evoluției localității 

25 Informarea și educarea sistematică 

a comunității privind colectarea 

selectivă a deșeurilor, importanța 

factorilor de mediu, eficientizarea 

consumului de resurse și 

mobilizarea/ implicarea 

comunității în acțiuni locale 

pentru îmbunătățirea condițiilor 

de mediu 
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26 Extinderea spațiilor verzi la nivel 

local prin crearea de spații verzi 

publice cu acces nelimitat 

(corespunzătoare zonelor de 

agrement) și spații verzi publice 

de folosință specializată aferente 

dotărilor publice/clădirilor și/sau 

bazelor sportive) corelat cu 

dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor locale  

27 Înlocuirea vegetației forestiere din 

spațiile verzi orășenești, aflate în 

diverse stadii de îmbătrânire 

28 Extinderea rețelei de gaz natural 

29 Sănătate Creșterea 

nivelului de 

calitate a 

actului 

medical 

Înființarea unei linii de gardă la 

nivelul orașului Darabani 

30 Modernizarea Spitalului și 

suplimentarea numărului de paturi 

31 Echipare/Dotarea Spitalului 

Orășenesc Darabani 

32 Înfiintare/modernizare/extindere 

unitate asistență medicală 

ambulatorie 

33 Înființare/dotare cabinet 

planificare familială 

34 Înființarea unui centru comunitar 

integrat la nivelul Orașului 

Darabani 

35 Asistență 

socială 

 Creșterea 

calității vieții 

comunității 

  

Implementare programe de 

calificare în domeniul asistenței 

sociale 

36 Înființare/modernizare centru 

social integrat 
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37 Înființare/finanțare mijloc de 

transport pentru activitatea de 

teren 

38 Înființare/modernizare servicii 

sociale (ex.: vârstnici/Centru de 

Bătrâni) 

39 Fond 

funciar 

Îmbunătățire

a 

serviciilor/act

ivităților 

agricole la 

nivelul  

Orașului 

Darabani 

 

Finanțare sistem de irigații 

40 Înființare centru însămânțare 

artificială 

41 Înființare/modernizare micro piețe 

agroa alimentare la nivelul satelor 

aparținătoare orașului 

42 Înființare infrastructură de 

asistență pentru afaceri și 

consultanță agricolă 

43 Elaborare/implementare programe 

de formare în domeniul 

agriculturii/zootehniei 

44 Administrați

e publică 

Creșterea 

performanței 

aparatului 

administrativ 

Implementare sistem de evaluare 

experți din cadrul UAT/instituții 

publice 

45 Organizare programe de formare 

profesională specialiști 

administrație publică 

46 Modernizare/achiziție sisteme 

informatice/echipamente IT 

47 Încheiere parteneriate strategice 

pentru propunere și implementare 

noi proiecte la nivel local 

(parteneriat cu ONG-uri, 

reprezentanți ai mediului de 

afaceri, etc.) finalizate prin 

depunerea unor cereri de finanțare 

48 Achiziție /utilizare sistem de 

management al documentelor 
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49 Situații de 

urgență 

Creșterea 

nivelului de 

siguranță în 

comunitate 

Achiziție autospecială nouă pentru 

stingerea incendiilor 

50 Înființare/dotare punct 

documentare/informare situații de 

risc 

51 Achiziție sistem de alarmare 

modern la nivelul orașului 

Darabani 

52 Achiziție sistem de alarmare 

modern la nivelul zonei 

inundabile a râului Prut 

53 Dotare/echipare Compartiment de 

Protecție Civilă 

54 Reabilitarea/modernizarea 

punctului de comandă 

55 Înființare centru de management 

al situațiilor de urgență 

 




