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INTRODUCERE 

 

 Prezentul document reprezintă cadrul strategic de dezvoltare a 

comunei Dudeștii Noi pentru perioada 2021-2027. Documentul va 

asigura și urmări atingerea obiectivelor și măsurilor pe termen lung, 

propuse în cadrul strategiilor anterioare de dezvoltare a comunei. În 

cazul neîndeplinirii unor obiective, dacă acestea încă sunt de 

actualitate, ori sunt identificate de către Uniunea Europeană ca fiind 

domenii de dezvoltare prioritare pentru perioada 2021-2027, 

documentul va cuprinde o nouă abordare a lor. 

 

Prin acest deocument se urmărește actualizarea și redefinirea 

obiectivelor specifice de dezvoltare socio-economică locală, în 

concordanță cu nevoile identificate în teritoriu precum și stabilirea unui 

nou plan de acțiune. Procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare 

Locală a Comunei Dudeștii Noi s-a desfășurat în anul 2021, fiind un 

proces participativ, bazat pe consultarea comunității. Prezenta strategie 

este una multianuală, focalizată pe întreaga comunitate din Dudeștii 

Noi. Comuna este formată localitatea Dudeștii Noi, fiind reînființată în 

anul 2004, prin desprindere administrativă de comuna Becicherecu Mic. 

 

Planificarea strategică participativă reprezintă elaborarea 

planului strategic prin cooperarea și conlucrarea membrilor comunității. 

Așadar, planificarea strategică participativă se deosebește de alte tipuri 

de planificare prin următoarele:  

- este un proces de participare a membrilor comunității în luarea 

deciziilor  

- este un proces de implicare a diferitor grupuri socio-

demografice din comunitate în planificarea și implementarea acțiunilor 

comunitare  

- presupune activitatea în echipă 

- este un proces deschis și transparent 

- presupune consultări cu populația  

- este un proces de responsabilizare a membrilor comunității. 

 

Membrii comunității dețin autoritatea de a acționa și își asumă 

responsabilități pentru acțiunile întreprinse. O strategie, oricât de bine 
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elaborată, dacă nu este acceptată de către comunitate, nu este una 

potrivită pentru acea comunitate.  

 

Acest document va aborda diverse dimensiuni ale dezvoltării, 

precum administrația publică, energia, utilitățile, agricultura, mediul 

înconjurător, sănătatea, serviciile sociale și infrastructura aferentă, piața  

muncii, resursele informaționale și educaționale, turismul și identitatea 

locală, care vor fi descrise și analizate. Planificarea dezvoltării se va 

realiza plecând de la resursele locale și oportunitățile existente, dar și 

experiența anterioară în materie de dezvoltare comunitară, luând în 

considerare oportunitățile externe de finanțare a dezvoltării diverselor 

domenii precum și planul administrației locale. Strategia de dezvoltare 

locală reprezintă un mecanism pentru coordonarea eforturilor indivizilor, 

autorităților locale și organizațiilor private interesate în dezvoltarea 

comunei Dudeștii Noi.  

 

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Dudeștii Noi va fi în 

strânsă legătură cu Procesul de Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, 

precum și cu prioritățile și direcțiile stabilite în Planul Național de 

Dezvoltare și directivele Europene. 

 

Consiliul Local și instituția Primăriei abordează problemele 

curente și de dezvoltare ale localității și ale zonei în perspectiva creșterii 

autonomiei și responsabilităților care le revin și din dorința și nevoia de 

a antrena toate forțele vii, administrația publică, mediul de afaceri și 

antreprenorial și simpli cetățeni în procesul de modernizare economică, 

de echilibrare socială, de ameliorare a condițiilor de viață și de 

prezervare a resurselor umane și de mediu. 

 

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei este baza tuturor 

lucrărilor viitoare și nu greșim dacă o considerăm un cadru complex de 

planificare intregrată în care converg sectoare și priorități multiple, 

identificate drept relevante și semnificative pentru direcțiile viitoare ale 

dezvoltării comunei.  

 

Cele mai bune practici din Europa vor confirma că toate 

localitățile de succes trebuie să aibă o perspectivă largă și să dezvolte 

cadre de planificare integrată cu direcții și orientări strategice spre toate 
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sectoarele vitale, pentru a obține o coeziune deplină între nevoi, 

oportunități și provocări pe de o parte și aspirațiile și așteptările 

cetățenilor pe de altă parte. 

 

Necesitatea de adaptare a politicilor și practicilor cunoscute, 

pentru satisfacerea nevoilor locale, se concretizează în faptul că fiecare 

comunitate trebuie să-și asume responsabilitatea pentru propria 

bunăstare economică și socială. Dezvoltarea economică locală trebuie 

să devină o preocupare de primă importanță pentru administrația 

publică locală din regiune.  

 

Pentru țările din regiune, integrarea în economia globală, crește 

presiunea concurenței în special în marile sectoare industriale și 

agricole, deja afectate, și în sectorul în formare a întreprinderilor mici și 

mijlocii. Cele mai importante probleme cu care se confruntă aceste țări, 

sunt: 

- venitul scăzut pe cap de locuitor 

- economiile sunt structurate în jurul agriculturii și sectoarelor 

sensibile 

- infrastructura și rețelele de transport, telecomunicații și energie 

inadecvate 

- capacitate administrativă slabă 

- șomaj relativ ridicat 

 

Liderii, la nivel local, vor trebui să dezvolte capacitatea 

economiei locale de a fi flexibilă la adaptare în situația modificărilor 

rapide. Aceasta include dezvoltarea antreprenorială, localizarea surselor 

de finanțare a investițiilor, dezvoltarea forței de muncă și diversificarea 

industriilor care formează baza economică locală. 

 

Aproximativ o treime din bugetul Uniunii Europeane este 

destinat inițiativelor de dezvoltare economică. Principalele instrumente 

ale Uniunii Europene de stimulare a creșterii economice sunt Fondurile 

Structurale. În 1998, Uniunea Europeană a integrat trei mecanisme 

separate de finanțare – Fondul Social European, Fondul European de 

Garanție și Îndrumare Agricolă și Fondul European de Dezvoltare 

Regională – în fondurile structurale. Pentru a beneficia de aceste 

fonduri, regiunile trebuie să pregătească un plan cuprinzător de 
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dezvoltare, cunoscut sub numele de Cadru de Sprijin Comunitar. 

Uniunea Europeană cere ca aceste planuri să fie dezvoltate și 

negociate în contextul unui parteneriat între Uniunea Europeană, 

guvernul de stat și regiune, reprezentată de autoritățile corespunzătoare 

sub-statale. Intrarea în cadrul dezvoltării economice locale al Uniunii 

Europene face, prin urmare, necesară capacitatea administrației publice 

locale de a evalua economia locală, de a concepe strategii și de a lucra 

în parteneriat. Uniunea Europeană oferă finanțare și sprijin pentru 

crearea capacităților, oferă stimulente pentru acțiuni colective și cere 

transparență și conlucrare în parteneriat. 
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CAPITOLUL I 

 

PROFILUL COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

1.1 Cadrul fizico-geografic 

 

Comuna Dudeștii Noi este o localitate din județul Timiș, Banat, 

România. Ea se situează la 13 km nord-vest de municipiul Timișoara 

având o suprafață de 53,96 km². Se învecinează la vest cu Becicherecu 

Mic (2 km), la est cu Sânandrei (7 km), la sud cu Săcălaz (7 km), la 

nord-vest cu Hodoni (11 km) și Satchinez (14 km). La sud de localitate 

trece drumul național DN 6 Timișoara-Cenad, precum și calea ferată 

Timișoara -Sânnicolau Mare cu halta Dudeștii Noi. Totodată, localitatea 

are ieșire la drumul național DN 6 Timișoara-Sânnicolau Mare-Cenad-

frontieră Ungaria.  

 

Comuna este în plină dezvoltare, fiind realizate zone 

rezidențiale cu funcțiuni multiple și complementare, atât pe terenurile 

administrației publice, cât și pe cele ale unor investitori. 

 

Comuna face parte, din punct de vedere geomorfologic, din 

câmpia joasă Timiș-Bega, denumită Depresiunea Panonică și se 

încadrază în complexul aluvionar a cărui geomorfologie se datorează 

influenței apelor curgătoare, care în timp au condus la depunerea de 

particule fine (din diverse roci provenite de la dezagregarea rocilor de 

bază). Este străbătută în partea de sud și de est de Bega Veche, 

vechiul curs al râului Bega dinaintea construcției canalului și, în prezent, 

o continuare a Beregsăului. Rețeaua hidrografică de suprafață, pe lângă 

cursurile de apă enumerate, este constituită și dintr-o vastă rețea de 

canale de desecare și irigare conturată încă din secolul al XlX-lea și 

dezvoltată până în zilele noastre.  

 

Majoritatea mlaștinilor de odinioară au fost desecate, în prezent 

ocupând o suprafață foarte redusă. Pentru stoparea fenomenului de 

băltire favorizat de pantele reduse și de solurile argiloase, care permit 

stagnarea apelor, s-a realizat un sistem de canale ce sunt legate de 

Bega Veche. Geologic, zona se caracterizează prin existența, în partea 
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superioară a formațiunilor cuaternare, reprezentate de un complex 

alcătuit din argile, prafuri, nisipuri și peitrișuri. Fundamentul cristalin-

granitic se află la circa 1400-1700 m adîncime și este străbătut de o 

rețea densă de microfalii (fracturi). 

 
Fig. 1 Localizarea județului Timiș 

 

 
Fig. 2 Localizarea comunei Dudeștii Noi în județul Timiș 

 

Coordonatele geografice ale comunei Dudeștii Noi sunt: 

 - latitudine: 45° 50' 16” 

- longitudine: 21° 06' 02" 

- altitudine: 99 m. 
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Dudeștii Noi reprezintă o zonă de interes din punct de vedere al 

exploatării și cuprinde câmpuri cu acumulări de petrol și gaze, Conform 

OMV PETROM SA, care, în județul Timiș are 1.209 sonde. 

 

Clima localității Dudeștii Noi se încadrează în cea temperat-

continentală moderată, cu un regim termic determinat de circulația 

curenților oceanici, polari, mediteraneeni și, mai rar, tropicali. Verile sunt 

calde, iernile nu prea friguroase, primăverile sunt timpurii, iar toamna, 

destul de lungă. Temperatura medie anuală este de +10,8º C, media 

temperaturilor de vară fiind de +20,6º C, iar cea a lunilor de iarnă de  

-0,8° C. Cea mai ridicată temperatură, de +41 C, a fost înregistrată la 

data de 16 august 1952, iar cea mai scăzută, -35,5º C, pe 12 ianuarie 

1963.  

 

În jur de 100 de zile pe an, temperatura medie depășește  

+25º C, iar valori termice de peste +30º C se înregistrează, aproximativ, 

40 de zile.  

 

Protecția naturală oferită de Masivul Poiana Ruscă, Munții 

Zarandului și Dealurile Lipovei lasă deschis drumul maselor de aer 

umed care vin dinspre Vest și influențează regimul precipitațiilor. 

Vânturile cele mai frecvente - austrul, comloșul și băltărețul - bat dinspre 

nord-vest și sunt călduțe și umede. Precipitațiile medii anuale sunt de 

631 mm/m², media anuală a umidității este de 74%, iar durata medie a 

zăpezii este de 29,8 de zile. În perioada octombrie-noiembrie, la 

Dudeștii Noi se înregistrează, adesea, ceață și brumă. Vara sunt 

frecvente diminețile cu rouă, iar în lunile de iarnă se semnalează 

chiciură, grindină sau îngheț. 

 

 Vegetația comunei este ierboasă, diferite tipuri de arbuști, 

plante specifice zonelor mlăștinoase și arbori precum salcia, plopul, 

teiul, castanul sau salcâmul sunt cele mai răspândite specii pe raza 

comunei, dar cea mai mare parte a teritoriului așezării a fost transformat 

în teren agricol, vegetația naturală caracteristică zonei fiind înlocuită cu 

plante de cultură. 
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În ceea ce privește fauna, sunt răspândite diferite specii de 

rozătoare, șopârle, prepelițe, fazani, berze, păsări răpitoare, rândunele, 

lăstuni, vrăbii, rațe și gâște sălbatice, accidental păsări provenite din 

rezervația ornitologică de la Dudeștii Noi, diferite specii de pești – biban, 

somn pitic, crap, roșioară, plătică, iar dintre mamifere pot fi amintite 

iepurele, vulpea, viezurele, dihorul. 

 
Fig. 3 Relieful comunei Dudeștii Noi,  

sursa https://pcdn.ro/dudestii-noi/prezentare-generala/ 

  

1.2 Fișă prezentare comună 

  

Date generale 

Comuna Dudeștii Noi 

Județul Timiș 

Teritoriul Administrativ –  suprafața 53,96 km² 

Localități aparținătoare Dudeștii Noi 

Adresa Consiliului Local Calea Becicherecului, nr. 29, 

localitatea Dudeștii Noi 

Primar Ion Goșa 

Distanta până la reședința de județ 13 km 
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Rețeaua de drumuri  

 

Drumuri Lungime Nemodernizate Modernizate 

Europene  - - - 

Naționale 6 - x 

Județene 14 - x 

Strazi 20 - x  

Forestiere  - - - 

 

Situația funciară 

                                 Suprafața Ha % 

Suprafața totală 5.039,5578 100% 

Suprafața agricolă după modul de folosință 4.447,7767 88,2572 

Suprafața arabilă 3.550,7399 70,4574 

Suprafața - livezi și pepiniere pomicole 8,4952 0,1686 

Suprafața - vii și pepiniere viticole 0,1459 0,0029 

Suprafața - pășuni 701,3718 13,9174 

Suprafața - fânețe 120,3759 2,3887 

Suprafața neagricolă 591,7811 11,7428 

Suprafața - ape + stuf 190,8043 3,7862 

Suprafața - căi de comunicații 126,6156 2,5125 

Suprafața - curți și clădiri 200,8798 3,9861 

Suprafața - vegetație forestieră 45,6803 0,9065 

Suprafața - teren neproductiv 27,8011 0,5517 

 

Situația demografică 

Populația totală - 3.627 locuitori 

Femei – 1.838 persoane 

Bărbați – 1.789 persoane 

 

Utilități 

Rețea alimentare cu energie electrică 

Rețea cu apă potabilă (lungimea totală a rețelei simple de distribuție a 

apei potabile - 19,8 km) 

Rețea de canalizare (lungimea totală simplă a conductelor de canalizare 
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- 20 km) 

Stație de epurare  

Rețea alimentare cu gaz - inexistentă 

Căi de acces - C.F.R., DJ  

Telefonie fixă - Romtelecom 

Telefonie mobilă  

Acces internet, prin operatorii de telefonie fixă și mobilă 

Sistem de transport în comun, prin operatorii privați 

Colectarea deșeurilor este realizată de un operator privat 

 

Specific local 

Relief: predominant plat 

Ape curgătoare: 2 

Lacuri: 1 lac pescuit sportiv 

Altitudinea maximă: 99 m 

Surse de poluare: gunoiul menajer al populației  

Grad seismic: P100-1/2013 

Monumente istorice și de arhitectură: 2 

Capacitate de cazare: 16 locuri 

 

Infrastructura pentru educație, sănătate și fondul locativ 

Învățământ 
Număr 

unități 

Număr 

locuri 
Număr elevi 

Număr cadre 

didactice 

Primar -

gimnazial 
4 280 280 35 

Profesional      

Liceal      

Superior      

 

Sănătate Număr unități Număr medici Număr personal 

sanitar mediu 

Spitale  1 5 5 

Dispensare  2 2 3 

Policlinici  - - - 

Cabinete 

medicale  
1 1 - 
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Fond localtiv Număr locuințe 

Privat  949 

Public 6 

 

1.3 Istoricul Comunei 

 

Așezarea „Bessenew” este menționată, prima dată, în registrele 

de zeciuială ale bisericii romano-catolice, între cele 288 teritorii 

bisericești ale ținutului Cenad.  

În 1455 localitatea se găsește în proprietatea familiei Huniade, 

iar mai târziu în proprietatea familiei Bornemisa. În anul 1494 este 

menționat ca „NAGBESENY”, iar în 1498 „BESENYEW”. Numele 

comunei se trage din vremuri medievale, fiind de origine maghiară, 

„BESSENYO”, care tradus ar fi „PECENEGII”. Probail așezarea a fost 

creată de populația aparținătoare pecenegilor care locuiau în apropierea 

Besenovei Vechi (Dudeștii Vechi). Sârbii au venit aici, ca și la 

Becicherecu Mic, prin 1690, venind din sudul Dunării. Atestările 

documentare lipsesc.  

 

Evenimentele secolului al XV-lea și al XVI-lea care se 

desfășoară în Transilvania și cuprind implicit Timișoara, fac ca trecutul 

comunei să nu fie amintit în documentele vremii. 

 

În anul 1717 este menționată o așezare locuită de 20 de familii 

sârbești, a căror avuție o constituiau turmele de animale, ce se 

deplasau din timp în timp după pășuni, fără a suferi prea mari pagube 

materiale. 

 

Populația de origine sârbă va face ca așezarea să apară cu 

sufixul „ova” pe harta realizată între 1723-1725, „Carte des Temeswarer 

Banates”, din vremea contelui Mercy. Această populație părăsesște 

apoi așezarea datorită faptulii că nu putea plăti contribuția bănească și 

nu voia să se trasforme în agricultori.  

 

În perioada 1722-1742 se încheie o serie de contracte de luare 

în arendă a ținutului. 
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În 1742 localitatea a fost arendată de camera orașului 

Timișoara, iar la 1748 Johann Owald conducătorul a 60 de familii (290 

de suflete) se stabilește în Beseneva Nouă venind din regiunile austro-

germane Main, Trier și Lothringen, sub oblădiurea Mariei Theresa. 

Între anii 1750-1751 se construiește Biserica Catolică din 

localitate, care este în prezent monument istoric. 

În anul 1779, Banatul este alipit Ungariei iar Beșenova Nouă 

este arondată Sânandreiului, pentru ca în perioada 1788-1790 

localitatea să se afle sub ocupație otomană. 

În 1824 este pusă piatra de temelie la Casa Parohială. 

Între anii 1848-1849, în timpul Revoluției Ungare, revoluționarii 

maghiari sunt înfrânți în lupta de lângă Beșenova Nouă. 

În 1852 se realizează noua Carte Funciară a comunei. 

În 1858 are loc trecerea de la guldenul vienez la guldenul 

austriac ca monedă de referință (1 gulden vienez = 60 crăițari, 1 gulden 

austriac = 100 crăițari). 

În 1859 localitatea număra 404 case.  

În 1873 este creată prima Primărie a localității, iar în același an 

este aleasă și prima administrație prin vot secret. 

În 1895 are loc darea în folosință a liniei de cale ferată ce face 

legătura între Timișoara și Sânnicolau Mare.  

Între anii 1906-1908, 325 de locuitori ai comunei Beșenova 

Nouă emigreză în Statele Unite ale Americii din care se întorc 65. Dintre 

aceștia se întorc în comună 65 de locuitori aducând cu ei 375.000 de 

coroane, o sumă considerabilă la acea vreme.  

În 1913, la 29 iunie, este hirotonosit la Timișoara părintele Josef 

Nischbach care preia parohia din Beșenova Nouă.  

Între anii 1914-1918 are loc Primul Război Mondial, în timpul 

căruia 127 de bărbați din comună mor sau sunt dați dispăruți. 

În 1915, pe pășunea comunală, nemții construiesc o hală pentru 

zepeline (Fliegerhalle). După retragerea trupelor germane din 1919 

oamenii au furat tot ce era de valoare din clădire provocând prăbușirea 

acesteia în data de 15 mai. Atunci au murit 5 persoane, iar altele au fost 

rănite. 

Între anii 1939-1945 are loc al II-lea Război Mondial. În armata 

română mor 37 de dudeșteni, iar în armata germană 87. 

În 1944, între 29 septembrie și 10 octombrie, toată populația a 

fost evacuată la Sânandrei. În această perioadă casele au fost jefuite de 
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ruși iar animalele au fost confiscate. În septembrie, 19 familii pleacă în 

Occident. 

În anul 1945, în luna ianuarie, 297 femei și bărbați au fost 

deportați pentru muncă forțată în Rusia. Dintre aceștia, 68 și-au găsit 

sfârșitul în minele de cărbuni din Ucraina. În luna iulie sosesc primii 

coloniști români în comună. 

În 1950 se înființează Cooperativa Agricolă de Producție, iar în 

anul 1951, 62 de familii sunt deportate în Bărăgan. Din cele 170 de 

persoane deportate, 22 nu se mai întorc. 

În 1962, în localitatea care înainte de 1945 era populată 

aproape în totalitate de etnici germani, acum proporția era de 1.280 

șvabi și 1.200 români, pentru ca în 1966, în comuna Beșenova Nouă, să 

mai trăiască 1310 germani. 

În 1968, comuna Beșenova Nouă este desființată prin Legea 

2/1968 localitatea fiind arondată comunei Becicherecu Mic sub noua 

denumire de Dudeștii Noi. 

În anii ‘70 are loc primul mare val de emigrări a etnicilor 

germani. 

În 1971 este construită Biserica Ortodoxă din localitate care 

poartă hramul Sf. Dumitru. Se stabilește ruga localității la 26 octombrie. 

În 1989, la Revoluția din Decembrie, care pune capăt erei 

Ceaușescu, dudeștenii participă activ la revoluția de la Timișoara, iar în 

anii ‘90 are loc al doilea mare val de emigrări a etnicilor germani. 

În 2004, 8 aprilie, localitatea Dudeștii Noi este ridicată, după 36 

de ani, din nou la rangul de comună. Se constituie noua administrație 

locală în urma alegerilor din 6 și 20 iunie. Primul primar ales este Alin 

Nica (PNL), care la 23 de ani este cel mai tânăr primar din țară. 

 

1.4 Descrierea Stemei  

 

 Stema Comunei Dudeștii Noi se compune dintr-un scut 

triunghiular verde cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie de aur.  

În partea superioară se află o broască țestoasă de aur, mergând spre 

stânga, în câmp verde. Fascia este încărcată cu o rindea neagră, 

flancată de câte o frunză de dud verde. În partea inferioară, se află un 

războinic peceneg, înarmat cu sabie, arc și săgeți, totul de aur. Scutul 

este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Broasca 

țestoasă face referire la importanța terenului mlăștinos pe care se află 
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localitatea, în perioada 1722-1742, fiind cotat la un preț bun, datorită 

comerțului cu broaște testoase. Rindeaua simbolizează una dintre 

ocupațiile de bază ale locuitorilor, prelucrarea lemnului. Funzele de dud 

fac aluzie la denumirea localității. Războinicul peceneg amintește de 

vechiul nume al localității “Besenyo”, localitatea fiind înființată de 

populația pecenegă. 

 

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că 

localitatea are rangul de comună. Aceasta a fost adoptată prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 70/2009 privind aprobarea stemei 

comunei Dudestii Noi și Hotărârea de Guvern nr. 807/2012 privind 

aprobarea stemelor comunelor Beba Veche, Belinț, Boldur, Curtea, 

Dudeștii Noi, Găvojdia, Gottlob, Livezile și Nițchidorf, județul Timiș. 

 

 
Fig. 4 Stema comunei Dudeștii Noi 

 

  



18 
 

 

CAPITOLUL II 
 

ANALIZA PE DOMENII 

 

2.1  Demografia 

 

Populația comunei este în creștere încă din anul 2013, când 

număra un total de 3.179 de locuitori, din care 1.585 persoane de sex 

masculin și 1.594 persoane de sex feminin. În 2015, aceasta număra 

3.269 de locuitori, din care 1.616 persoane de sex masculin, și 1.653 

persoane de sex feminim. 

 

 În 2019, populația numără 3.627 locuitori, din care 1.789 

persoane de sex masculin și 1.838 persoane de sex feminin.  

 

 
Fig. 5 Evoluția populației comunei Dudeștii Noi, sursa DJS Timiș 

 

Structura populației pe grupe de vârstă. La nivelul anului 

2013, predomină grupa de vârstă adultă (20-64 ani), cu o proporție de 

67,19%, urmată de populația tânără (0-20 ani) cu 24,16% și populația 

vârstnică (peste 65 de ani), cu un procent de 8,65%, fapt ce indică 

tendința de îmbătrânire demografică a populației. Structura populației pe 

sexe și grupe de vârstă, conform RPL 2011, este redată în figura 

următoare. 
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Fig. 6 Structura populației comunei Dudeștii Noi pe sexe și grupe de vârstă 

  

Indicele de îmbătrânire a populației reprezintă numărul 

persoanelor vârstnice (de 65 ani și peste) care revine la 100 de 

persoane tinere (sub 15 ani). În 2020, în comună existau 142 persoane 

cu vârsta între 65-69 ani, 77 persoane cu vârsta între 70-74 ani,  

66 persoane cu vârsta între 75-79 ani, 52 persoane cu vârsta între  

80-84 ani și 40 persoane cu varsta peste 85 ani, totalizând un numar de 

377 de persoane. În 2020, existau 668 persoane cu vârsta sub 15 ani. 

Indicele de îmbătrânire a populatiei a fost de 56,42, mult sub media 

națională de 115,0 (la 1 ianuarie 2020). 

 

 Structura populației după etnie. Cea mai mare parte a 

populației este alcătuită din români – 2.755 persoane, reprezentând 

86,66% din totalul populației, fiind urmați de romi - 169 persoane  

(5,33%), maghiari - 46 persoane (1,45%), germani - 44 persoane 

(1,38%), la care se adaugă în procent foarte mic slovaci, sârbi, 

ucrainieni. Pentru 143 de persoane (4,50%) nu s-a putut stabili etnia. 

 

Structura populației după limba maternă. 2.839 persoane 

(89,30%) au ca limbă maternă limba română, 95 persoane (2,99%) au 

ca limbă maternă limba romani, 43 persoane (1,35%) limba germană, 

39 persoane (1,23%) limba maghiară, la care se adaugă limba 
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ucraineană, sârbă, slovacă iar pentru 143 (4.50%) de persoane nu s-a 

putut stabili limba maternă. 

 

Repartizarea populației comunei Dudeștii Noi în funcție de 

confesiunile religioase, conform RPL 2011, este următoarea: 2.705 

persoane de religie ortodoxă, 136 romano-catolici, 12 greco-catolici,  

9 persoane de religie reformată, 36 baptiști.  

 

 
Fig. 7 Structura populației în funcție de confesiunile religioase 

 

Din analiza mișcării naturale a populației (născuți vii/decedați), 

care este ușor pozitivă, se constată că mișcarea reală a populației la 

nivelul întregii comune este în creștere. 

 

2705

136

9
94

12

36

28

8

144

Structura populaţiei comunei Dudeştii Noi în funcţie de 
confesiunile religioase

Ortodoxa

Romano-
catolica

Reformata

Penticostala

Greco-
catolica

Baptista

Adventista
de ziua a
saptea

Martorii
lui
Iehova

Informatie
indisiponibila



21 
 

 
Fig. 8 Evoluția natalității și mortaliății în comuna Dudeștii Noi, sursa DJS Timiș 

     

2.2 Serviciile comunitare de utilități publice 

 

 Administrarea comunei este asigurată, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, de 

către Consiliul Local (ca for decizional) și Primăria (organism executiv al 

Consiliului). 

 

În 2021, Primăria comunei Dudeștii Noi avea 20 de angajați. 

În organigrama primăriei se evidențiază următoarele funcții: 

a) publice de conducere, 1: secretar general de comună 

b) publice de execuție, 19: 1 consilier superior, 3 inspectori 

superiori, 1 inspector principal, 2 inspectori  asistenți, 3 referenți 

superiori și personal contractual. 

 

Principalele compartimente în care se organizează Primăria 

Dudeștii Noi, sunt: Compartimentul de contabilitate publică și control 

intern, Compartimentul administrarea fiscală și controlul comercial, 

Compartimentul agricol, urbanism și organizare a teritoriului, 

Compartimentul pentru activități culturale și sportive, Compartimentul de 

comunicare, protocol și relații cu publicul și Compartimentul 

administrativ, precum și Serviciul public de asistență socială și Serviciul 

public comunitar local de evidență a persoanelor. 
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Tot primăriei și compartimentelor sale i se subordonează Poliția 

Locală, Școala gimnazială, Compartimentul de audit intern prin acord de 

cooperare și Clubul Sportiv Comunal Dudeștii Noi. 

 

 
 

Fig. 9 Organigrama Primăriei, 2017 

 

În ceea ce privește bugetul local, evoluția execuției acestuia  

prezintă un trend ascendent în perioada 2016-2019 și poate fi observată 

în figura de mai jos: 

 

 
Fig. 10 Evoluția execuției bugetare în comuna Dudeștii Noi 
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Pentru o imagine mai clară a performanței administrației publice 

locale, trebuie precizate de asemenea și valorile veniturilor proprii 

obținute la nivel local, care pentru anul 2016 numărau: 6.430.660 lei în 

timp ce veniturile totale la bugetul local au fost de 8.632.607 lei, iar 

cheltuieli totale cu investițiile de la bugetul local în anul 2016 au fost în 

valoare de 9.331.090  lei.  

 

În 2019, situația se prezintă astfel: 14.394.000 lei venituri totale 

la bugetul local, din care venituri proprii obținute la nivel local: 

12.721.786 lei, în timp cheltuielile totale cu investițiile de la bugetul local  

au fost în valoare de 1.508.810 lei. 

 

Bugetul local a scăzut în anul 2018, după o creștere 

semnificativă a acestuia a acestuia din anul 2009 până în 2017. După 

2018, se observă o redresare și o triplare a cheltuielilor alocate 

dezvoltării, precum și o optimizare a cheltuielilor alocate funcționării în 

anul 2020. 

 

 
Fig. 11 Valoarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare 
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canalizarea și epurarea apelor uzate, precum și colectarea, canalizarea 

și evacuarea apelor pluviale, producția, transportul, distribuția și 

furnizarea de energie termică în sistem centralizat, salubrizarea 

localităților, iluminatul public, administrarea domeniului public și privat al 

unităților administrativ-teritoriale, precum și altele asemenea (transportul 

public local). De toate acestea sunt responsabile Primăria și Consiliul 

Local. 

 

În comuna Dudeștii Noi se constată existența următoarelor 

rețele de utilități publice: 

- Rețea de alimentare cu energie electrică - acoperă în proporție 

de 100% suprafața comunei  

- Rețea de iluminat public - acoperă în proporție de 100% 

suprafața comunei  

- Rețea de alimentare cu apă și canalizare - acoperă în 

proporție de 80% necesarul comunei.  

 

Prin Măsura 322 - Program finanțat de Guvernul României și 

Uniunea Europeană, pentru accesarea fondurilor europene pentru 

dezvoltarea rurală - Renovarea și dezvoltarea satelor, îmbunătățirea 

serviciilor de bază pentru economia și popuația rurală și punerea în 

valoare a moștenirii rurale prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale, s-a realizat proiectul „Sistem de canalizare menajeră și stație de 

epurare și extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Dudeștii 

Noi". 

 

Rețeaua de drumuri 

 

Infrastructura rutieră are un rol foarte important în dezvoltarea 

economică a unei localități, fiind unul din factorii principali care conduc 

la realizarea de noi construcții cu funcțiune de case de locuit sau 

obiective economice.  

- Străzile din comună 'o lungime totală de 10.722 m si au fost 

modernizate prin proiectul ,,Asfaltarea străzilor din comuna Dudeștii 

Noi,,.  

Au fost de asemenea marcate și locuri de parcare, întrucât 

numărul deținătorilor de autovehicule este în creștere. Pe strada 

Căminului s-au amenajat un numar de 19 locuri de parcare, cu o 
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suprafață totală de 291 mp. Pe strada Carpati se vor amenaja un număr 

de 6 locuri de parcare, cu o suprafață totală de 165 mp . 

 

Clădirile publice de pe raza comunei, altele decât primăria, sunt 

următoarele: 

- Biblioteca comunală Dudeștii Noi - Calea Timișoarei, nr. 30 

- Biserica Ortodoxă „Sfântul Dimitrie” Dudeștii Noi - Calea 

Timișoarei, nr. 59 

- Biserica Romano-Catolică „Sfântul Vendelin” - Calea 

Sânandreiului, nr. 1-3 

- Casa de Cultură Dudeștii Noi - Calea Timișoarei, nr. 30 

- Grădinița cu program normal - str. Poștei, nr. 9 

- Grădinița cu program prelungit - str. Poștei, nr. 9 

- Școala Gimnazială Dudeștii Noi - Calea Sânandreiului, nr. 5. 

- Poliția - Calea Sânandreiului, nr. 22  

- Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Dudeștii Noi  

- Poșta - str. Poștei, nr. 3 

 

În ceea ce privește situația clădirilor publice renovate - au fost 

renovate până în prezent Primăria și Căminul Cultural și sunt necesar a 

fi renovate Școala Gimnazială Dudeștii Noi, Postul de Poliție, Oficiul 

Poștal și Gara.  

La nivelul comunei nu există sisteme de producție a energiei 

electrice detinute de autoritatile locale, dar se dorește ca în perioada 

2021-2027 pe toate clădirile publice să existe sisteme de captare a 

energiei solare, panouri fotovoltaice și pompe de căldură, în vederea 

utilizării energiei verzi. Primaria are deja un proiect care vizeaza 

construirea pe o suprafață de aproximativ 4 hectare a unui câmp de 

panouri fotovoltaice cu puterea de generare de 2,5 Mwh 

De asemenea, parcul va produce toată energia necesară 

iluminatului public, sistemului de alimentare cu apă și canalizare, cât și 

acoperirea consumului de energie electrică de la toate instituțiile din 

comună din subordinea Primăriei. 

 

 

 

 

Descrierea rețelelor de utilități 
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La nivelul comunei există o rețea de alimentare cu apă de 19,8 

km și este necesara exstinderea retelei pentru a acoperi toate zonele 

comunei. Apa potabilă în comuna Dudeștii Noi este captată din patru 

foraje de mare adâncime, corespunzând tuturor normelor de sănătate. 

În vederea extinderii sistemului de apă este necesară forarea a încă 

două puțuri de mare adâncime. 

 

 
Fig. 12 Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile în comuna  

Dudeștii Noi, sursa SIDU 2021-2027 

 

Operatorul Aquatorontal SRL a fost licențiat și a obținut tariful 

de intrare pe piață care s-a aplicat începând cu luna ianuarie 2020 și 

este cel care gestionează alimentarea pe raza ADI Torontal. 

 

 Conservarea resurselor de apă este asigurată prin 

monitorizarea consumului înregistrat și viitoarea lui evoluție și 

capacitatea de regenerare a pânzei freatice pentru a asigura apa 

potabilă în localitățile din raza de competență a ADI Torontal. Astfel, prin 

noile proiecte, nu s-au prevăzut foraje noi în zonele în care acestea 

există. În zonele extinse, forajele au fost proiectate astfel încât să 

asigure resursele strict necesare noilor zone. Având în vedere că cele 

două localități sunt în plină dezvoltare și prin documentațiile de 

urbanism au fost propuse Planuri Urbanistice Zonale rezidențiale și 

industriale, conservarea resurselor de apă se va face prin modernizarea 

forjelor existente. 
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În acest moment la nivelul ADI Torontal sunt în curs de execuție 

următoarele proiecte: 

- Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră în 

comuna Dudeștii Noi, județul Timiș 

 

Proiect finalizat : Înființare rețea de canalizare în comuna 

Becicherecu Mic, canal de legătură Becicherecu Mic - Dudeștii Noi și 

extindere stație de epurare în comuna Dudeștii Noi, județul Timiș 

 

2.3 Salubritatea și poluarea 

 

Comuna Dudeștii Noi este una dintre cele mai puțin poluate 

comune din județ și cea mai puțin poluată dintre comunele de pe 

centura Municipiului Timișoara. Comuna este situată la distanță destul 

de mare de Drumul European care asigură tranzitul către graniță și nu 

este afectată de traficul de mașini. Nu are afaceri poluante pe teritoriul 

comunei. 

 

Ponderea activităților agricole din comună a scăzut în ultima 

perioadă, poluarea acestora fiind nesemnificativă și este dată mai 

degrabă de circulația mașinilor agricole în interiorul zonei locuite ale 

comunei. 

 

Gunoiul menajer este colectat organizat la nivelul comunei. 

 

O problemă o reprezintă canalizarea pluvială, mai ales din 

exteriorul zonei locuite, canalizare care nu am fost decolmatată și 

întreținută, iar în perioadele ploioase adună apă chiar și pe teritoriul 

spatiului locuit. 

 

Străzile sunt întreținute, mai există probleme legate de tăierea 

ierbii la casele nelocuite permanent. 

 

În prezent salubritatea este asigurată de RETIM, care asigură 

colectarea deșeurilor municipale și respectarea regulamentului 

serviciului de salubrizare. Pentru deșeurile periculoase se realizează o 

colectare trimestrială. 
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Colectarea selectivă a deșeurilor a fost îmbunătățită în 2014 

prin progamul PHARE - Programul de Coeziune economică și socială - 

Schema de investiții pentru proiecte mici de gestionare a deșeurilor. 

Scopul acestui proiect a fost Susținerea dezvoltării durabile a zonei, prin 

creșterea capacității autorităților locale de a implementa măsurile de 

protecție a mediului, în ceea ce privește modul de gestionare a 

deșeurilor în conformitate cu aquis-ul comunitar, cu Planul local de 

gestiune a deșeurilor și cu Planul regional de Gestiune a deșeurilor. 

 

 
Fig. 13 Cantitatea de deșeuri menajere și asimilabile (kg) colectată 

în comuna Dudeștii Noi 

 

Toaletarea vegetației de pe domeniul public se reazlizează de 

către primărie și consiliul local prin  BM-DN Torontal. Firma are în 

dotare utilaje grele de tocare a vegetației, precum și unelte mici pentru 

locurile mai greu accesibile. Prin Măsura 322 Renovarea și dezvoltarea 

satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și popuația 
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rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale, a fost achiționat un utilaj 

pentru întreținere și gospodărire comunală în comuna Dudeștii Noi.  

Deszăpezirea se realizează de către primărie și consiliul local 

prin  BM-DN Torontal cu un buldoexcavator cu lamă specială pentru 

zăpadă și un tractor cu lamă pentru zăpadă. 

 

Poluare chimică 

Deși în comuna Dudeștii Noi industria, mai ales cea care să 

întrebuințeze în procesul de fabricație substanțe periculoase, este 

destul de slab dezvoltată, oricând și pe teritoriul comunei se pot produce 

accidente și avarii, care pot duce la scăpări necontrolate ale unor 

poluanți în mediu. De asemenea, trebuie să amintim și „aportul" 

agriculturii la posibilitatea producerii unor poluări ale mediului, în primul 

rând datorită îngrășămintelor chimice folosite, ce poluează apa freatică 

cu nitrați, nitriți și alte substanțe, precum și folosirea excesivă a unor 

substanțe toxice pentru combaterea dăunătorilor sau în tratamentul 

plantelor. Totuși, în cazul substanțelor toxice ce se folosesc în 

agricultură, cel mai mare pericol în producerea unor accidente îl 

reprezintă substanțele vechi, expirate, ce au fost aprovizionate încă 

înainte de 1989. Aceste substanțe sunt de cele mai multe ori depozitate 

în locuri improprii, fără pază, iar ambalajele acestora se deteriorează din 

ce în ce mai mult. Există un real pericol ca aceste ambalaje să cedeze 

și substanțele respective să fie deversate în mediu. Această situație 

este cauzată și de legislația deficitară, legislație ce a permis scăderea 

din evidențele contabile ale societăților agricole existente sau ale celor 

desființate după 1989, a cantităților de pesticide și insecticide existente, 

cu termen de valabilitate expirat, fară a le obliga să le predea unor 

agenți economici specializați în distrugerea ecologică a acestora. 

 

 

 

2.4 Educația 

 

Procesul educativ de instruire este asigurat, la nivelul comunei, 

de Grădinița și Școala Gimnazială Dudeștii Noi. 



30 
 

 

O nouă grădiniță a fost construită în perioada 2018-2020, cu 

cinci săli de clasă (față de 3 câte are vechea grădiniță), bucătărie 

grupuri sanitare la fiecare sală, sală de mese, săli de activități, spații de 

depozitare și săli pentru cadrele didactice. În locul clădiri vechi se va 

amenaja un spațiu verde iar în curtea din spate se va amenaja un loc de 

joacă pentru copii. 

 

Populația școlară și preșcolară numără 338 copii. Serviciile 

educaționale sunt asigurate de 21 de cadre didactice din care: 18 cadre 

didactice sunt titulare și 5 cadre didactice locuiesc în comună. 

 

Școala se situează pe Calea Sânandreiului nr. 5. Aceasta 

funcționează în două corpuri de clădire. Școala veche sau cum mai este 

denumită „școala mare”, găzduiește cele 8 clase ale ciclului gimnazial, 

respectiv clase paralele de la a V-a până la a VIII-a. „Școala mică” este 

un corp de clădire nou, situat în aceeași curte și găzduiește cele 6 clase 

ale ciclului primar, secretariatul, biroul directorial și sala de calculatoare.

  

În cadrul școlii există activități extracurriculare complexe și 

diverse, elevii împreună cu profesorii realizând pentru orice eveniment o 

activitate tematică. Astfel, cele mai importante date calendaristice sunt 

marcate printr-un eveniment specific, multe dintre ele devenind deja o 

tradiție, ținând cont de faptul că există de ani buni pe agenda de 

activități a școlii: 

- 15 ianuarie Ziua de naștere a poetului național Mihai 

Eminescu, recital de poezii intitulat „Porni Luceafarul …”  

- 22 aprilie - Ziua Pământului - Acțiunea „micului ecologist” 

intitulată „Lăsați Pământul să respire” 

- 1 iunie - Ziua copilului - acțiuni specifice (desene pe asfalt, 

concursuri, divertisment) sub genericul „Zâmbet de copil” 

- anual, la sfârștul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie 

se organizează „Carnavalul Dovleacului” 

- 1 Decembrie - Ziua Națională a României 

- 5 Decembrie - „Ziua copilului rrom” 

- 6 Decembrie - Aprinderea bradului de Crăciun în curtea 

Căminului Cultural - program de colinde și cântece religioase, etc. 
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Cadrele didactice din această instituție de învățământ s-au 

implicat în permanență în numeroase proiecte educaționale. Cel mai 

amplu proiect a fost derulat prin Educația 2000+, intitulat șanse egale în 

urma căruia s-a înființat la nivel de școală o clasă cu predare în limba 

rromani și o clasă de recuperare pentru copii rromi și nu numai, care au 

deficiențe de învățare. 

 

Alte proiecte câștigate au fost „Călătoresc, descopăr, învăț” 

(care a avut drep scop organizarea de excursii prin țară), „La porțile 

Europei”, iar la nivelul anului 2013 prin Programul „Pro Educația” s-a 

alocat suma de 250.000 de lei pentru finanțarea proiectelor depuse în 

cadrul programului pe cele 3 axe de finanțare: 

Axa 1: Dezvoltarea abilităților teoretice și practice ale elevilor în 

aria curriculară și extracurriculară - 55.000 lei 

Axa 2: Îmbunătățirea calității actului educațional - 25.000 lei 

Axa 3: Dezvoltarea infrastructurii educaționale - 170.000 lei. 

 

Scoala a beneficiat si de finantare in valoare de 909.234 lei in 

cadrul POIM 2014-2020 pentru achizitia unor echipamente si dotari 

pentru gestionarea crizei COVID-19 (sisteme de dezinfectare, 

dezinfectanti, kit-uri medicale,  kit de filtrare a aerului de bacterii și 

virusi, etc.) 

 

De asemenea, a fost depus spre finantare in cadrul POC 2014-

2020, proiectul ,,Imbunatatirea continutulu digital si al infrastructurii TIC 

in Scoala Gimnaziala Dudestii Noi,, in valoare de 762.782,79 lei, in 

vederea achizitionarii de  hardware TIC si tablete scolare cu acces la 

internet, camere web si videoconferinte, table interactive, realire retea 

LAN, echipament all in one, etc. 

 

Școala are în dotare un laborator de informatică și o bibliotecă 

ce deține, pe lângă un fond de carte foarte vechi, și numeroase 

exemplare de enciclopedii, atlase, dicționare, povești pentru copii și 

beletristică, achiziționate în ultimii ani. 

 

Conform datelor transmise de către Direcția Regională de 

Statistică Timiș, cheltuielile pentru educatie de la bugetul local pe an 

financiar (Lei) - an sfarsit 2017, au fost de 1.419.685,00 lei, din care 
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pentru învățământ preșcolar și primar 775.481,00 lei, iar pentru 

învățământ secundar (învatamânt secundar inferior, învatamânt 

secundar superior, învatamânt profesional) 644.204,00 lei. Se observă 

cresteri de pana la 4 ori față de sumele cheltuite în celălalt an financiar. 

Cheltuielile finanțate de la bugetul local pentru educație (Lei), în anul 

financiar cu start în 2018 sunt de 3.535.346,00 lei. Pentru învățământul 

preșcolar și primar 2.586.458,00 lei, iar pentru învățământul secundar 

inferior, învățământ secundar superior, învatamânt profesional  

807.288,00 lei. 

 

 

2.5  Cultura și turismul 

 

Comuna Dudeștii Noi a devenit, în ultimii ani, un veritabil pol 

cultural între localitățile limitrofe Timișoarei. Evenimentele se țin lanț, iar 

cultura deține un rol primordial între prioritățile administrației locale, 

câteva din acestea fiind amintite în cele ce urmează: 

- Festivalul-concurs „Raposdiile neamului", dedicat corurilor și 

formațiilor corale ajuns la a 4-a ediție 

- Seara aromânilor din Banat 

- Seara tradițională a romilor din Dudeștii Noi 

- Festivalul Euro-regional „HORA” la Dudeștii Noi, dedicat 

ansamblurilor de dansuri populare din spațiul D.K.M.T., ajuns la a 6-a 

ediție 

- Bal de ziua femeii 

- Ziua internațională a copilului 

- Carnavalul Dovlecilor pe 30 Octombrie 

- Serbări de 1 Decembrie, Crăciun și Revelion. 

 

 Programul ProCultura asigură sprijin financiar nerambursabil 

pentru proiecte sau acțiuni culturale, sociale și sportive, și are ca 

principal obiectiv promovarea activităților culturale, educative și sportive 

din comuna Dudeștii Noi prin intermediul proiectelor și acțiunilor 

culturale, educative și sportive. Prin demararea progranului ProCultura 

se dorește revitalizarea vieții culturale și sportive, crearea unui agende 

culturale solide prin implicarea instituților, ONG-urilor și a cetățenilor 

comunei. Rezultatele așteptate în urma demarării acestui program sunt 
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creșterea cantitativă și calitativă a activităților cu caracter cultural, 

educativ și sportiv de pe raza comunei Dudeștii Noi. 

 

 Instituții culturale 

  

Biblioteca Dudeștii Noi 

 Biblioteca are un număr de 9.373 de volume, fiind cuprinsă în 

programul Biblionet. Programul Biblionet, desfășurat pe parcursul a 6 

ani (2009-2014), a transformat bibliotecile publice din România în centre 

ale comunității vibrante, oferind noi servicii și instrumente de tehnologie 

specifice secolului 21. 

 

 
Fig. 13 Număr de volume eliberate la Bibliotecă, sursa DJS Timiș 

 

 Casa de Cultură 

 Clădirea modernă a Casei de Cultură a fost inaugurată în anul 

2009, iar în cadrul acesteia se derulează evenimente culturale în 

comunitate precum: Concurs de pictură pe sticlă, Expoziție de 

mărțișoare confecționate de copii, Expoziție de ouă pictate, Seara 

moldovenească - obiceiuri, tradiții și artă culinară din Moldova, 

Spectacol coregrafic - schimb intercultural între Ansamblul Dudeșteana 

și Ansamblul Glogoni-Pancevo, Serbia, Graiul mândru bănățean - 

Concurs de recitare și interpretare în grai. 

 

În cadrul casei de cultură funcționează și Trupa de dans 

modern „Extrem” a Casei de cultură 

 

 Biserici, mănăstiri și alte lăcașuri de cult 

1100
710 720 668 668

2015 2016 2017 2018 2019

Număr de volume eliberte de Biblioteca Dudeştii Noi
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 Biserica Ortodoxă din localitate a fost construită în anul 1971, 

poartă hramul Sf. Dumitru, iar ruga localității este la 26 octombrie. În 

iunie 2021, a fost sfințită piatra de temelie pentru ridicarea unei biserici 

ortodoxe în parohia Dudeștii Noi, de către protopopiatul Timișoara și 

autoritățile locale, întrucât actuala biserică a devenit neîncăpătoare 

pentru numărul tot mai mare de credincioși care o frecventează, 

comunitatea locală fiind într-o dinamică economică, socială și 

demografică pozitivă. 

 

 Biserica Romano-Catolică „Sf. Vendelin”, monument istoric de 

clasă A, se afllă în centrul comunei și a fost ridicată în anul 1751, fiind 

cea mai veche biserică șvăbească din Banat. Lăcașul a fost reabilitat și 

inclus în circuitul turistic în cadrul unui proiect european în valoare de 

aproae 1,5 milioane de euro. În cadrul proiectului urmează și 

transformarea Casei Parohiale într-un muzeu al șvabilor, unde vor fi 

expuse obiecte din casele șvăbești, din ce a mai rămas din această 

cultură care a fost prezentă în secolele 19-20 în Banat, dar și 

amenajarea grădinii în parc public. 
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Fig. 14 Biserica Romano-Catolică „Sf. Vendelin”,  

sursa: https://pcdn.ro/dudestii-noi/monumente-istorice 

 

Construită de coloniștii germani, biserica romano-catolică  

“Sf. Vendelin”, una dintre cele mai vechi biserici șvăbești din Banat, este 

un monument istoric de interes national. Construcția bisericii a început 

în data de 15 august 1750, iar piatra de temelie a fost pusă de preotul 

Martinuzzi din Mercydorf. Lucrările au fost terminate un an mai târziu. În 

preajma bisericii a fost construită și școala, care, de atunci, a funcționat 

neîntrerupt. În anul 1761 a fost înființat Protopopiatul din Beșenova 

Nouă, iar părintele Titzer a fost numit protopop. Noul protopopiat era 

alcătuit din 28 de parohii, cu aproximativ 13.000 de enoriași. În anul 

1764, părintele Titzer a cumpărat prima orgă, realizată de meșterul 

timișorean Ochsenreiter, la care s-a cântat peste o sută de ani, ulterior, 

acesteia fiindu-i aduse îmbunătățiri de un alt timișorean, Richard 

Wegenstein. 
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Clopotul bisericii a fost turnat la Graz, iar în 1767, tot prin grija 

părintelui Titzer, biserica a fost dotată cu ceasul din turn. În 1774, 

întrucât numărul enoriașilor a crescut semnificativ, s-a încuviințat 

extinderea și renovarea bisericii, fiind construit, totodată, și un nou turn. 

O mare sărbătoare jubiliară a avut loc în comună, în anul 1851, când  

s-au serbat o sută de ani de la construirea bisericii. Ceremonia a fost 

oficiată de Ignatz Fabry, episcop de Bosnia, fiind prezente numeroase 

oficialități. În august 2001 s-au sărbătorit 250 de ani de existență a 

lăcașului de cult, prilej cu care s-au reunit peste 100 de dudeșteni 

catolici de pretutindeni precum și reprezentanți ai bisericii romano-

catolice, în frunte cu Martin Roos, episcopal Diecezei Romano-Catolice 

de Timișoara. 

 

 Monumente 

În centrul localității se află o troiță concepută și realizată de 

către artistul plastic bănățean Iosif Tasi (pentru câțiva ani profesor de 

desen în comună) ce a fost sfințită în 26 octombrie 2007 într-o slujbă 

religioasă realizată în comun de ortodocși și catolici, iar la intrarea în 

localitate se află un monument, operă a aceluiași artist plastic, sfințit în 

26 octombrie 2008. 

 

Monumentul Eroilor Bătăliei de la Timișoara din 9 August 1849 

este un Obelisc care se află la câțiva pași de localitate, undeva pe 

câmpul de lângă actuala stație de cale ferată. Aici a avut loc Bătălia de 

la Timișoara, o luptă majoră din cadrul Revoluției Maghiare de la 1848-

1849 desfășurată între armata maghiară și cea austriacă. Lupta a fost 

câștigată de către austrieci, deși au fost numeric inferiori în fața 

adversarilor. În memoria celor 54 de eroi, localnicii din Dudeștii Noi au 

ridicat, în 1905, un monument, pe care se află un text scris în limbile 

maghiară și germană. Monumentul a fost realizat de sculptorul Kapfer 

Gyorgy. Terenul pe care a fost ridicat monumentul a fost donat, la acea 

vreme, de către Peter Niess către comunitatea din Dudeștii Noi. Textul 

este scris în limbile maghiară și germană, iar traducerea în limba 

română este următoarea: “Pentru eroii luptei pentru libertate 1848-1849 

Aici odihnesc cei 54 eroi necunoscuți ai luptei pentru libertate, care în 

data de 09 august 1849, în bătălia din acest loc, au murit pentru patria 



37 
 

lor. Prin acest obelisc, se memorează acești eroi necunoscuți de către 

locuitorii comunei Dudeștii Noi, în anul 1905”. 

 

 
Fig. 15 Monumentul Eroilor Bătăliei de la Timișoara, sursa: 

https://pcdn.ro/dudestii-noi/monumente-istorice 

 

În ceea ce privește evolutția cheltuielilor finanțate de la bugetul 

local pentru cultură, recreere și religie, se remarcă o evoluție pozitivă și 

o creștere a valorii sumelor alocate acestor domenii. 

 

 Turismul 

 Din punct de vedere al turismului, zona se ridică doar la un nivel 

mediu, existând doar o pensiune. 

 

În zonă nu sunt trasee turistice, deși există multe obiective 

importante de vizitat (7 ari naturale protejate, 6 situri Natura 2000,  

5 parcuri arheologice, 16 monumente, clădiri de importanță istorică și 

culturală) care nu sunt promovate. 

  

Proiectul “Universul apei” prevede investiția în construirea unui 

aqua park și a fost scris de compartimentul de dezvoltare locală al 

Primăriei Dudeștii Noi, valoarea sa fiind de aproximativ 15.000.000 de 

euro, din care 30% cofinanțare, dorindu-se implementarea acestuia cu 

sprijinul Primăriei Timișoara și a Consiliului Județean Timiș. Proiectul 

cuprinde realizarea a cinci bazine exterioare și a trei bazine interioare 

de recreere și agrement, diverse tobogane și accesorii acvatice de 

distracție, un centru spa, o sală de sport, o sală multifuncțională, un 
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bazin olimpic de înot, un sediu administrativ, magazine și restaurante, 

350 de locuri de parcare, un lac artificial, o plajă pentru bronzat, zone 

verzi și o mică pădure în jurul centrului. Acesta va crește atractivitatea 

zonei din punct de vedere turistic, dar și posibilitățile de petrecere a 

timpului liber și numărul locurilor de muncă. 

 

2.6 Sănătatea 

 

Activitățile în domeniul sănătății care funcționează la nivelul 

comunei sunt: 

- două dispensare, doi medici de familie, 3 asistenți în cadrul 

cabinetelor medicale 

- 1 cabinet stomatologic cu medic stomatolog  

 - două farmacii 

- 1 centru de permanență pentru prim ajutor în care 5 medici și 

5 asistente fac gărzi 

- 1 cabinet veterinar 

- 1 cabinet medical recuperare și fizioterapie. 

 

 Serviciile de permanență sunt asigurate conform Legii nr. 263/ 

2004, privind asigurarea continuității asistenței medicale primare și OMS 

697/2011, asigură servicii medicale de urgență, în regim de gardă, atât 

pentru persoanele asigurate, cât și pentru cele neasigurate și sunt 

deschise non-stop în cadrul Centrului de permanență localizat în 

comuna Dudeștii Noi la nr. 99. 

 

2.7 Agricultura 

 

 Urmărind structura terenului agricol conform datelor furnizate de 

conducerea comunei, putem observa că majoritatea suprafeței agricole 

este ocupată de culturile vegetale. Suprafața arabilă a comunei este de 

3.700 ha, fiind cultivată cu grâu, porumb, orz, orzoaică, floarea soarelui 

și rapiță. Pășunea are o suprafață de 345 ha, iar pădurea de 45 ha. 

Cultura legumelor a ocupat o pondere importantă. Solurile în regiunea 

Dudeștii Noi sunt în mare parte soluri de calitate, propice pentru 

dezvoltarea agriculturii. Condițiile geoclimatice sunt, în general, 

favorabile activității în agricultură, dar trebuie ținut cont de aspectele 
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caracteristice ale condițiilor locale și hidrogeologice. Astfel, se constată 

alternanța anilor secetoși și a celor excesivi de umezi, iar în condițiile 

unor precipitații abundente și a prezenței pânzelor freatice la mici 

adâncimi se constată băltiri. 

 

 
Fig. 16 Tipuri de suprafețe pe teritoriul comunei 

 

În zonă se regăsesc următoarele tipuri dominante de soluri:  

- Cernoziomuri (tipice, gleizate, alcalinizate, vertice, sărăturate)  

- Cernoziomuri cambice (tipice, gleizate, alcalinizate, sărăturate) 

- Soluri brune eumezobazice (molice, sărăturate)  

- Lăcoviște (sărăturate)  

- Solonceacuri și solonețuri. 

- Protosoluri antropice (sărăturate). 

 Fertilitatea ridicată a solurilor determină un potențial ridicat al 

producției agricole. 

 

 Pășunea are o suprafață de 345 ha, iar pădurea de 45 ha. 

  

 În ultimii ani, s-a constatat o descrestere a activității în 

agricultură, cauzată în special de tranziția de la un sistem de stat la unul 

privat. Fermele fostului COMTIM, CAP și IAS care au funcționat în 

trecut în raza administrativă a comunei Dudeștii Noi și-au încetat 

activitatea. Potențialul economic, tehnic și financiar scăzut, a contribuit 

345
50

3700

Tipuri de suprafeţe (ha)

Păsune Pădure  Suprafaţă arabilă
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la această criză. În ultimii ani, acest sector a fost subiectul unei intense 

restructurări economice, prin retrocedarea terenurilor agricole foștilor 

proprietari și prin privatizarea unităților agricole de stat. 

  

Terenul agricol și condițiile de climă ale comunei oferă 

perspective favorabile pentru cultivarea cerealelor, a plantelor tehnice, a 

plantelor furajere, cartofilor și legumelor. În tabelul de mai jos este 

redată valoarea producției în anul 2020:  

 

Grâu și secară 

     Suprafața cultivată (ha) 

     Producție totală (tone) 

 

……………………………  1.209 ha 

……………………………   8.463 to 

Porumb boabe 

     Suprafața cultivată (ha) 

     Producție totală (tone/ha) 

 

……………………………  556 ha 

……………………………  4/ha 

Cartofi 

     Suprafața cultivată (ha) 

     Producție totală (tone/ha) 

 

……………………………  2 ha 

……………………………  8 to/ha 

Floarea soarelui 

     Suprafața cultivată (ha) 

     Producție totală (tone/ha) 

 

……………………………  550 ha 

……………………………  2 to/ha 

Legume 

     Suprafața cultivată (ha) 

     Producție totală (tone) 

 

……………………………  11 ha 

……………………………  27 to 

Fructe 

     Suprafața cultivată       

     Producție totală (tone)                                 

 

……………………………  8 ha 

……………………………  100 to 

Număr de animale (capete) 

     Bovine 

     Porcine 

     Ovine 

     Păsări 

Struguri 

……………………………  589 

……………………………  271 

……………………………  626 

……………………………  458 

 

Pe teritoriul comunei Dudeștii Noi, în 2018, a luat ființa 

COOPERATIVA AGRICOLĂ TINERII FERMIERI DUDESTII NOI. 

 

Tehnodiesel SRL, fosta Agro Hanel din DudeȘtii Noi/Timisoara, 

s-a înființat în anul 2005 și este o mare firmă din sectorul agricol, care 
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comercializează accesorii de lucru a diverșilor producători: mini 

încărcătoare, încarcatoare frontale și telescopice. Ca urmare a 

experienței îndelungate și a cunoștințelor vaste acumulate, acordă 

mententanță pentru toate mașinile agricole, oferind întreaga serie de 

combine, tractoare Massey Ferguson. Alte aparate agricole pentru teren 

agricol și pășuni, cum sunt Vogel und Noot, Amazone, Brantner sau 

Krone sunt, de asemenea, ofertate. Compania este într-o continuă 

creștere, având un număr de peste 100 de angajați în cele trei locații: 

Burgkirchen, Eben, Timișoara/România. 

 

2.8 Parteneriatele 

 

A) Parteneriate în care este implicată comuna Dudeștii Noi 

 1. GAL Triplex Confinium 

 Comuna Dudeștii Noi, alături de alte 14 UAT-uri și 29 de 

parteneri privați, formează microregiunea Triplex Confinium, precum și 

Asociația GAL Triplex Confinium, organizată conform O.U.G. nr. 26/ 

2000, fiind înscrisă în registrul asociațiilor și fundațiilor, potrivit încheierii 

civile nr. 1226 din 28 Septembrie 2012, pronunțată de Judecătoria 

Sânnicolau Mare în dosarul 1442/295/2012, având autorizația de 

funcționare nr. 189 din 29.09.2016. Misiunea acestui GAL este  

îmbunătățiriea și/sau extinderea serviciilor locale de bază destinate 

populației rurale, inclusiv a celor de agrement, culturale și a 

infrastructurii aferente, îmbunătățirea infrastructurii la scară mică și 

investiții de uz public în infrastructura turistică la scară mică. Prin 

acțiunile pe care le derulează în teritoriu, partenerii publici reușesc 

satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea socio-

economică a teritoriului, precum și crearea unor noi locuri de muncă. 

 2. ADI pentru Sănătate - Mediu „SEMTIM” Timiș  

3. ADI Torontal 

4. ADI Pol de creștere Timișoara 

5. SMTT 

6. ADI Dimitrie Țichindeal 

7. ADI Deșeuri 

 

B) Asociații și parteneriate de pe teritoriul comunei Dudeștii Noi 

Pe teritoriul comunei își desfășoară activitatea Federația Caritas 

a Diecezei Timișoara. Primăria are un Parteneriat activ de colaborare cu 
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federatia Caritas a Diecezei Timișoara pentru cazurile sociale din 

comună. Există o locuință protejată pentru persoane cu dizabilități 

numită ”Izvorul Vieții”, în care sunt oferite servicii sociale și programe de 

suport pentru 5 persoane cu afecțiuni neuropsihice. Nivelul asociativității 

este redus la nivelul comunei, avem 2 ONG-uri cu o activitate restrânsă. 

 

Asociația Vatra Dudeșteană, prin care functionează Ansamblul 

de dansuri populare Dudeșteana, care a luat ființă în noiembrie 2008 

fiind format din băieți și fete cu vârste cuprinse între 8 și 20 de ani. 

 

Clubul Sportiv Comunal Dudeștii Noi cuprinde cinci secții 

funcționale: fotbal, șah, taekwondo, tenis de masă și tenis de câmp. Are 

153 de sportivi legitimați, majoritatea copii. În funcție de finalizarea 

lucrărilor la sala de sport, se pot înființa și alte secții, pentru care există 

și tradiție în comună, cum ar fi handbalul. Clubul Sportiv Comunal 

Dudeștii Noi a încheiat un parteneriat cu Universitatea de Vest din 

Timișoara, pentru a fi sprijiniți pe linie de organizare, cu ajutorul unor 

voluntari de la universitate, studenți sau masteranzi la educație fizică. 

 

Echipa de fotbal PINDU Dudeștii Noi a luat ființă de mai bine de 

74 de ani, dar a dobândit, începând din anul 2002, certificatul de 

identitate sportivă precum și cel de înregistrare fiscală necesare 

desfășurări în condiții legale a activității fotbalistice. Un bilanț general al 

jocurilor echipei PINDU Dudeștii Noi (în perioada 1983-2017), ne arată 

următoarele: în cele 22 de ediții de campionat și jocurile din competiția 

„Cupa României (5 ediții în liga a V-a și 17 ediții în liga a VI-a) - 444 de 

jocuri oficiale (209 acasă și 235 în deplasare, 1.033 de goluri înscrise 

(662 acasă și 371 în deplasare). 

 

2.9  Mediul înconjurător 

 

 Autoritățile locale au fost mereu preocupate de mediul 

înconjurător al comunei și au întreprins proiecte de amelioare, curățare 

și împădurire a terenurilor degradate, pe teritoriul comunei. 

 Eficiența energetică este una dintre temele majore ale strategiei 

Europa 2020 și o prioritate esențială pentru toate țările membre UE. 

Accesarea unor fonduri este necesară pentru îmbunătățirea eficienței 
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energetice în cadrul sectoarelor cu un potențial semnificativ de 

economisire a energiei și anume: transport, clădiri, apă potabilă și apă 

uzată, iluminat public, deșeuri solide, precum și energie electrică și 

energie termică. 

  

În ceea ce privește transportul public local, se dorește ca acesta 

să fie nepoluant, eficient, inteligent și bazat pe energie electrică. De 

asemenea, pentru a încuraja transportul personal al cetățenilor în 

condiții nepoluante, se dorește înființarea unei stații de încărcare 

electrice a autovehiculelor, cu acces gratuit pentru cetățeni, dar cu 

sursă de electricitate sustenabilă, fiind astfel necesare și investiții în 

sisteme fotovoltaice. O altă posibilitate de transport prietenoasă cu 

mediul este transportul nemotorizat, care are nevoie de rețele sigure și 

interconectate, piste pentru bicicliști și alei pietonale moderne. În acest 

fel se va reuși scăderea consumului de combustibil și reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră. 

  

Îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul clădirilor publice 

implică efectuarea auditului energetic, pentru a se putea identifica acele 

clădiri care pot asigura cel mai mare potențial de economisire, precum 

și lucrări de modernizări care asigură măsurile adecvate de intervenție. 

În comuna Dudeștii Noi, există următoarele clădiri publice, pentru care 

efectuarea auditului energetic și lucrări de modernizare în acest sens, 

sunt planificate după cum urmează: 

 

Matrice cu priorități de eficiență energetică și programe propuse: 

Clădire/Localizare Existență audit 
energetic 
(DA/NU) 

Grad de 
eficientizare 

propus 

Finanțare 

Primăria Comunei  DA 75% PNRR 

Școala  DA 80% AFM/POR 

Casa de cultură DA 60% PNRR 

 

 Convenția Primarilor privind Clima și Energia reprezintă 

principala mișcare europeană ce reunește autoritățile locale și 

regionale, care se angajează în mod voluntar să implementeze și să 

susțină obiectivele Uniunii Europene în materie de climă și energie, de 

reducere a emisiilor de GES cu cel puțin 40% până în anul 2030 și de  
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a-și spori rezistența la efectele schimbărilor climatice, prin creșterea 

eficienței energetice și utilizarea resurselor de energie regenerabile pe 

teritoriul lor.  

 

 Cu scopul de a transpune angajamentul politic asumat în urma 

aderării la Convenția Primarilor privind Clima și Energia în măsuri și 

proiecte practice, semnatarii se angajează să transmită, în termen de 

doi ani de la data adoptării deciziei de către consiliul local, un Plan de 

Acțiune privind Energia Durabilă și Climă (PAEDC). 

 

În ceea ce privește gestionarea rețelelor de apă potabilă și apă 

uzată, comuna Dudeștii Noi a participat în anul 2014 la înfiinșarea ADI 

Torontal. Asociația s-a constituit în scopul înființării, organizării, 

reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a 

serviciilor de apă, canalizare și administrarea domeniului public a 

localităților (denumite în continuare Serviciile) pe raza de competență a 

unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun 

a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional 

destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a 

sistemelor de utilități publice aferente Serviciului.  

 

 Referitor la eficiența sistemului de alimentare cu apă, ADI 

Torontal descrie în Strategia elaborată pentru perioada 2021-2026 

următorii indicatori de performanță garantați:  

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI 

PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ 

a) pierderea de apă 

în rețea, exprimată 

ca raport între 

cantitatea de apă 

furnizată și cea 

intrată în sistem 

10 % 15 % 15 % 10 % 12,5 % 

b) gradul de 

extindere al rețelei 

exprimat ca raport 

între lungimea 

rețelei dată în 

funcțiune la 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
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începutul perioadei 

luate în calcul și 

cea de la sfârșitul 

perioadei luate în 

calcul 

c) consumul 

specific de energie 

electrică pentru 

furnizarea apei, 

calculat ca raport 

între cantitatea 

totală de energie             

consumată 

trimestrial/anual 

pentru funcționarea            

sistemului și 

cantitatea de apă 

furnizată 

Kwh/mc 

 

 

0,48 

Kwh/mc 

 

 

0,56 

Kwh/mc 

 

 

0,58 

Kwh/mc 

 

 

0,52 

Kwh/mc 

 

 

0,57 

d) durata zilnică de 

alimentare cu apă 

calculată ca raport 

între numărul 

mediu zilnic de ore 

în care se asigura 

apa la utilizator și 

24 ore, pe categorii 

de utilizatori 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

e) gradul de 

acoperire exprimat 

ca raport între 

lungimea rețelei de 

distribuție și 

lungimea totală a 

strazilor 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

  

 De asemenea, pe teritoriul comunei există o societate 

comercală privată care a construit un parc fotovoltaic autorizat ANRE, și 
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o centrală fotovoltaică  (SC REAL BEST SRL), demonstrând un 

potențial ridicat al comunei pentru generarea de energie verde. 

 

Analiza privind rezistența la calamități 

 Riscurile naturale  

În urma unei analize a fenomenelor meteo periculoase (furtuni, 

inundații, tornade, secetă, îngheț, etc.) care s-au abătut asupra localității 

Dudeștii Noi, s-a constatat că fenomene ca furtuni au avut loc sporadic, 

fiind de intensitate medie și mică, fară să provoace mari pagube 

materiale. Având în vedere schimbările climatice care se prognozează 

pentru următorii ani, prin încălzirea globală, ne putem aștepta ca în 

cursul verilor excesiv de călduroase, atunci când două fronturi 

atmosferice se întâlnesc, unul foarte cald și unul rece, se crează condiții 

pentru producerea de furtuni puternice și chiar mai nou tornade, care ar 

putea afecta locuințele și rețelele de electricitate din localitate.  

 

Zona Dudeștii Noi, deși are cursuri de ape, a fost ferită de 

inundații cauzate de revărsări ale apelor, dar au existat probleme cu 

băltiri de ape provenite din precipitații excesive, care au afectat în jur de 

3 gospodării aflate în zonele mai joase ale comunei. Problema s-a 

rezolvat prin lucrări de canalizare pentru colectarea apelor pluviale și în 

celelalte zone, pentru o mai bună colectare a apelor provenite din 

precipitații, s-a procedat la curățirea șanțurilor, podețelor și acolo unde 

nu existau, au fost demarate lucrări de amenajare. Tot datorită ploilor 

abundente, în aceeași perioadă, au fost afectate terenuri arabile din 

extravilan. 

 

 Fenomene distructive de origine geologică 

 Din punct de vedere seismic, România a fost încadrată de 

specialiștii Băncii Mondiale în categoria țărilor cu risc seismic ridicat. 

Dacă Vrancea este prima zona seismică a României, atunci Banatul 

este cu siguranță a doua zonă seismică, atât din punct de vedere al 

numărului de evenimente, cât și prin energia eliberată. 

 

Incendiile 

Pe teritoriul comunei Dudeștii Noi, se apreciază un risc de 

incendii acceptat din punct de vedere al consecințelor, corelat cu 

probabilitățile de inițiere a unor astfel de evenimente. Majoritatea 
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operatorilor economici identificați cu grad ridicat de pericol în 

exploatare, prezintă risc mediu (mijlociu) de incendiu, cu o densitate a 

sarcinii termice cuprinsă între 420-840 MJ/mp, respectiv categoriile "C" 

și "D" pericol de incendiu. Referindu-ne la gospodăriile cetățenești, 

riscul de incendiu se apreciază ca fiind ridicat (mare), având ca 

principali factori care pot genera și/sau favoriza producerea, dezvoltarea 

și/sau propagarea unor incendii: clădirile vechi și foarte vechi, din 

materiale și elemente de construcție combustibile din clasele C4 (CA2d) 

și C3 (CA2c) de combustibilitate, exploatarea unor instalații și 

echipamente electrice defecte, improvizate, îmbătrânite, exploatarea 

sistemelor și mijloacelor de încălzire defecte, improvizate sau 

nesupravegheate. 

In teritoriu există un agent economic, RMG Reciclare Deșeuri 

SRL, care reciclează plastic, carton, folie, deșeuri feroase și neferoase. 

 

 

2.10 Digitalizarea 

 

 Angajamentul asumat public pentru susținerea digitalizării 

administrației este o provocare majoră, dar care marchează și începutul 

unui proces ireversibil, marcat de transformări fundamentale. Angajații 

din mediul public sunt obișnuiți să respecte proceduri și regulamente 

birocratice, însă ca urmare a implementării strategiei de digitalizare se 

vor crea noi protocoale de lucru, mai eficiente și care vor conduce 

inevitabil la crearea de baze de date. 

 

  Acestea vor fi mai ordonate, usor de accesat și de păstrat, însă 

vor trebui protejate, securitatea cibernetică a informațiilor colectate 

implicând și necesitatea de instruire adecvată a personalului. 

 

Digitalizarea are, de asemenea, un rol esențial în dezvoltarea 

zonelor rurale, și anume a comunităților din zonele rurale care utilizează 

soluții inovatoare pentru a-și îmbunătăți reziliența, valorificând punctele 

forte și oportunitățile locale. Digitalizarea poate deveni un vector decisiv 

al drepturilor și al libertăților, permițându-le oamenilor să depășească 

anumite limite teritoriale, poziții sociale sau limite legate de apartenența 

la o comunitate și deschizându-le noi posibilități de a învăța, de a lucra, 

de a explora și de a-și îndeplini obiectivele ambițioase.  
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Va lua astfel naștere o societate în care distanța geografică va fi 

mai puțin importantă, deoarece, oriunde în UE, inclusiv în zonele rurale 

și îndepărtate, oamenii vor putea lucra, învăța, interacționa cu 

administrațiile publice, își vor pot putea gestiona finanțele și plățile, vor 

putea utiliza sistemele de sănătate, sistemele de transport automatizate 

și vor putea participa la viața democratică. O e-guvernare eficace la 

nivel național, regional și local implică dezvoltarea de instrumente, 

regândirea organizării și a proceselor, pentru a furniza servicii publice 

într-un mod mai eficace, mai ușor, mai rapid și la costuri mai mici. În 

special, trebuie utilizate tehnologiile digitale și de telecomunicații pentru 

a consolida rețelele și serviciile tradiționale în beneficiul comunităților 

locale, prin dezvoltarea de proiecte de digitalizarea administrațiilor 

publice locale din mediul rural.  

 

Tehnologiile digitale au un impact profund asupra modului în 

care trăim și ne desfășurăm activitatea. Zonele rurale trebuie să aibă 

capacitatea de a valorifica avantajele pe care le oferă societatea 

noastră din ce în ce mai digitalizată și de a face față provocărilor pe 

care aceasta le implică. Serviciile ușor de utilizat vor permite cetățenilor 

de toate vârstele și întreprinderilor de toate dimensiunile să influențeze 

mai eficient direcția și rezultatele activităților guvernamentale și să 

îmbunătățească serviciile publice. 
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 CAPITOLUL III 

 

CORELAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

A COMUNEI DUDEȘTII NOI CU CADRUL STRATEGIC  

EUROPEAN, NAȚIONAL, REGIONAL ȘI JUDEȚEAN 

 

 Prioritățile de dezvoltare la nivel național, regional și județean 

sunt identificate în urma analizei cadrului strategic corespunzător 

fiecărui nivel. Această analiză își propune să identifice influența pe care 

strategiile respective o au asupra comunei Dudeștii Noi, precum și 

importanța comunei reflectată în procesul de elaborare a planurilor de 

dezvoltare de la nivelurile superioare, în speță cel național, regional și 

județean. Corelarea cu aceste documente este importantă pentru ca 

finanțările de la aceste niveluri să poată fi accesate de către Comuna 

Dudeștii Noi.  

 

 Drept urmare, în acest capitol sunt identificate și evidențiate 

politicile incluse în strategiile de la nivel regional și județean care pot 

avea o influență directă sau indirectă asupra dezvoltării ulterioare a 

comunei în diverse direcții sau domenii de acțiune. La nivel european un 

accent semnificativ se pune pe programarea strategică a dezvoltării.  

 

Cadrul strategic identifică prioritățile stabilite pentru perioada 

prezentă de programare strategică, respectiv anii 2021-2027. 

 

3.1 Contextul Strategic European 

3.1.1 Agenda 2030 

 

 Uniunea Europeană a avut un rol esențial în conturarea 

Agendei 2030. Uniunea Europeană, prin COM (2016)739 final, s-a 

angajat să fie lider în punerea în aplicare a Agendei 2030 și a 

obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), împreună cu statele sale 

membre, respectând principiul subsidiarității, prin:  

- integrarea ODD în cadrul politic european și în prioritățile 

actuale ale Comisiei, evaluând stadiul actual și identificând cele mai 

relevante preocupări legate de durabilitate. 
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- activități de reflecție privind dezvoltarea în continuare a viziunii 

pe termen lung și obiectivele politicilor sectoriale de după 2020, 

pregătind implementarea ODD. Noul cadru financiar multianual pentru 

perioada post 2020 va reorienta contribuțiile din bugetul UE către 

realizarea obiectivelor pe termen lung ale Uniunii. 

  

Pentru perioada 2021-2027, sinergiile între diferitele 

instrumente ale UE sunt încurajate prin procesul de planificare 

strategică, care identifică obiectivele comune și domeniile comune de 

activitate ale diferitelor programe. 

 

 Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe 

baza a 3 categorii (mai puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). 

Metoda de alocare a fondurilor se bazează încă, în mare măsură, pe 

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

tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări climatice și primirea și 

integrarea migranților), pentru a reflecta mai bine realitatea din 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. Obiectivele de politică sunt susținute la nivel 

european prin diferite instrumente, specifice sectoarelor care sunt vizate 

de “Agenda 2030”: 

 

Mecanismul pentru interconectarea Europei pentru perioada 

2021-2027 vizează dezvoltarea unei infrastructuri inteligente, durabile, 

inclusive, sigure și securizate în sectorul transporturilor, în cel al 

energiei și în sectorul digital, cu un buget propus de 42,3 miliarde EUR. 

Cel puțin 60% din finanțarea acordată de Mecanismul pentru 

interconectarea Europei va contribui la combaterea schimbărilor 

climatice.  

 

Programul „Orizont Europa” - este cel mai ambițios program 

de finanțare a cercetării și inovării de până acum, care are la bază 

realizările și succesul programului pentru cercetare și inovare anterior 

(Orizont 2020). Acest program este așteptat să genereze cunoștințe și 

tehnologii noi, să promoveze excelența științifică și să aibă efecte 

pozitive asupra creșterii economice, a schimburilor comerciale și a 
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investițiilor, precum și un impact social și de mediu semnificativ, 

contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă 

prevăzute în Agenda 2030 și asumate de către Uniunea Europeana și 

țările membre.  

 

Programul „COSME” - stimulează competitivitatea în afaceri și 

a IMM-urilor, pentru promovarea accesului la finanțare și încurajarea 

unei culturi antreprenoriale, inclusiv crearea de noi întreprinderi.  

 

Programul „Europa Creativă” - urmărește protejarea, 

dezvoltarea și promovarea diversității și a patrimoniului european în 

domeniul cultural și lingvistic, precum și creșterea competitivității 

sectoarelor culturale și creative, în special competitivitatea sectorului 

audiovizual.  

 

Programul InvestEU - va reuni multitudinea de instrumente 

financiare disponibile în prezentul succes al Planului de investiții pentru 

Europa, așa-numitul „Plan Juncker”. Prin InvestEU, Comisia va continua 

să stimuleze investițiile, inovarea și crearea de locuri de muncă, 

mobilizând o sumă estimată de 650 de miliarde EUR pentru investiții 

suplimentare. 

 

Programul Europa Digitală - se va concentra asupra 

consolidării capacităților Europei în ceea ce privește calculul de înaltă 

performanță, inteligența artificială, securitatea cibernetică și 

competențele digitale avansate și asupra asigurării utilizării acestora pe 

scară largă în întreaga economie și societate.  

 

Instrumentul „Next Generation EU” - este un instrument 

pentru redresare în situații de urgență care va conduce la consolidarea 

temporară a bugetului UE cu noi fonduri colectate pe piețele financiare. 

Fondurile colectate vor fi canalizate prin intermediul programelor UE în 

direcția susținerii măsurilor urgente necesare pentru a proteja mijloacele 

de subzistență, a repune economia pe picioare și a încuraja o creștere 

durabilă și rezilientă. Acesta va fi un instrument de urgență punctual, 

disponibil pe o perioadă limitată (31.12.2024) și utilizat exclusiv pentru 

măsurile de răspuns și de redresare în situații de criză.  

 



52 
 

Instrumentul REACT-UE - creat cu scopul de a spori sprijinul 

pentru coeziune acordat statelor membre, astfel încât economiile lor să 

devină mai reziliente și mai sustenabile în faza de remediere a 

consecințelor crizei cauzate de pandemia de COVID-19. Astfel, în 

perioada 2020-2022 sunt alocate 55 miliarde EUR fonduri suplimentare 

pentru actualele programe de coeziune pentru investiții destinate 

remedierii consecințelor crizei asupra piețelor forței de muncă, inclusiv 

prin subvenții pentru angajare, scheme de șomaj tehnic și măsuri de 

ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor, sprijinirea sistemelor de 

sănătate și furnizarea de capital circulant pentru întreprinderile mici și 

mijlocii.  

 

Mecanismul pentru o tranziție justă - va oferi sprijin pentru a 

pregăti tranziția către o economie neutră din punctul de vedere al 

impactului asupra climei, eficientă din punctul de vedere al utilizării 

resurselor și circulară. Suma totală alocată acestui mecanism va fi de 

40 de miliarde EUR, iar această finanțare va fi utilizată în regiunile cele 

mai afectate pentru a atenua impactul socioeconomic al tranziției către 

neutralitatea climatică, de exemplu sprijinind recalificarea lucrătorilor, 

ajutând IMM-urile să creeze noi oportunități economice și efectuând 

investiții în tranziția către o energie curată și în economia circulară.  

 

Programul EU4Health - un nou program pentru consolidarea 

securității și cooperării în domeniul sănătății creat cu scopul de a furniza 

un sprijin specific pentru răspunsul la viitoarele provocări din domeniul 

sănătății. Noul program va dispune de o finanțare de 9,4 miliarde EUR 

și va avea ca principal obiectiv crearea unui cadru cuprinzător pentru 

activitățile desfășurate de UE în vederea prevenirii, pregătirii și 

răspunsului în ceea ce privește situațiile de criză în domeniul sănătății, 

completând și întărind eforturile depuse la nivel național și sprijinul 

regional acordat sistemelor de sănătate în cadrul politicii de coeziune. 

 

3.1.2 Acordul de parteneriat 2021-2027 dintre Comisia 

Europeană și România  

 

Acordul de parteneriat 2021-2027 dintre Comisia Europeană și 

România a fost conturat în jurul obiectivelor de politică trasate de către 

Comisia Europeană care urmărește:  



53 
 

1. O Europă mai inteligentă, o transformare economică 

inovatoare și inteligentă (OP1)  

- fonduri europene atât pentru infrastructura decercetare-

dezvoltare, cât și pentru măsuri de consolidare a legăturilor dintremediul 

academic și industrie 

- preluarea tehnologiei informației și comunicațiilor de către 

întreprinderile mici și mijlocii, inclusiv investițiile în infrastructuri, a 

promova competențele și serviciile digitale  

- sprijinirea dezvoltării clusterelor industriale și integrarea în 

rețele de cooperare bazate pe cercetarea în industrie. 

 

2. O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon (OP2)  

- renovarea clădirilor publice și rezidențiale în vederea asigurării 

eficienței energetice  

- sprijinirea măsurilor de eficiență energetică a încălzirii 

centralizate, alături de promovarea energiei din surse regenerabile 

pentru încălzirea și răcirea centralizată 

- promovarea energiei din surse regenerabile la scară mică în 

paralel cu renovarea clădirilor în vederea asigurării eficienței energetice 

- sprijinirea măsurilor care vizează reducerea emisiilor de 

carbon, eliminarea (schimbarea) surselor de energie pentru încălzirea 

centralizată 

- punerea în aplicare a strategiilor de prevenire a riscurilor și 

abordarea riscurilor legate de schimbările climatice și riscurile naturale 

(inundații, secetă, incendii forestiere, alunecări de teren, cutremure) 

- sprijinirea măsurilor de gestionare și conservare în zonele 

protejate 

- refacerea ecologică și crearea de noi spații municipale verzi în 

contextul obiectivelor de reducere a emisiilor 

- sprijinirea „punctelor albe” în zonele dens populate sau în jurul 

zonelor urbane și în zonele rurale. 

 

3. O Europă mai conectată, mobilitate și conectivitate TIC 

regională (OP3)  

- dezvoltarea rețelelor transeuropene de transport rutier și 

feroviar 

- crearea de conexiuni transfrontaliere pentru rețelele 

transeuropene de transport 
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- punerea în aplicare a strategiei adoptată privind siguranța 

traficului și luarea de măsuri de siguranță rutieră care să contribuie la 

reducerea ratei fatalității ridicate a accidentelor rutiere 

- crearea de conexiuni suburbane feroviare și multimodale în 

centrele. 

 

4. O Europă mai socială, implementarea Pilonului european al 

drepturilor sociale (OP4) 

- îmbunătățirea accesibilității, calității, din punct de vedere al 

costurilor, ale educației și îngrijirii copiilor preșcolari, inclusiv ale 

infrastructurii aferente  

- prevenirea abandonului școlar timpuriu, prin introducerea unei 

abordări centrate pe elev pentru copiii expuși riscului 

- îmbunătățirea accesului la educație favorabilă incluziunii de 

calitate, în unități mixte, în special pentru romi, elevii cu handicap și în 

zonele rurale  

- dezvoltarea unor metode și tehnologii de predare inovatoare și 

eficace.  

 

5. O Europă mai aproape de cetățeni, dezvoltarea sustenabilă 

și integrată a zonelor urbane, rurale și de coastă prin inițiative locale 

(OP5)  

- investiții în zonele metropolitane (poli de creștere) 

caracterizate prin creștere puternică și suburbanizare în curs, îndreptate 

spre stimularea creșterii, inovării și productivității. 

 

3.2 Cadrul strategic la nivel național 

3.2.1 Planul Național Strategic 2021-2027 (PNS) 

 

Măsurile întreprinse pentru dezvoltarea spațiului rural din 

România și a sectorului agroalimentar vor fi continuate prin Programul 

Național Strategic 2021-2027 (PNS) pentru atingerea potenialului de 

dezvoltare socio-economică. Comisia Europeană a stabilit și evaluat 

pentru România, la 1 Iunie 2018, următoarele obiective în cadrul politicii 

agricole comune, care au stat la baza întocmirii Planului Național 

Strategic (PNS): 
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Obiectivul General 1: Promovarea unui sector agricol 

inteligent, rezilient și diversificat, care să asigure  securitatea 

alimentară. 

Acest obiectiv se va materializa prin atingerea următoarelor 

obiective specifice: 

1. Sprijinirea veniturilor agricole viabile și a rezilienței în întreaga 

uniune pentru sporirea securității alimentare. 

2. Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității. 

3. Îmbunătățirea poziției fermierilor în lanțul valoric. 

 

Obiectivul General 2: Consolidarea acțiunilor de protejare a 

mediului și a celor împotriva schimbărilor climatice și contribuția la 

îndeplinirea obiectivelor Uniunii Europene în materie de mediu și climă.  

Acesta se  va atinge prin îndeplinirea obiectivului specific:  

1. Contribuția la atenuarea și adaptarea schimbărilor climatice, 

precum și la energia durabilă. 

2. Promovarea dezvoltării durabile și a gestionării eficiente a 

resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și aerul. 

3. Contribuția la protejarea biodiversității, îmbunătățirea 

serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor. 

 

Obiectivul General 3: Consolidarea structurii socio-economice 

a zonelor rurale. Va fi realizat prin implementarea urmăoarelor obiective 

specifice: 

1. Atragerea și susținerea tinerilor agricultori și facilitarea 

dezvoltării afacerilor în zonele rurale. 

2. Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii, a incluziunii 

sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și 

a silviculturii durabile. 

3. Îmbunătățirea răspunsului agriculturii UE la cerințele societății 

privind alimentația și sănătatea, inclusiv alimente sigure și nutritive, 

produse într-un mod sustenabil, precum și deșeuri alimentare și 

bunăstarea animalelor. 

În baza nevoilor identificate în acest plan, vor fi acordate 

finanțări prin FEADR în perioada 2021-2027 în vederea soluționării lor.  

 

Propunerea Comisiei pentru cadrul financiar multianual (CFM) 

aferent perioadei 2021-2027 include 365 de miliarde EUR pentru PAC 
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(în prețuri curente). Acest cuantum corespunde unei proporții medii de 

28,5 % din bugetul general al UE pentru perioada 2021-2027.  

Pentru România este propusă suma de 20,5 miliarde EUR din 

care:  

- 13,5 miliarde este destinată plăților directe  

- 363 mil EUR alocate către măsurile de sprijinire a pieței 

(FEGA)  

- 6,7 miliarde EUR alocate pentru dezvoltarea rurală (FEADR). 

 

3.2.2  Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) 

 

Uniunea Europenă prin instrumentul „UrmătoareaGenerațieUE” 

(NextGenerationEU), a lansat noi oportunitățile de redresare și 

reziliență, România beneficiind de 29,2 miliarde euro pentru a îndeplini 

reformele de modernizare cuprinse în Planul Național de Redresare și 

Reziliență  (PNRR). Viziunea acestui plan este de a crea din România, 

o țară modernă și reformată, verde, de culoarea pădurilor, cu transport 

modern, cu clădiri refăcute și cu energie curată, antreprenorială și 

digitală, cu mai puțină sărăcie, cu populație sănătoasă, în care mai mulți 

copii vor putea merge la școli moderne, o țară atractivă pentru turiști, 

unită, cu dezvoltare echilibrată și coerentă între regiunile sale de 

dezvoltare. PNRR a fost elaborat printr-un proces participativ la care au 

participat autoritățile de la nivel local și regional. 

 

Obiectivul general al PNRR al României este dezvoltarea 

României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să 

sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, 

capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore 

și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență.  

 

Obiectivul specific al PNRR este și el corelat cu cel al 

mecanismului, detaliat în Regulament, și anume de a atrage fondurile 

puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin NextGenerationEU în 

vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și 

investiții. 

 

Alocărie financiare se vor realiza direct sau prin mecanisme 

competitive, dar se va ține cont de alocarea echilibrată a resurselor 
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pentru distribuirea echitabilă geografic a fondurilor. Este necesară 

asigurarea descentralizării, astfel reformele descrise în PNRR vor fi 

asumate și de către autoritățile locale sau regionale pentru a se asigura 

tranziția către o Europă verde și digitală pe toate nivelurile. 

 

PNRR al României este structurat pe 15 componente care 

acoperă toți cei 6 piloni prevăzuți prin Regulament:  

Pilon I: Tranziția Verde 

Pilon II: Transformarea digitală  

Pilonul III: Creșterea inteligentă, sustenabilă și favorabilă 

incluziunii 

Pilonul IV: Coeziune socială și teritorială 

Pilonul V: Sănătate, precum și reziliență economică, socială și 

instituțională 

Pilonul VI: Politici pentru noua generație. 

 

Componenta 1 se referă la Sistemul de management al apei 

și vizează conectarea la sistemul de alimentare cu apă potabilă în 

corelare cu colectarea apelor uzate și tratarea acestora. 

 

 Componenta 2 - Împădurim România și protejăm 

biodiversitatea se referă la dezvoltarea unei noi Strategii forestiere 

naționale și a legislației subsecvente (Codul Silvic și legislație forestieră 

secundară) precum și la programe de împăduriri, regenerare naturală 

pentru pădurile afectate de intemerii și habitate de pajiști reconstruite 

ecologic. 

 

Componenta 3 - Mangamenetul deșeurilor vizează 

reutilizarea și reciclarea deșeurilor municipale, asigurarea capacității de 

colectare, sortare sau reciclare/compostare, prevenirea deșeurilor și 

alinierea între capacitatea logistică și comportamentul responsabil al 

cetățenilor, adică educare-conștientizare-implicare. 

 

 Componenta 4 - Transport sustenabil își propune investiții în 

infrastructura de transport afectată precum și investiții în infrastructura 

necesară pentru asigurarea protecției mediului, reducerii emisiilor de 

carbon, siguranței și eficienței serviciilor de transport. Investițiile vor viza 

infrastructura rutieră, calea ferată și metrou. 
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 Componenta 5 - Fondul pentru Valul Renovării vizează 

modificări legislative și programe precum și un fond de renovare a 

clădirilor publice, rezidențiale și de patrimoniu. 

 

 Componenta 6 - Energie va avea ca rezultate creșterea 

producției de energie electrică din surse regenerabile (eolian și solar), 

de la 4.408 la 5.908 MW, construirea de rețele de gaz în combinație cu 

alți combustibili gazoși cu emisii scăzute de carbon, 400 km rețea de 

distribuție gaz metan și alte gaze cu emisii scăzute de carbon. De 

asemenea își propune finalizarea unor capacități de fabricare de baterii 

cu o capacitate de cel puțin 0,5 GW pe an și finalizarea punerii în 

funcțiune a cel puțin 100 MW (200 MWh) capacitate de stocare energie 

electrică cu scopul echilibrării sistemului de transmisie electricitate și 

integrării în rețea a capacităților solare și eoliene. 

 

 Componenta 7 - Cloud guvernamental și sisteme publice 

digitale va asigura realizarea acestuia, creșterea competențelor digitale 

pentru angajații sistemului public precum și creșterea securității 

cibernetice și reforme legislative în domeniu. 

  

Componenta 8 - Reforma fiscală și reforma sistemului de 

pensii va viza digitalizarea ANAF, modernizarea sistemului vamal, 

îmbunătățirea sistemului de pensii, revizuirea cadrelor fiscale, precum și 

crearea și operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare. 

 

 Componenta 9 - Sprijin pentru mediul de afaceri, cercetare, 

dezvoltare și inovare, prin scheme de ajutor de stat pentru digitalizare 

IMM-uri și alte vouchere, debirocratizare și reforme privind cercetarea 

dezvoltarea inovarea, inclusiv a carierei de cercetător. 

 

 Componenta 10 - Fond local pentru tranziția verde și 

digitală a UAT-urilor. Vor fi promovate inițiativele în parteneriat sau 

asocierile de mai multe UAT-uri (ADI - Zone Metropolitane, precum și 

parteneriate cu Consiliile Județene, Municipii - altele decât reședințe de 

județ, ADI și parteneriate cu Consilii Județene, Orașe plus ADI și alte 

parteneriate). În cadrul acestei componente se vor finanța construirea 

de locuințe sociale/de necisitate, precum și minim 880.000 mp construiți 

de locuințe pentru specialiști în educație și sănătate în mediul rural; 420 
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autobuze electrice (împreună cu stații de încărcare rapide și lente)/ 

hidrogen și troleibuze cu baterii, 6.500 stații noi de încărcare vehicule 

electrice în total, în toate categoriile de localități, 1.000 microbuze 

electrice/hidrogen achiziționate pentru scopuri comunitare, care vor fi 

achiziționate centralizat și apoi acordate în funcție de necesitățile 

identificate în strategiile locale ale comunităților. 

 

 Componenta 11 - Turism și cultură va avea un buget total 

alocat de 200 milioane euro pentru a propulsa turismul, a crește 

competivitatea în turism, precum și pentru transformarea structurală 

socio-economică în zonele rurale și în zonele defavorizate prin 

dezvoltarea sustenabilă a turismului cultural și natural ca vector de 

dezvoltare teritorială. 

 

 Componenta 12 - Sănătate are un buget de 2,45 miliarde euro 

care va fi alocat pentru centre comunitare construite sau renovate, care 

au dotări noi și personal, cabinete de asistență medicală primară 

dotate/dotate și renovate, prioritizand cabinetele din mediul rural,  

compartimente/secții de terapie intensivă nou-născuți dotate, inclusiv cu 

ambulanță transport nou-născuți (pentru centrele regionale), ambulatorii 

/unități medicale publice/alte structuri publice care furnizează asistență 

medicală ambulatorie reabilitate/modernizate/extinse/dotate, unități 

sanitare publice/spitale publice care beneficiază de infrastructură nouă, 

unitati medicale mobile - pentru zonele cu acces limitat la servicii de 

asistență medicală specializată, programele de formare în 

managementul serviciilor de sănătate. 

  

Componenta 13 cuprinde Reforme în domeniul social cu un 

buget total de 167 milioane euro, pentru grupurile vulnerabile, precum 

copii și persoane cu dizabilități. 

  

Componenta 14 - Reforma sectorului public, creșterea 

eficienței justiției și întărirea capacității partenerilor sociali precum 

și reforma companiilor de stat, reformarea sistemului național de achiziții 

prin eficientizarea procesului de achiziții - un nou formular standard 

electronic va fi disponibil, Adoptarea noii Strategii Naționale Anticorupție 

și implementarea acestora, etc. 
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 Componenta 15 - România Educată are un buget total propus 

de 3,6 miliarde euro și cuprinde reforme la finalul cărora se vor atinge 

rezultate precum: creșterea numărului de elevi înmatriculați în cadrul 

liceelor agricole, 50 de școli noi, 1.800 de microbuze verzi pentru 

transportul elevilor, 75.000 de săli de clasă dotate cu mobilier, 20.000 

de locuri de recreere și lectură, campusuri universitare, SMART Lab-uri, 

laboratoare de informatică dotate pentru derularea învățării în format 

virtual, 140 de creșe înființate și operaționalizate și 412 servicii 

complementare (se înființează în spații oferite de comunitate/diferiți 

furnizori publici și privați de educație, în localitățile izolate, 

dezavantajate unde nu se justifică construirea unei creșe/grădinițe) 

preum și 10 centre de învățământ dual integrate, finalizate și 

operaționale, corelate cu cerințele operatorilor economici din zona 

respectivă.  

 

 PNRR reprezintă astfel o sinteză între prioritățile de dezvoltare 

identificate de Guvernul României și necesitățile indicate în 

recomandările de țară. Se va întări situația economică și socială din 

România prin rezolvarea unor provocări identificate până acum în 

rapoartele de țară sau în alte documente relevante adoptate oficial de 

Comisie în cadrul semestrului european să fie rezolvate sau diminuate 

semnificativ în timp. 

  

PNRR este de asemenea corelat cu alte strategii existente la 

nivel național și reprezintă o sursă de finanțare și o punere în același 

loc, în mod coerent, a obiectivelor de dezvoltare adoptate de către 

România prin aceste strategii sectoriale: 

- Strategia energetică a României 2020-2030, cu perspectiva 

anului 2050  

- Planul Național Integrat în Domeniul Energiei și Schimbărilor 

Climatice 2021-2030 (PNIESC)  

- Strategia Națională de Renovare pe Termen Lung SNRTL 

(2020-2050)  

- Strategia Națională de Reducere a Riscului Seismic 2020-

2050 (în curs de elaborare)  

- Politica Urbană a României 2020-2035 (în curs de elaborare) 

- Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor 

Climatice 2021-2030  
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- Planul de investiții pentru sectorul transporturilor 2020-2030  

- Strategia energetică a României 2020-2030, cu perspectiva 

anului 2050  

- Programul de Guvernare 2021-2024/ MCID  

- Plan Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (PNCDI 4) 

pentru perioada 2021-2027  

- Programul România Educată 

- Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și 

de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței 

domestice pentru perioada 2021-2027 

- Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 

2021-2027 

- Strategia naționale privind incluziunea socială și reducerea 

sărăciei pentru perioada 2021-2027; 

- Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor 

români aparținând minorității rome pentru perioada 2021-2027 

- Strategia Națională a Locuirii 2018 – 2030 

- Strategia Națională de Sănătate 2021-2027 

- Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 

2030. 

 

3.3 Cadrul strategic la nivel regional 

 

ADR VEST, ca urmare a analizei socio-economice și 

parteneriale realizate la nivel de regiune, pentru perioada 2021-2027, a 

identificat 7 domenii majore de intervenție, PILONI, în care trebuie să se 

concentreze investițiile. Pentru fiecare pilon, au fost identificate priorități, 

iar pentru fiecare prioritate măsuri, care se vor transpune ulterior în 

proiecte. Pilonii sunt: 

 

1.  Economie prosperă, competitivă, bazată pe inovare 

Prioritatea 1. Transformarea regiunii într-un ”hub de inovare” 

Măsuri HARD Măsuri SOFT 

- dezvoltarea și sprijinirea 

infrastructurilor de CDI, clusterelor, 

hub-urilor de inovare 

- dezvoltarea și sprijinirea 

entităților de transfer tehnologic  

- consolidarea culturii asociative în 

rândul firmelor din regiune  

- promovarea spiritului 

antrepenorial, a culturii inovării, 

leadership-ului  
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- susținerea parteneriatelor pentru 

inovare între toți actorii din 

Quadruplu Helix, pentru transferul 

rezultatelor cercetării în piață 

- dezvoltarea și sprijinirea 

infrastructurilor de sprijin a 

afacerilor  

- sprijin pentru crearea de spin-

offuri și start-upuri inovative, scale-

ups  

- sprijin pentru dezvoltarea/ 

achiziționarea și utilizarea de 

tehnologii avansate  

- susținerea achiționării de 

brevete, mărci, licențe și know-

how. 

- atragerea forței de muncă înalt 

calificate și cercetătorilor în 

regiune prin programe integrate 

- dezvoltarea serviciilor pentru 

inovare și transfer tehnologic  

- îmbunătățirea continuă a 

competențelor personalului CDI 

- dezvoltarea unor centre de 

excelență în județele regiunii  

- crearea unei Agenții Regionale 

de Inovare 

 

Prioritatea 2. O regiune cu întreprinderi dinamice și competitive 

Măsuri HARD Măsuri SOFT 

- susținerea investițiilor în inovare, 

noi tehnologii, digitalizare a 

firmelor 

- sprijin pentru diversificarea/ 

dezvoltarea capacității de 

producție sau a serviciilor IMM-

urilor  

- sprijin pentru infrastructuri de 

afaceri, incubatoare, start-upuri 

- sprijin pentru achiziționarea de 

facilități de micro-producție și/sau 

testare prototipuri 

- sprijinirea activităților destinate 

IMMurilor pentru ameliorarea stării 

economice în perioada post-criză 

COVID 

- sprijinirea parteneriatelor public-

privat (tehnopoluri, parcuri 

industriale, parcuri tehnologice, etc 

- încurajarea spiritului 

antreprenorial îndeosebi a tinerilor 

antreprenori, a culturii riscului, 

inclusiv în zonele mai puțin 

dezvoltate  

- îmbunătățirea sprijinului pentru 

start-upuri / spin-off-uri,  

- dezvoltarea instrumentelor 

financiare specifice pentru IMM-uri  

- susținerea activităților de 

internaționalizare și marketing. 
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Prioritatea 3. O regiune pregătită pentru era digitalizării 

Măsuri HARD Măsuri SOFT 

- investiții în IMM pentru 

achiziționarea de servicii și 

echipamente necesare pentru 

transformarea digitală, • sprijin 

pentru digitalizare la nivelul 

proceselor de producție pentru 

trecerea la Industry 4.0 

- sprijin pentru întărirea securității 

cibernetice  

- sprijin pentru digitalizarea 

sectorului public  

- sprijin pentru întărirea capacității 

firmelor din regiune de a prelua, 

dar și de a dezvolta noi tehnologii 

(ioT, AI, Robotică)  

- dezvoltarea e-comerțului  

- sprijin pentru dezvoltarea Hub-

ului Inovativ Digital (DIH) 

Regiunea Vest. 

- sprijinirea dezvoltării 

competențelor digitale la toate 

nivelurile 

 - crearea de baze de date și 

biblioteci virtuale,  

- încurajarea interoperabilității 

proiectelor de digitalizare. 

 

2. Tranziție verde și schimbări climatice 

Prioritate 1. Extinderea și modernizarea infrastructurii de mediu 

Măsuri HARD Măsuri SOFT 

- continuarea acțiunilor integrate 

de dezvoltare a sistemelor de 

apă/apă uzată  

- reabilitarea și construcția de stații 

de tratare, transport și distribuire a 

apei destinate consumului uman și 

apă uzată  

- construirea și reabilitarea 

rețelelor de canalizare și 

construirea / reabilitarea / 

modernizare (treaptă terțiară) a 

stațiilor de epurare a apelor uzate 

care asigură colectarea și 

- consolidarea capacității de 

reglementare economică a 

sectorului de apă și apă uzată, 

astfel încât să se eficientizieze 

procesul de realizare a planurilor 

de investiții pentru conformare 

- consolidarea capacității actorilor 

din sistem, pentru a susține 

tranziția la economia circulară, 

inclusiv conștientizarea publicului,  

colectarea separată, reciclarea și 

întoarcerea materialelor rezultate 

în circuitul de producție. 
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epurarea încărcării organice 

biodegradabile  

- îmbunătățirea accesului la 

sistemele de apă/apă uzată a 

gospodăriilor, inclusiv în 

aglomerările urbane mici (de ex. 

mediul rural) 

- investiții în managementul 

nămolului rezultat în cadrul 

procesului de epurare a apelor 

uzate/tratare a apei potabile  

- îmbunătățirea calității cursurilor 

de apă 

- consolidarea și extinderea 

schemelor de gestionare a 

deșeurilor și a sistemelor integrate 

de management al deșeurilor  

- sprijin pentru implementarea 

conceptului ”zero deșeuri”  

- încurajarea reciclării deșeurilor 

reutilizabile în vederea obținerii de 

materie primă  

- investiții în infrastructura de 

colectare și sortare deșeuri, 

compostarea deșeurilor 

biodegradabile. 

 

Prioritate 2. Protejarea și conservarea biodiversității regionale și 

decontaminarea siturilor poluate 

Măsuri HARD Măsuri SOFT 

- investiții pentru protejarea, 

restaurarea și utilizarea 

sustenabilă a siturilor Natura 2000  

- măsuri de menținere și de 

refacere specii și habitate în cadrul 

siturilor Natura 2000, precum și a 

ecosistemelor degradate și a 

serviciilor furnizate în afara ariilor 

- elaborarea, revizuirea și 

implementarea Planurilor de 

management a siturilor Natura 

2000/ Planuri de acțiune pentru 

specii  

- sporirea acțiunilor de educație în 

domeniului mediului la nivelul 

tuturor actorilor regionali   
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naturale protejate 

- acțiuni pentru ecologizarea / 

reconversia / bio-decontaminarea 

siturilor contaminate sau potențial 

contaminate (poate include și zone 

miniere / siderurgice), inclusiv 

refacerea / reabilitarea / 

ecologizarea ecosistemelor pentru 

a aduce terenul la starea inițială 

- dezvoltarea de perdele vegetale 

de-a lungul căilor de comunicații  

- achiziția de echipamente și 

sisteme informatice pentru 

măsurarea poluanților în aerului 

ambiental  

- dezvoltarea unei rețele regionale 

de monitorizare a calității factorilor 

de mediu în timp real. 

- acțiuni de completare a nivelului 

de cunoaștere a biodiversității și a  

ecosistemelor și realizarea de 

studii științifice  

- consolidarea capacității 

administrative a autorităților și 

entităților cu rol în managementul 

rețelei Natura 2000 și a altor arii 

naturale protejate. 

 

Prioritate 3. Îmbunătățirea eficienței energetice  

și a energiei din surse regenerabile 

Măsuri HARD Măsuri SOFT 

- renovarea fondului locativ 

existent în vederea creșterii 

eficienței energetice (reabilitare 

termică)  

- renovarea infrastructurilor publice 

în vederea creșterii eficienței 

energetice (reabilitare termică)  

- proiecte de eficiență energetică 

în mari întreprinderi și măsuri de 

sprijin adiacente  

- înlocuirea surselor de alimentare 

bazată pe cărbune pentru sisteme 

de încălzire centralizată cu surse 

regenerabile sau din cogenerare  

- eficientizarea energetică a 

sistemelor de termoficare 

- schimbarea paradigmei de 

consum energetic al populației  

- campanii de informare despre 

măsuri de reducere a consumului 

de energie  

- întărirea capacității actorilor locali 

de implementare a proiectelor de 

eficiență energetică. 
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- utilizarea resurselor regenerabile 

(geotermale, solare, eoliene) 

pentru asigurarea confortului 

termic 

- stimularea investițiilor în rețele 

inteligente de transport și 

distribuție a energiei  

- încurajarea utilizării producției de 

energie în gospodării  

- creșterea ponderii de surse 

regenerabile în consumul de 

energie al clădirilor 

- investiții pentru securitatea 

energetică prin dezvoltarea / 

modernizarea / retehnologizarea 

rețelelor de energie: hidro, 

termică, cărbune, gaze naturale. 

 

Prioritate 4. Promovarea adaptării la schimbările climatice, 

a prevenirii riscurilor și a rezilienței la dezastre 

Măsuri HARD Măsuri SOFT 

- consolidarea rezilienței și 

capacității de adaptare a regiunii la 

riscurile legate de climă și 

dezastre naturale  

- investiții în valorificarea durabilă 

a mediului: sisteme de 

irigații/umectare, sisteme de 

drenaj - desecări, lucrări de 

combatere a eroziunii solurilor, 

sisteme de protecție antigrindină 

- investiții în infrastructura verde 

(în special împăduriri, refacerea 

ecosistemelor forestiere) 

- investiții în sisteme noi sau 

modernizate de monitorizare, de 

pregătire, de alertă și de reacție în 

caz de dezastre. 

- îmbunătățirea capacității de 

reacție rapidă la fenomene 

meteorologice extreme  

- îmbunătățirea educației și 

capacității umane și instituționale 

privind atenuarea schimbărilor 

climatice, adaptarea, reducerea 

impactului și alerta timpurie. 
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3. Accesibilitate 

Prioritate 1. Continuarea investițiilor la infrastructura aferentă 

rețelelor TEN-T 

 

Prioritate 2. Dezvoltarea infrastructurilor de transport cu rol de artere 

suport pentru rețelele TEN-T 

- modernizarea și reabilitarea rețelei de drumuri județene care 

asigura conectivitatea directă 

- construirea unor noi segmente de drum județean pentru 

conectarea la autostrăzi sau drumuri expres 

- construirea/modernizarea variantelor ocolitoare pentru orașe 

cu statut de drum județean  

- investiții în infrastructura de drumuri de interes local și a 

conectivității cu drumurile de interes județean și național în cadrul UAT- 

urilor din cadrul ZUF  

- îmbunătățirea sistemelor și marcajelor de semnalizare și 

siguranță rutieră  

- construirea/modernizarea de stații pentru transport public pe 

traseul drumului județean 

- realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru 

pietoni și bicicliști 

- realizarea de perdele forestiere și parapeți pentru protecție, 

realizarea de investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv 

față de efectele generate de condiții meteorologice extreme. 

 

Prioritate 3. Dezvoltarea infrastructurii digitale 

 

- dezvoltarea serviciilor de telefonie și internet mobil în zonele 

mai puțin accesibile 

- dezvoltarea și extinderea infrastructurii de bandă largă 

(broadband), în special în mediul rural  

- dezvoltarea rețelelor Wi-Fi gratuite pentru cetățeni  

- utilizarea tehnologiilor wireless de încărcare în spațiile publice  

- extinderea mobilierului urban de tip ”wi-fi free” și ”green 

charge”  

- dezvoltarea infrastructurii de tip 5G, în special în instituțiile 

publice. 
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4 . Educație, sănătate și sisteme sociale performante 

Prioritate 1. Acces egal la o educație modernă, 

conectată la tendințele pieței muncii 

Măsuri HARD Măsuri SOFT 

- reabilitarea/modernizarea 

unităților de învățământ din 

regiune, în funcție de nevoile 

identificate  

- construirea/extinderea unităților 

de învățământ în zonele 

supraaglomerate  

- dotarea școlilor cu echipamente 

specifice, săli/ terenuri de sport, 

astfel încât să se asigure o bază 

materială modernă și să se creeze 

spații de învățare proiectate 

special pentru a promova noi 

abordări de predare și învățare, 

inclusiv cu ajutorul tehnologiilor 

moderne 

- construirea de campusuri 

școlare, cu precădere pentru 

învățământul profesional și tehnic/ 

învățământul dual  

- achiziția de mijloace de transport 

destinate transportului elevilor, cu 

precădere în arealele periferice  

- transformarea infrastructurii 

școlare și achiziționarea de 

echipamente, astfel încât să se 

permită digitalizarea procesului 

educațional  

- înființarea/construirea unor 

centre de reconversie 

profesională/pregătire profesională 

/învățare pe parcursul vieții în 

mediul urban și mediul rural 

- digitalizarea mediului universitar  

- adaptarea ofertei de educație și 

formare profesională la dinamica 

pieței muncii și la provocările 

inovării și progresului tehnologic  

- îmbunătățirea accesului și a 

participării la educație a copiilor cu 

dizabilități și/sau CES  

- adaptarea metodelor de predare 

la nevoile elevilor din toate 

categoriile, inclusiv medii 

dezavantajate 

- susținerea adoptării unor metode 

educaționale flexibile, centrate pe 

elev  

- identificarea, sprijinirea si 

promovarea copiilor supradotați  

- programe de informare, 

consiliere și educație parentală 

pentru familiile copiilor, cu 

focalizare pe familiile copiilor 

proveniți din grupuri vulnerabile 

- dezvoltarea sistemului de 

formare continuă a cadrelor 

didactice, inclusiv în ceea ce 

privește digitalizarea 

- extinderea programelor after-

school  

- promovarea și furnizarea unor 

pachete integrate de masuri de 

activare a tinerilor, inclusiv NEET  

- facilitarea dobândirii de calificări 

pentru persoanele care au părăsit 

timpuriu școala 
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- realizarea de centre de formare 

în domenii de vârf ale tehnicii  

- modernizarea universităților 

(laboratoare, săli de studiu, 

amfiteatre)  

- dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurilor sportive ale 

universităților  

- înființarea/dezvoltarea de 

centre/cluburi pentru tineret 

orientate către activități specifice și 

consiliere/monitorizare. 

- creșterea accesului și participării 

adulților la programe pentru pentru 

dezvoltarea competențelor cheie  

- pachete de formare pentru 

angajați adaptate nevoilor pieței 

- extinderea și diversificarea 

ofertei pentru programele de 

școală duală  

- dezvoltarea competențelor 

tehnice ale studenților  

- diversificarea specializărilor de 

masterate, studii postuniversitare, 

studii doctorale adaptate cerințelor 

regionale 

 - creșterea vizibilității și implicării 

mediului academic  

- încurajarea parteneriatelor 

internaționale la nivelul 

universităților  

- cursuri de formare pentru 

personalul din centrele de 

pregătire profesională. 

 

Prioritate 2. Acces incluziv la servicii medicale performante 

și inovative, orientate către pacient 

Măsuri HARD Măsuri SOFT 

- înființarea unui spital regional  

- modernizarea/reabilitarea/ 

extinderea unităților medicale 

existente și achiziții de aparatură 

medicală de ultimă generație 

- înlocuirea spitalelor vechi care nu 

mai corespund standardelor 

actuale cu unele noi  

- investiții în servicii medicale de 

urgență  

- investiții pentru asigurarea unor 

circuite temporare în caz de 

- consolidarea și dezvoltarea 

relațiilor de CDI între sistemul 

medical și firmele din domeniul IT  

- digitalizarea sistemului medical 

prin servicii de tip e-Sănătate și 

specializarea personalului  

- realizarea unui sistem de 

monitorizare a pacienților care 

suferă de boli grave 

- dezvoltarea serviciilor de 

reabilitare/recuperare, serviciilor 

de îngrijire paliativă, serviciilor de 
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epidemii, pandemii și alte situații 

- creșterea capacității de reziliență 

pe timp de criză în domeniul 

sanitar (depozite regionale de 

echipamente medicale) și 

alimentar (depozite regionale de 

cereale și produse alimentare) 

- dezvoltarea rețelei și a serviciilor 

oferite în regim ambulatoriu  

- crearea unui centru Cercetare-

DezvoltareInovare în domeniul 

medical 

- dezvoltarea și modernizarea 

centrelor medicale de permanență 

din zonele rurale  

- dezvoltarea rețelei de centre de 

recuperare pentru bolile cu 

incidență mare, îndeosebi cele din 

domeniul oncologic și cardio-

vascular  

- dezvoltarea rețelei de diagnostic 

de precizie și a medicinei 

personalizate  

- dezvoltarea și dotarea unităților 

medicale școlare cu aparatură 

specifică  

- modernizarea, extinderea și 

dotarea rețelei de medicină de 

familie și școlară  

- dezvoltarea, modernizarea și 

dotarea centrelor medicale de 

permanență. 

îngrijire pe termen lung  

- îmbunătățirea calității îngrijirii 

pacienților pe tot lanțul de îngrijiri  

- creșterea gradului de siguranță a 

pacientului în unitățile sanitare  

- îmbunătățirea răspunsului 

echipajelor de intervenție rapidă  

- acțiuni de conștientizare la 

nivelul populației a importanței 

prevenției medicale  

- realizarea de programe privind 

educația sanitară și promovarea 

unui stil de viață sănătos  

- creșterea accesibilității  

persoanelor vulnerabile către 

sistemul medical  

- sprijinirea programelor de 

instruire și formare profesională, 

cu accent pe abordările inovative  

- sprijinirea schimburilor de 

experiență interregionale și 

internaționale în vederea 

perfecționării  

- asigurarea unui acces egal și 

echitabil la servicii de sănătate a 

tuturor categoriilor de persoane 

- asigurarea accesului a elevilor și 

studenților la servicii de medicină 

școlară 

- reducerea mortalității prin boli 

transmisibile și netransmisibile  

- modelarea serviciilor medicale în 

funcție de specificul și tendințele 

demografice  

- asigurarea accesului elevilor și 

studenților la servicii medicale. 
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Prioritate 3. Asigurarea unor servicii sociale echitabile, 

limitarea excluziunii sociale și riscului de sărăcie 

Măsuri HARD Măsuri SOFT 

- crearea/modernizarea/extinderea 

/dotarea serviciilor sociale 

 - crearea de locuințe sociale 

pentru persoanele aflate în risc de 

sărăcie și excluziune socială  

- dezvoltarea rețelei de locuințe 

sociale, inclusiv pentru victimele 

violenței în familie 

- dezvoltarea unei rețele de 

asistență socială în zonele 

marginalizate  

- dezvoltarea/reabilitarea serviciilor 

de îngrijire destinate copiilor 

vulnerabili 

- dezvoltarea infrastructurii care 

asigură servicii de alimentație 

- creșterea capacității de 

recuperare a persoanelor cu 

handicap și includerea acestora în 

activități socio-economice  

- creșterea accesibilității fizice a 

persoanelor cu dizabilități în 

localități 

- înființarea și dotarea cu 

infrastructură și logistică specifică 

a unor centre județene cu echipe 

mobile de servicii sociale  

- dezvoltarea întreprinderilor din 

sectorul economiei sociale. 

- diversificarea și îmbunătățirea 

calității serviciilor sociale  

- creșterea accesului la servicii 

sociale a tuturor categoriilor 

defavorizate  

- creșterea accesului pe piața 

muncii a persoanelor vulnerabile  

-creșterea implicării serviciilor 

sociale în relațiile cu tinerii care 

abandonează școala 

- creșterea capacității centrelor de 

educație și reconversie 

profesională pentru șomeri  

- dezvoltarea parteneriatelor între 

furnizorii publici și privați de 

servicii sociale  

- sprijinirea înființării și dezvoltării 

ONG-urilor din domeniul social  

- specializarea personalului din 

serviciile sociale  

- asigurarea unui acces egal la 

servicii de asistență socială  

- încurajarea voluntariatului în 

servicii de asistență socială  

- implicarea persoanelor 

vulnerabile în activități cultural-

sportive  

-digitalizarea serviciilor sociale și 

crearea unei rețele de 

monitorizare de tip SMART pentru 

persoanele vârstnice  

- dezvoltarea și specializarea 

serviciilor sociale pentru 

reabilitarea persoanelor care se 

confruntă cu adicție. 
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Prioritate 4. Creșterea ocupării forței de muncă 

și asigurarea incluziunii pe piața muncii 

Măsuri HARD Măsuri SOFT 

- consolidarea și sprijinirea 

antreprenoriatului și economiei 

sociale pentru integrarea forței de 

muncă din categoriile 

dezavantajate  

- sprijinirea înființării de noi afaceri 

- crearea/continuarea dezvoltării 

de programe regionale de tip ”a 

doua șansă”  

- sprijinirea creării unor centre de 

reconversie și formare 

profesională. 

- măsuri pentru integrarea tinerilor 

pe piața muncii  

- dezvoltarea culturii 

antreprenoriatului  

-promovarea produselor și 

serviciilor furnizate de întreprinderi 

sociale  

- asigurarea accesului la piața 

muncii a tuturor persoanelor, 

inclusiv a celor defavorizate  

- asigurarea unui venit minim 

garantat pentru persoanele 

vulnerabile  

- asigurarea protecției financiare a 

persoanelor vulnerabile 

- asigurarea egalității de șanse și 

gen pentru toți  

- îmbunătățirea calității și eficienței 

actorilor implicați în sistemul de 

ocupare a forței de muncă  

- promovarea flexibilității și 

reconversiei profesionale în 

vederea mobilității profesionale  

- actualizarea și dezvoltarea 

competențelor formatorilor  

- sprijinirea mobilității regionale în 

vederea asigurării unui loc de 

muncă  

- sprijinirea și ameliorarea 

condițiilor de muncă  

- îmbunătățirea nivelului de 

competențe  

- stimularea întreprinderilor pentru 

inserția tinerilor NEETs în câmpul 

muncii  
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- creșterea accesului copiilor din 

zonele rurale marginalizate la 

educație, orientare și consiliere 

profesională personalizate. 

 

5. Sustenabilitate prin turism și cultură 

Prioritate 1. Crearea unui brand turistic regional 

prin promovarea potențialului endogen 

Măsuri HARD Măsuri SOFT 

- reabilitarea, modernizarea și 

echiparea stațiunilor turistice  

- valorizarea resurselor de ape 

minerale pentru promovarea 

regiunii ca destinație turistică 

medicală transfrontalieră și 

regiune pilot anti-îmbătrânire  

- dezvoltarea și punerea în valoare 

a infrastructurii turistice publice, în 

special în zone care dispun de un 

potențial turistic valoros 

- crearea de rute și trasee 

integrate pentru turismul montan, 

activ  

- extinderea domeniilor schiabile în 

arealele cu potențial  

- investiții în tabere și centre de 

agrement pentru refuncționalizare, 

modernizare, extindere și dotare 

- punerea în valoare a 

patrimoniului natural regional în 

scopul dezvoltării ecoturismului 

- dezvoltarea infrastructurii 

turistice și a serviciilor conexe în 

zonele cu potențial turistic 

- investiții integrate în orașele cu 

potențial pentru turism de 

afaceri/MICE care să pună în 

valoare principalele elemente de 

- promovarea resurselor stațiunilor 

turistice pe plan național și 

internațional  

- promovarea patrimoniului natural  

- dezvoltarea unor produse 

turistice integrate  

- suport pentru dezvoltarea unor 

planuri de marketing a destinațiilor 

turistice prioritare la nivel regional 

și local  

- măsuri specifice care încurajează 

persoanele defavorizate de a 

participa la realizarea actului 

turistic  

- pregătirea profesională inițială și 

formarea profesională continuă a 

forței de muncă în turism  

- cartografierea și inventarierea 

stării elementelor patrimoniului 

natural și cultura. 
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patrimoniu cultural, investiții în 

facilități pentru petrecerea timpului 

liber. 

 

Prioritate 2. Valorificarea patrimoniului cultural 

Măsuri HARD Măsuri SOFT 

- cercetarea, conservarea și 

reabilitarea obiectelor de 

patrimoniu de importanță națională 

și a celor înscrise în patrimoniul 

mondial UNESCO  

- punerea în valoare a clădirilor ce 

fac parte din ansambluri sau situri 

urbane cu scopul de a promova 

identitatea culturală regională și de 

a ridica atractivitatea zonei  

- punerea în valoare a 

patrimoniului din orașe mici și 

comune ca suport socio-economic 

pentru abordarea problemelor 

identificate la nivel local, stabilite 

în cadrul unor strategii 

participative de dezvoltare bazate 

pe valorile patrimoniale- 

arhitectural-urbanistice, istorice  

-reabilitarea/reamenajarea/ 

revitalizarea patrimoniului construit 

din stațiunile balneare  

- reabilitarea și refuncționalizarea 

patrimoniului industrial pentru 

conservarea și exploatarea 

acestuia în scop economic  

- cercetarea, conservarea și 

reabilitarea obiectelor de  

patrimoniu de importanță locală cu 

potențial turistic  

- dezvoltarea infrastructurii 

turistice (inclusiv și îndeosebi 

- pregătirea profesională a forței 

de muncă din domeniul 

construcțiilor și restaurărilor pentru 

meserii specifice restaurării 

clădirilor de patrimoniu și a 

obiectelor apartenente  

- pregătirea de specialiști arhitecți, 

urbaniști, istorici pentru elaborarea 

strategiilor de dezvoltare prin 

patrimoniu 

- pregătirea de forță de muncă 

calificată în arealele cu potențial 

turistic  

- acțiuni de educare și 

conștientizare a locuitorilor de 

importanța și rolul patrimoniului  

- identificarea peisajelor culturale, 

crearea de branduri și circuite 

turistice (eventual transfrontaliere) 

pe baza acestora 

- promovarea patrimoniului 

imaterial  

- facilitarea accesului spre 

elementele de patrimoniu cultural 

din zona rurală (inclusiv și 

îndeosebi pentru accesul 

persoanelor cu dizabilități)  

 

 

- dezvoltare integrată a zonei 

adiacente a patrimoniului cultural 

reabilitat 
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pentru persoanele cu dizabilități) 

care să protejeze monumentele ce 

pot fi afectate de turismul în masă  

- sprijin pentru înființarea 

Organizației de Management a 

Destinației Turistice (OMD). 

- dezvoltarea și extinderea 

colaborărilor la nivel interregional 

și internațional în vederea 

promovării patrimoniului, inclusiv 

prin includerea monumentelor din 

regiune în trasee transfrontaliere. 

 

Prioritate 3: Promovarea culturii în regiune 

Măsuri HARD Măsuri SOFT 

- modernizarea infrastructurii și 

serviciilor culturale, cu accent pe 

păstrarea și valorificarea identității 

regionale 

- dezvoltarea infrastructurii de 

acces pentru zonele cu patrimoniu 

natural și cultural 

- amenajare de muzee/centre 

expoziționale moderne și 

interactive care să crească 

potențialul turistic regional 

- realizare/amenajare spații 

destinate organizării de 

evenimente culturale de anvergură 

care să deservească serviciile 

turistice 

- implementarea tehnologiilor 

multimedia și a tehnicilor digitale 

pentru promovarea infrastructurilor 

culturale 

- investițiile în facilități pentru 

petrecerea timpului liber și în 

dezvoltarea de servicii culturale 

- dezvoltarea unor rute culturale și 

integrarea lor în itinerarii europene 

recunoscute . 

- crearea unui portofoliu de 

evenimente culturale de anvergură 

care să consolideze statutul 

cultural regional  

- sprijin pentru organizarea de 

evenimente, festivaluri, expoziții, 

târguri de talie internațională care 

sporesc vizibilitatea națională și 

internațională a regiunii în plan 

cultural. 

6. Dezvoltare urbană durabilă 

Prioritate 1. Mobilitate urbană durabilă 

Prioritate 2. Orașele Regiunii Vest – orașe smart 
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Prioritate 3. Regenerare urbană 

 

7. Tradiție și diversificare în mediul rural 

Prioritate 1. Dezvoltarea sustenabilă și inteligentă a spațiului rural 

Provocări regionale:  

- populația rurală se confruntă cu o scădere constantă  

- gradul de îmbătrânire al populației este mai accentuat în 

spațiul rural 

- mediul rural nu este atractiv pentru investitori sau pentru a 

atrage noi locuitori  

- dotările și infrastructura tehnico-edilitară nu au grad mare de 

acoperire și necesită modernizare  

- dimensiunea redusă a exploatațiilor agricole este o piedică 

pentru productivitate ridicată  

- micii producători locali rurali nu beneficiază de sprijin pentru  

a-și valorifica produsele 

- mediul economic din spațiul rural este slab dezvoltat  

- există disparități accentuate între spațiul rural periurban și 

spațiul rural din afara spațiilor peri-urban. 

 

Măsuri HARD Măsuri SOFT 

- dezvoltarea rețelelor de 

infrastructură tehnică edilitară 

(apă, canalizare, gaze naturale) și 

a infrastructurii de drumuri  

- susținerea diversificării 

activităților economice 

- susținerea producătorilor locali, 

încurajarea meșteșugurilor și 

activităților tradiționale  

- dezvoltarea rețelelor de medicină 

de familie și acțiuni de 

conștientizare a prevenției 

- dezvoltarea rețelelor de colectare 

și depozitare a produselor agricole 

și susținerea modernizării 

agriculturii  

- crearea și modernizarea de 

- consolidarea și diversificarea 

mediului antreprenorial din 

sectorul non agricol  

- încurajarea investițiilor în 

digitalizare și crearea unui sector 

agricol inteligent  

- încurajarea transferului de 

cunoștințe și a inovării în 

agricultură și silvicultură  

- sprijinirea investițiilor în CDI în 

sectorul agroalimentar  

- sprijinirea acțiunilor de tranziție 

spre o economie circulară  

- sprijinirea reconversiei 

profesionale a persoanelor active 

din mediul rural  

- creșterea vizibilității zonelor 
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rețele de irigații inteligente în 

contextul schimbărilor climatice  

- dezvoltarea rutelor de transport 

ecologic spre mediul urban  

- îmbunătățirea accesului la 

servicii de transport public 

județean/regional 

- valorificarea sustenabilă, 

regenerarea și extinderea 

suprafețelor silvice 

- modernizarea și dezvoltarea 

târgurilor și piețelor locale  

- amenajarea de spații de 

agrement, spații publice și spații 

verzi 

- susținerea lucrărilor de 

îmbunătățiri funciare, ecologizarea 

terenurilor, protejarea și adaptarea 

la schimbările climatice  

- asigurarea unui acces egal la 

servicii sociale de bază (educație, 

sănătate, sociale)  

- sprijinirea dezvoltării turismului 

rural și a ramurilor ecoturismului. 

rurale cu potențial turistic și agro-

alimentar 

- încurajarea micilor producători 

locali pentru a se asocia în 

activitatea agricolă 

- sprijin pentru fermele mici și 

medii în vederea creșterea 

producției și rentabilității 

-  încurajarea/sprijinirea/ 

promovarea investițiilor pentru 

dezvoltarea agriculturii ecologice 

certificate 

- încurajarea natalității pentru a 

contracara declinul populației. 

 

3.4 Cadrul strategic la nivel județean 

 

 Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a județului Timiș 

(SDES Timiș), împreună cu Programul Strategic (PS – SDES Timiș) 

este un instrument programatic fundamental prin care județul Timiș își 

propune să reducă în următoarele 2-4 decenii (cât mai rapid) 

disparitățile de dezvoltare socio-economice față de media de dezvoltare 

a regiunilor Uniunii Europene industrializate, în toate/majoritatea 

sectoarelor economico-sociale și în eficiența folosirii resurselor minerale 

și a energiei. 

 Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a județului Timiș 

cuprinde obiectivele care urmează a fi atinse pe parcursul implementării 

acesteia. 
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Au fost stabilite 5 (cinci) obiective pentru SDES, similare celor 

europene pentru anul 2020/2023, respectiv:  

1. Ocuparea forței de muncă:  

- rată de ocupare a forței de muncă de 75% în rândul populației 

cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani, cu o pregătire a forței de muncă 

prin PORU pentru meseriile și profesiile pentru sectoarele productive și 

pentru deprinderile în inovare.  

 

2. Cercetare și dezvoltare și inovare:  

- alocarea a 3% din valoarea adăugată brută a regiunii NUTS 3  

pentru cercetare, dezvoltare și inovare, cu contribuția bugetelor locale, 

pentru procentul de 1% peste nivelul de 2% la care s-a angajat 

România pentru a realiza: cel puțin o inovație la 10 tineri cercetători 

/studenți și un cercetător cu experiență/cadru didactic universitar 

incepând cu anul 2019  

- creșterea de la 0,25 euro valoare adăugată/kg produs finit la 

0,90 euro valoare adăugată/kg produs finit prin reproiectarea produselor 

și reindustrializarea regiunii. 

  

3. Schimbările climatice și utilizarea durabilă a energiei:  

- reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (sau 

chiar cu 30%, în condiții favorabile) față de nivelurile înregistrate în 1990  

- creșterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 

20%; folosirea altor surse de energeie regenerabilă, în lipsa în județul 

Timiș a celor din căderile de apă (hidro)  

- creșterea cu 20% a eficienței energetice, respectiv scăderea 

consumului de resurse minerale pentru producția internă și cea de 

export la nivel mediu european din 2020 

- extinderea rapidă a surselor de alimentare cu energie 

regenerabilă pentru clădiri colective (pompe de căldură, energie solară 

etc.) combinat cu sisteme de izolare și ventilare-climatizare, precum și 

de recuperare a caldurii din aerul viciat. 

- proiectarea unei rețele de canale adiacente canalului Bega și 

a altor surse de apă curgătoare; începrea construirii acestei rețele. 

4. Educație:  

- pregatirea studenților semestrial (cursuri separate și în cadrul 

fiecarui curs) pentru activitățile de inovare  
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- extinderea invătării pentru procese de inovare și în licee și 

școli profesionale  

- reducerea sub 10% a ratei de părăsire timpurie a școlii  

- creșterea la peste 40% a ponderii absolvenților de studii 

superioare în rândul populației în vârstă de 30-34 de ani. 

 

5. Lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale:  

- corelarea dintre oferta/structura pe meserii și profesii în cadrul 

unităților locale active din Regiunea NUTS 3 cu stocul de formare din 

universități și alte unități scolare, ținând cont de rata natalității și cea de 

ieșire la pensie  

- reducerea în Regiunea NUTS 3 a numărului persoanelor care 

suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei și a excluziunii sociale. 

 

Consiliul Județean Tiimiș (CJT) este autoritatea administrației 

publice locale din județul Timiș, constituită la nivel județean, pentru 

coordonarea activității consiliilor comunale și orășenești. Consiliul 

Județean este condus în perioada 2020-2024 de un reprezentant al 

PNL, în Consiliu făcând parte alți 17 consilieri PNL. Din componența 

consiliului mai fac parte 9 reprezentanți USR-PLUS, 7 consilieri ai PSD 

și 3 ai Pro România.  

 

Consiliul Județean Tiimiș (CJT)  a elaborat și adoptat o serie de 

strategii pe care își bazează activitatea: 

- Strategia integrată de dezvoltare economică și socială a 

județului Timiș 2021-2027 

- Planul județean de gestionare a deșeurilor în județul Timiș 

2020-2025 

- Planul de menținere a calității aerului în județul Timiș 2020-

2024 

- Strategia și programul strategic multianual de dezvoltare 

economico-socială a județului Timiș 

- Strategia de eficiență energetică a județului Timiș 2021-2027 

- Strategia județeană de sănătate și politici sociale 

 Consiliul Județean Timiș aplică conceptul de bugetare 

participativă prin care membrii comunității decid cum va fi cheltuită o 

parte a bugetului public în vederea îmbunătățirii calității vieții la nivelul 

comunității, prin proiecte precum: Promovarea cicloturismului local din 
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județul Timiș, Legendele și povestile Banatului - motor de promovare a 

turismului în județul Timiș, construcția unui adăpost pentru câini, Centru 

de tineret mobil cultural și verde, etc., proiecte care pot afecta pozitiv și 

în mod colateral și calitatea vieții din comuna Dudeștii Noi.  

 

 Prin programul Tim Cultura, Consiliul Județean Timiș, își 

propune să deschidă actul de cultură și activitățile de tineret către un 

număr cât mai mare de persoane, să centreze oferta artistică pe public 

și să înlăture inegalitățile de acces prin stimularea vieții cultural-artistice 

în comunele și orașele județului. 

 

 Programul Promovarea sportului de performanță și programul 

Sportul pentru toți, Agenda Sportivă acordă finanțare nerambursabilă 

din bugetul Consiliului Județean Timiș, cu desfășurare anuală, prin care 

se încurajează sportul de masă și se susține performanța sportivă în 

județul nostru. 

 

Consiliul Județean vine în sprijinul unităților de cult din Timiș 

aparținând cultelor religioase recunoscute din România, pentru 

completarea fondurilor proprii, cu scopul finanțării lucrărilor de 

construire, reparare, conservare a lăcașelor de cult din județul Timiș, 

stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, 

executarea și raportarea bugetului local. 

  

De asemenea, se acordă o schemă de minimis pentru 

finanțarea spitalelor publice locale aflate în subordinea autorităților 

locale din județul Timiș.  

 

3.5 Polul de creștere Timișoara 

 

Delimitarea „Polului de creștere Timișoara” a fost gândită în 

anul 2009, în baza unui set de principii relevante pentru dezvoltarea 

regională și amenajarea teritoriului, și anume principiile subsidiarității, 

procesualității și sustenabilității deciziilor de amenajare a teritoriului.  

Analiza diagnostic realizată pe baza unui set de criterii atent 

selectate a scos în evidență faptul că influența urbanizatoare a orașului 

Timișoara s-a exercitat, în perioada premergătoare primului ciclu de 
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finanțare (2009 – 2014), doar asupra primului inel de comune din jurul 

său. 

  

Din punct de vedere administrativ-teritorial, polul de creștere 

Timișoara a cuprins, la înființarea sa (componența rămânând aceeași și 

în prezent), un centru urban (Municipiul Timișoara) și arealul său de 

influență imediată, respectiv 14 unități administrativ-teritoriale rurale 

(Becicherecu Mic, Bucovăț, Dudeștii Noi, Dumbrăvița, Ghiroda, 

Giarmata, Giroc, Moșnița Nouă, Orțișoara, Pișchia, Remetea Mare, 

Săcălaz, Sînmihaiu Român, Șag), iar delimitarea zonei de influență a 

Polului de Creștere Timișoara a fost aprobată prin HCL nr. 387/2008. 
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CAPITOLUL IV  

 

ANALIZA SWOT. ANALIZA PEST 

 

 4.1 Analiza SWOT  

 

Scopul realizării analizei SWOT este de a identifica resursele și 

capacitățile din comunitate (potențialului intern), dar și pentru evaluarea 

limitelor și a punctelor slabe ale acestuia. O altă dimensiune a analizei 

SWOT este mediul extern, prin care se evaluează oportunitățile 

benefice atingerii obiectivelor stabilite prin strategie și amenințările 

posibile din mediul extern.  

  

Această analiză este esențială, deoarece aduce o contribuție 

importantă asupra identificării măsurilor ulterioare în procesul de 

planificare în vederea atingerii obiectivelor strategiei de dezvoltare. 

Acest instrument reflectă o imagine de ansamblu astfel încât punctele 

tari și oportunitățile, o dată conștientizare, să fie valorificate,  mai ales 

prin existența oportunităților, iar punctele slabe și amenințările să poată 

fi diminuate sau chiar eliminate.  

 

Pornind de la premizele de mai sus, s-a realizat analiza SWOT 

a comunei într-o privire de ansamblu și din punct de vedere al: 

economiei, infrastructurii, educației și învățământului, mediului 

înconjurător, sistemului de sănătate și asistență socială, culturii, 

turismului și timpului liber. 

 

Privire de ansamblu 

PUNCTE TARI 

- Realizarea unor investiții în 

dezvoltarea comunei 

- Existența unui mediu economic 

puternic dezvoltat 

- Condițiile geoclimatice sunt în 

general favorabile activității în 

agricultură 

- Implicarea comunei ca membru 

PUNCTE SLABE 

- Lipsa rețelei de gaz care să 

asigure o termoficare a locuințelor 

- Existența unui număr mare de 

persoane vulnerabile sau 

persoane fără studii în comună 

- Transport public care nu acoperă 

nevoile cetățenilor 

- Existența unor animale fără 
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în asociații de dezvoltare teritorială 

- Existența unei strategii de 

dezvoltare a serviciilor sociale 

pentru 2020-2024 

- Existența unui dispensar, unui 

centru de urgențe, medic 

stomatolog, farmacie 

- Existența unei grădinițe și școli 

gimnaziale 

- Potențial turistic cultural bazat pe 

datini locale și monumente 

- Existența sistemului de 

supraveghere video 

- Construirea unei Arene sportive 

și a unui complex sportiv 

- Proiect de construire a unui 

aquapark, modernizare parcuri, 

cămin cultural. 

- Proiect integrat de viabilizare 

a cartierului Solaris 3: retele de 

utilitati, constructie de cladiri 

publice, inclusiv  centru civic 

stăpân 

- Stația de epuare afectează 

calitatea aerului. 

OPORTUNITĂȚI 

- Finanțări nerambursabile 

- Finanțările PNRR 

- Relația bună cu administrația 

județeană în vederea finanțării 

proiectelor de investiții 

- Posibilitatea practicării unor 

forme de turism ecologic și cultural 

istoric, favorizate de patrimoniul 

cultural și istoric și de resursele 

naturale disponibile 

- Creșterea gradului de valorificare 

a resurselor regenerabile de 

energie (în special biomasa și 

energia solară)  

AMENINȚĂRI 

 

- Degradarea terenurilor și 

eroziunea solurilor 

- Crize generate de epidemii sau 

pandemii 

- Instabilitatea economică și 

financiară la nivel național 
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- Cursuri de formare profesională 

cu finanțare europeană 

- Fonduri pentru agricultori și 

diversificarea afacerilor în mediul 

rural. 

 

Concluzii:  

Comuna Dudeștii Noi a implementat recent o serie de proiecte 

de dezvoltare durabilă, menite să îmbunătățească calitatea vieții în 

comună. Mediul economic este puternic dezvoltat, existând numeroase 

locuri de muncă, însă faptul că în comună nu există rețea de gaze 

naturale împiedică dezvoltarea multor societăți, afectând totodată și 

persoanele fizice. Locuitorii au acces la servicii de bază: sociale, 

medicale și de învățământ, existând chiar și un serviciu voluntar pentru 

situații de urgență și o ambulanță socială. Câinii fără stăpân sunt o 

problemă în comunitate. Există o arenă sportivă și o sală de sport nou 

construite, însă se dorește și modernizarea unor parcuri și construirea 

unui aqua park, având în vedere și dorința de exploatare a unor resurse 

geotermale, pentru a crește posibilitățile de petrecere a timpului liber. 

 

Infrastructura 

PUNCTE TARI 

- Existența infrastructurii 

educaționale și de sănătate 

- Iluminat public care acoperă 

toată comuna 

- Existența rețelei de apă, 

canalizare și stație pentru 

epurarea apelor uzate 

- Sistem de colectare a deșeurilor 

eficient 

- Existența sistemului de 

supraveghere video 

- Existența unor instituții de 

învățământ și sănătate 

- Serviciul de ambulanța socială  

- Serviciul voluntar pentru situații 

PUNCTE SLABE 

 

- Lipsa unor locuri de parcare la 

grăiniță 

- Lipsa rețelei de gaz care să 

asigure o termoficare a locuințelor 

- Lipsa unei piețe publice 

- Transportul în comun 

- Rețeaua de apă, canalizare și 

stația pentru epurarea apelor 

uzate, nu acoperă toate zonele 

comunei 

- Lipsa unei creșe 

- Existența unor animale fără 

stăpân. 
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de urgență 

- Existența unei biblioteci, cămin 

cultural. 

OPORTUNITĂȚI 

- Programe de creștere a eficienței 

energetice 

- Posibilitățile de finanțare a 

proiectelor de infrastructură din 

fondurile structurale ale UE 

- Relația bună cu administrația 

publică județeană (care poate 

sprijini proiectele de dezvoltare 

locală). 

 

AMENINȚĂRI 

 

- Revendicările foștilor proprietari 

asupra unor clădiri în care 

funcționează instituții publice 

- Crize generate de epidemii sau 

pandemii 

- Instabilitatea economică și 

financiară la nivel național 

 

 

Concluzii:  

Cu excepția sistemului de alimentare cu gaz metan, în comună 

există o rețea de utilități în plină dezvoltare și modernizare (iluminat 

public, apă, canalizare). Ba mai mult, comuna are în vedere și 

exploatarea resurselor geotermale și datorită unei vaste experiențe în 

proiecte cu finanțare europeană, va profita de posibilitățile de finanțare a 

infrastructurii din fondurile din perioada 2021-2027. Primăria dispune de 

clădiri publice care au o utilitate și funcționalitate publică, însă acestea 

sunt vechi și nu au beneficiat de modernizări ample în ultima perioadă. 

Totuși, există proiecte și se are în vedere modernizarea lor. De 

asemenea, se dorește demolarea și construirea unei noi grădinițe, 

înființarea unei creșe, a unui adăpost pentru animale fără stăpân, 

precum și a unui centru ISU. O particularitate pozitivă a comunei o 

reprezintă serviciul de ambulanță socială. Cetățenii se arată mulțumiți, 

în general, de infrastructura existentă. 

 

Potențialul economic 

PUNCTE TARI 

- Proximitatea față de Timișoara 

- Existența a numeroase societăți 

în teritoriu 

- Existența unor locuri de muncă 

PUNCTE SLABE 

- Lipsa unor facilități pentru 

investitori 

- Lipsa unui centru de consiliere a 

persoanelor juridice pentru 
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- Existența proiectelor de 

îmbunătățire a infrastructurii 

- Experiență în implementarea 

proiectelor europene de dezvoltare 

locală 

- Acces la rețeaua feroviară 

- Posibilități bune de a face 

cumpărături în comună 

- Existența forței de muncă în 

comună. 

atragerea de fonduri 

- Infrastructura de utilități 

blochează desfășurarea unor 

activități economice 

- Inexistența halelor 

agroalimentare și a târgurilor de 

animale. 

OPORTUNITĂȚI 

- Finanțări pentru diversificarea 

afacerilor în mediul rural 

- Finanțări pentru digitalizarea 

afacerilor 

- Finanțări pentru calificarea 

resurselor umane 

- Finanțarea prin PNRR a unor  

centre de învățământ dual 

integrate, finalizate și operaționale, 

corelate cu cerințele operatorilor 

economici din zona respectivă  

- Promovarea unor politici 

regionalre orientate spre inovare  

și care încurajează funcționarea 

IMM-urilor. 

AMENINȚĂRI 

- Instabilitate legislativă, monetară 

și politică 

- Criză economico-financiară la 

nivel național și internațional 

- Tendința de creștere a prețurilor 

resurselor energetice sub influența 

instabilității monedelor 

internaționale 

- Birocrația  

- Pandemiile 

- Complexitatea și dificultatea 

procedurilor birocratice pentru 

obținerea finanțărilor.  

 

Concluzii:  

Mediul economic al comunei este foarte dezvoltat, fapt care a 

condus la creșterea numărului de locuri de muncă. Lipsa rețelei de gaze 

afectează mediul economic, alături de tendința de creștere a prețurilor 

resurselor energetice sub influența instabilității monedelor internaționale 

și birocrație. Primăria are în vedere acordarea unor facilități pentru a 

sprijini mediul economic. Se dorește înființarea unui centru de consiliere 

a persoanelor juridice pentru atragerea de fonduri. 
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Educația și învățământul 

PUNCTE TARI 

- Existența școlii gimnaziale 

Dudeștii Noi 

- Existența grădiniței cu program 

normal și prelungit 

- Derularea unor activități 

extracurriculare complexe și 

diverse la școală 

- Existența unui proiect de 

construire grădiniță 

- Existența unui proiect de 

modernizare al școlii 

- Profesionalismul cadrelor 

didactice. 

- Proiecte recente de digitalizare si 

protectie impotriva SARS COVID -

19. 

PUNCTE SLABE 

- Lipsa liceelor, școlii profesionale 

- Autobuze școlare insuficiente. 

OPORTUNITĂȚI 

- Digitalizarea școlilor și finanțarea 

unor SMART-LABuri 

- Finanțarea unor cursuri pentru 

cadrele didactice 

- Finanțarea creșelor și a 

programelor de tip after-school 

- Finanțarea locuințelor de serviciu 

pentru specialiștii din învățământ. 

AMENINȚĂRI 

- Fluctuația cadrelor didactice 

- Migrația populației 

- Pandemiile 

- Dezinteresul tinerilor față de 

procesul educativ 

- Dotările superioare ale altor școli 

din zonă. 

 

Concluzii: 

În comună se remarcă existența școlii gimnaziale, precum și a 

unei grădinițe cu program normal sau program prelungit. Primăria are în 

vedere modernizarea acestor clădiri, dar și demolarea grădiniței și 

reconstrucția ei. În prezent există finanțări pentru creșe și programele 

de tip after school, iar primăria, alături de conducerea școlii, care au 

experiență în derularea unor proiecte cu fonduri nerambursabile, doresc 

să beneficieze de aceste oportunități. 
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Sănătatea și asistența socială 

PUNCTE TARI 

- Existența unei strategii de 

dezvoltare a serviciilor sociale 

acordate de furnizorii publici și 

privați la nivelul comunei Dudeștii 

Noi 

- Existența serviciului de 

ambulanță socială 

- Existența serviciului voluntar 

pentru situații de urgență 

- Există două dispensare, 1 

cabinet stomatologic cu medic 

stomatolog, două farmacii, 1 

centru de permanență pentru prim 

ajutor. 

- Proiect integrat de viabilizare a 

cartierului Solaris 3: retele de 

utilitati, constructie de cladiri 

publice, inclusiv  centru civic. 

PUNCTE SLABE 

- Număr mare de persoane aflate 

în situații de vulnerabilitate 

- Lipsa unor locuințe sociale 

- Lipsa unei creșe. 

- Lipsa unui loc de joaca la 

gradinita. 

OPORTUNITĂȚI 

- Finanțarea locuințelor de serviciu 

pentru specialiștii din sănătate 

- Finanțări ANL. 

AMENINȚĂRI 

- Pandemiile 

- Furnizorii privați de servicii 

medico – farmaceutice nu țin cont 

de nevoile locale, ci mai degrabă 

oferă servicii în care ei sunt 

specializați, preferând de regulă 

zonele urbane. 

 

Concluzii: 

Pe teritoriul comunei există un număr mare de persoane 

vulnerabile, iar serviciile sociale sunt bine organizate, existând chiar și o 

strategie în acest sens. Se remarcă existența serviciului voluntar pentru 

situații de urgență, precum și existența serviciului de ambulanță socială. 
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Pe teritoriul comunei există un centru de permanență cu punct de 

acordare prim ajutor. 

 

 

Cultura, turismul și timpul liber 

PUNCTE TARI 

- Construirea unei Arene Sportive 

și a Sălii de Sport 

- Existența unor proiecte de 

renovare alei pietonale și parcuri 

- Existența unui Cămin cultural și a 

unui proiect de introducere a altui 

Cămin cultural în PUZ 

- Existența bibliotecii comunale 

- Modernizarea bisericii Romano –

Catolice „Sf. Vendelin”, monument 

istoric de clasă A și amenjarea 

unui muzeu 

- Derularea a numeroase 

evenimente culturale 

- Existența unui cor, a unui 

ansamblu folcloric, a unor tradiții. 

PUNCTE SLABE 

- Lipsa unor spații de susținere 

spectacole în aer liber 

- Lipsa unei identități vizuale locale 

- Lipsa potențialului turistic 

- Lipsa unitatilor de cazare. 

 

 

OPORTUNITĂȚI 

- Finanțări pentru transformarea 

turismului în vector de dezvoltare 

teritorială 

- Finanțările pentru dezvoltarea 

zonelor rurale vor face comunele 

mai atractive pentru turiști 

- Finanțări pentru modernizarea 

bisericilor din lemn 

- Valorificarea gastronomiei locale  

- Fructificarea istoriei bogate a 

comunei  

- Accesarea fondurilor structurale 

disponibile în domeniul turismului 

- Posibilitatea creării 

AMENINȚĂRI 

- Concurența comunelor 

învecinate și a orașelor privind 

dezvoltarea sectorului de 

agrement 

- Resurse financiare locale limitate 

pentru dezvoltarea infrastructurii 

turistice. 
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parteneriatelor externe și interne 

de colaborare în domeniul 

turismului. 

 

Concluzii: 

Pe teritoriul comunei există monumente și factori culturali care 

pot reprezenta atracții turistice. Primăria are în vedere construirea unui 

aqua park, care va face comuna mai atractivă pentru turiști. Planurile de 

înfrumusețare a comunei vor contribui la construirea unei imagini 

pozitive ale acesteia. În teritoriu există prea putine locuri de cazare, însă 

există numeroase oportunități de finanțare ale acestora. 

 

Mediul înconjurător și salubrizarea 

PUNCTE TARI 

- Grad redus de poluare 

- Existența sistemului de 

alimentare cu apă  

- Calitatea solului și lipsa poluării 

industriale permit practicarea 

agriculturii 

- Existența unei stații de epurare 

- Nivel ridicat al curățeniei 

- Salubrizare adecvată 

- Existența unui proiect de 

construire perdea ecologică. 

PUNCTE SLABE 

- Lipsa resurselor materiale pentru 

îndeplinirea obiectivelor de 

investiții propuse în domeniul 

infrastructurii de mediu  

- Poluarea aerului datorită stației 

de epurare. 

OPORTUNITĂȚI 

- Finanțări din Fondul pentru 

Mediu 

- Finanțări din programul 

operațional pescuit și afaceri 

maritime 

- Dezvoltarea unor parteneriate în 

vederea protecției mediului 

- Finanțarea prin PNRR a stațiilor 

de încărcare a autovehiculelor. 

AMENINȚĂRI 

- Schimbările climatice 

- Poluarea zonelor prin plasarea 

iresponsabilă a deșeurilor  

- Circulația turistică necontrolată, 

inclusiv în zonele protejate, urmată 

de distrugeri ale solului și 

vegetației 

- Educație ecologică superificială  

- Lipsa fondurilor necesare 

înființării unor activități economice 

de reciclare a deșeurilor  
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- Inexistența unor tehnologii 

alternative de energie verde 

(parcuri eoliene, panouri solare). 

 

Concluzii: 

În comuna Dudeștii Noi se remarcă un grad redus de poluare, 

însă nu există o politică de mediu, dar se intenționează implementarea 

unor tehnologii alternative de producere a energiei verzi (parcuri 

eoliene, panouri solare, energie geotermală). Aceste proiecte sunt 

costisitoare, iar până la acest moment nu s-au implementat din cauza 

lipsei resurselor materiale. Există intenția de eficientizare energetică a 

clădirilor publice, precum și de construire a unor perdele ecologice, 

parcuri fotovoltaice. O problemă este mirosul neplăcut al aerului din 

mediu, datorat stației de epurare.  

 

 4.2 Analiza PEST 

 

O analiză PEST privește în afară, la mediul înconjurător și la 

factorii externi, find o componentă de bază a scanării mediului. Aceasta 

face o diagnoză a componentei politice, economice, sociale și 

tehnologice. Analiza politică include influența guvernului, legislației și a 

mediului politic de la nivel județean sau național, în corelație cu mediul 

politic de la nivel local. Încadrarea din punct de vedere economic a 

comunei în economia regională sau națională este o altă componentă 

analizată. Influența politicilor sociale naționale și regionale se reflectă în 

teritoriul comunei prin aplicarea legislației în vigoare. Componenta 

tehnologică a mediului extern trebuie analizată în vederea creării unui 

nivel de tehnologizare similar, la nivel de comună. 

 

A) POLITIC 

Consiliul Județean Tiimiș (CJT) este autoritatea administrației 

publice locale din Județul Timiș, constituită la nivel județean, pentru 

coordonarea activității consiliilor comunale și orășenești. Consiliul 

Județean este condus în perioada 2020-2024 de un reprezentant al 

PNL, în Consiliu făcând parte alți 17 consilieri PNL. Din componența 

consiliului mai fac parte 9 reprezentanți USR-PLUS, 7 consilieri ai PSD 

și 3 ai Pro România.  
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Consiliul Județean Tiimiș (CJT)  a elaborat și adoptat o serie de 

strategii pe care își bazează activitatea: 

- Strategia integrată de dezvoltare economică și socială a 

județului Timiș 2021-2027 

- Planul județean de gestionare a deșeurilor în județul Timiș 

2020-2025 

- Planul de menținere a calității aerului în județul Timiș 2020-

2024 

- Strategia și programul strategic multianual de dezvoltare 

economico-socială a județului Timiș 

- Strategia de eficiență energetică a județului Timiș 2021-2027 

- Strategia județeană de sănătate și politici sociale 

- Strategia de tineret a județului Timiș pentru perioada 2017-

2021 

 

Consiliul Județean Tiimiș  aplică conceptul de bugetare 

participativă prin care membrii comunității decid cum va fi cheltuită o 

parte a bugetului public în vederea îmbunătățirii calității vieții la nivelul 

comunității, prin proiecte precum: Promovarea cicloturismului local din 

județul Timiș, Legendele și povestile Banatului - motor de promovare a 

turismului în județul Timiș, Construcția unui adăpost pentru câini, Centru 

de tineret mobil cultural și verde, etc., proiecte care pot afecta pozitiv și 

în mod colateral și calitatea vieții din comuna Dudeștii Noi. Adminsitrația 

publică locală va promova proiectele de bugetare participativă ale CJT 

în perioada 2021-2027, ca și cetățenii comunei să se implice în 

alegerea celor mai necesare. 

 

Prin programul Tim Cultura, Consiliul Județean Timiș, își 

propune să deschidă actul de cultură și activitățile de tineret către un 

număr cât mai mare de persoane, să centreze oferta artistică pe public 

și să înlăture inegalitățile de acces prin stimularea vieții cultural-artistice 

în comunele și orașele județului. 

 

Programul „Promovarea sportului de performanță” și programul 

„Sportul pentru toți”, Agenda Sportivă acordă finanțare nerambursabilă 

din bugetul Consiliului Județean Timiș, cu desfășurare anuală, prin care 

se încurajează sportul de masă și se susține performanța sportivă în 

județul nostru. 
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Consiliul Județean vine în sprijinul unităților de cult din județul 

Timiș aparținând cultelor religioase recunoscute din România, pentru 

completarea fondurilor proprii, cu scopul finanțării lucrărilor de 

construcție, reparație, conservarea lăcașelor de cult din județul Timiș, 

stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, 

executarea și raportarea bugetului local. 

 

De asemenea, se acordă o schemă de minimis pentru 

finanțarea spitalelor publice locale aflate în subordinea autorităților 

locale din județul Timiș. 

 

Consiliul local al comunei este format din 13 consilieri, astfel:  

- 4  consilieri PNL 

- 1 consilier PMP  

- 3 consilieri RE:START ROMÂNIA 

- 2 consilieri PRO ROMÂNIA 

- 2 consilieri Alianța USR-PLUS 

- 1 consilier PSD. 

Componența Consiliului local pentru perioada 2020-2024 este: 

- Costic Sorin-Sergiu viceprimar RE:START ROMÂNIA 

- Bodea Alexandru-Dumitru consilier local PNL 

- Capsali Adrian-Leonida consilier local PRO ROMÂNIA 

- Chirvăsitu Pericle-Ovidiu consilier local PRO ROMÂNIA 

- Duma Traian consilier local USR PLUS 

- Ghișe Ioan consilier local PSD 

- Lupăștean Cătălin consilier local RE:START ROMÂNIA 

- Panici Vladimir-Traian consilier local USR PLUS 

- Paralescu Sorin-Bogdan consilier local PNL 

- Preșea Constantin consilier local PNL 

- Porojan Marius-Cosmin consilier local PMP 

- Rișco Grigore-Bogdan consilier local PNL 

- Țicuș Sebastian-Andrei consilier local RE:START ROMÂNIA. 

 

Primăria Dudeștii Noi a inițiat mai multe politici locale de 

dezvoltare, politici aprobate de Consiliul Local: 

- acordarea de suprafețe pentru construcția unei locuințe pentru 

familiile de tineri 
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- finanțarea activităților culturale prin programul ProCultura 

- finanțarea activităților educaționale prin programul 

ProEducația. 

 

B) ECONOMIC 

 

Comuna Dudeștii Noi, fiind situată în apropierea Municipiului 

Timișoara, nu are probleme mari cu ocuparea. O pondere mare a 

familiilor din comună (peste 80%) au cel puțin un angajat pe teritoriul 

comunei sau în Timișoara, angajat care aduce venituri în cadrul 

gospodăriei. 

  

În prezent pe raza comunei își desfășoară activitatea în jur de 

130 de societăți comerciale, iar investițiile industriale sunt în plină 

expansiune pe raza comunei. O investiție industrială de mare anvergură 

este Platforma Logistică FM, a cărei domeniu de activitate este stocarea 

de mărfuri, fluxuri de paleți și cutii, fluxuri de distribuție cross-docking și 

gestionarea fluxurilor de producție. Aceasta poate fi exstinsă până la o 

suprafață totală posibilă de 86,000 de metri pătrați. 

 

În ceea privește activitatea economică, la nivelul comunei 

activează peste: 

- 100 de firme (12 SA și  SRL), 

- 13 PFA  

- 4 II  

- 3 PF 

- 18 Asociații. 

 

În comuna Dudeștii Noi activează următorii agenți economici: 

- SC RUS SAVITAR SR. - Calea Timișoarei, Dudeștii Noi 

- SC FM ROMÂNIA SRL - DN 6, KM 570+190 Dr., Dudeștii Noi 

- SC TERA PROFIL SRL - Fostul CAP/Livezii, Dudeștii Noi 

- SC TEHNO DIESEL SRL - DN 6, KM 10, Dudeștii Noi 

- SC AGRO HCR SERVICE SR. - DN 6, KM 10, Dudeștii Noi 

- SC AGRO GHISE SRL - str. Balta Verde, nr. 34, Dudeștii Noi 

- SC NORDIK EXPRESS SRL - Calea Timișoarei, nr. 44, 

Dudeștii Noi 
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- Cabinet Medical Dr. Paralescu Venus - Calea Sânandreiului, 

nr. 4, Dudeștii Noi 

- Cabinet Medical Dr. Siminic Carmen Livia - Calea Timișoarei, 

nr. 36, Dudeștii Noi 

- Centrul De Permanență Dudeștii Noi – Calea Timișoarei, nr. 

36, Dudeștii Noi 

- Farmacia Memofarm, Calea Sânandreiului, nr. 15, Dudeștii 

Noi 

- Farmacia Lumifarm, Calea Timișoarei, nr. 36, Dudeștii Noi. 

Fenomenele muncii sau ale pieței muncii, cele legate de forța 

de muncă sunt inevitabil influențate de mai multi factori. 

Cei mai importanți, care au o determinare directă sunt: 

1. Factorii demografici - definitorii pentru nivelul ofertei forței de 

muncă. Aceștia sunt: 

- populația totală  

- rata natalității - are un efect imediat asupra populației inactive 

și unul decalat cu 15-20 de ani asupra populației ocupate  

- rata mortalității - afectează, de asemenea, atât populația 

activă cât și cea inactivă  

- creșterea duratei de viață - este un factor demografic care a 

determinat și durata de viață activă  

- migrația forței de muncă reprezintă un alt factor demografic 

important care influențează negativ dezvoltarea economiei locale, 

investitorii fiind descurajați de migrație, chiar dacă este temporară, și de 

fluctuația forței de muncă la nivelul pieței locale 

- instabilitatea maritală - factor și fenomen demografic tot mai 

frecvent în ultima perioadă de timp, care a determinat presiuni asupra 

ofertei forței de muncă prin îndepartarea de la modelul tradițional al 

familiei, cu tatăl unic întreținător. Tot mai multe femei au devenit 

întreținător de familie, fenomen determinat atât de creșterea numărului 

divorțurilor, cât și de creșterea numărului de familii monoparentale. 

 

2. Factori educaționali - sunt responsabili pentru caracteristicile 

calitative ale ofertei forței de muncă. Sistemul de învățământ este 

modalitatea de adaptare a ofertei la caracteristicile cererii. Prin felul cum 

este organizat se urmărește asigurarea unor calificări profesionale cât 

mai apropiate de caracteristicile cererii. 
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3. Factori economici - oferta forței de muncă are o determinare 

economică, nivelul ei depinzând de nivelul prețului la care această 

marfă se tranzacționeză pe piață. Cu cât prețul este mai mare, cu atât 

oferta forței de muncă este mai mare. Nivelul cheltuielilor necesare 

acoperirii unui cost de subzistență dictează un venit și un salariu minim. 

Acest aspect se manifestă în condițiile în care oferta de locuri de muncă 

este mult mai mică decât cererea. 

 

Activitatea economică este dată în principal de companiile mari 

care își desfășoară activitatea pe teritoriul comunei. 

 

Forța de muncă 

Salariați, număr mediu – 1.011 

Salariați în agricultură - 27 

Salariați în industria alimentară - 14 

Salariați în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte - 3 

Salariați în prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, 

cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale 

vegetale împletite - 14  

Salariați în fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie - 8 

Salariați în industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, 

exclusiv mașini, utilaje și instalații - 15 

Salariați în alte activități industriale n.c.a - 2 

Salariați în captarea, tratarea și distribuția apei - 6 

Salariați în construcții de clădiri - 37 

Salariați în lucrări speciale de construcții - 11 

Salariați în comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și 

motociclete - 40 

Salariați în comerț comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și 

motocicletelor - 25 

Salariați în transporturi și poștă - 24 

Salariați în depozitare și activități auxiliare - 755 

Salariați în restaurante si alte activitati - 9  

Salariați în activități de peisagistică și servicii pentru clădiri - 29 

Salariați în activități juridice și de contabilitate - 5 

Salariați în administrație publică - 31 

Salariați în învățământ - 22 
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Salariați în sănătate și asistență socială - 11 

 

Persoanele în afara vârstei de muncă și cele cu diverse 

incapacități de muncă, formează populația inactivă, care se structurează 

astfel: 

- preșcolară  

- școlară (elevi/studenți care se află în îngrijirea părinților și în 

sistemul educațional) 

- pensionari  

- persoane cu handicap sau persoane cu dizabilități. 

 

 
Fig. 17 Numar mediu salariati și șomeri, sursa DJS Timiș 

 

Numărul șomerilor de pe raza comunei, conform ultimelor date 

statistice, este foarte scăzut. Ramânerea în afara pieței muncii și astfel 

apariția șomajului, poate să fie determinată de un excedent al forței de 

muncă, comparativ cu oferta, sau de o situație de dezechilibru 

economic. Acest șomaj determinat de dezechilibre economice poate 

conduce la un șomaj cronic, cu efecte negative asupra pieței muncii și 

cu pierdere de resurse umane, datorită neutilizării lor. 
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C) SOCIAL 

 

Serviciul de asistență socială al primăriei este deservit de 1 

angajat, conform organigramei primăriei. 

 

La nivelul comunei există peste 50 copii proveniti din familii cu 

venituri mici, familii monoparentale - care au nevoie de servicii de tip 

centru de zi. În comună trăiesc peste 50 bătrâni cu venituri reduse, 

bătrâni imobilizați, fără copii, care ar avea nevoie de serviciile unui azil 

de bătrâni sau de asistență socială la domiciliu. 

A fost realizată strategia de dezvoltare a serviciilor sociale 

acordate de furnizorii publici și privați la nivelul comunei Dudeștii Noi, 

județul Timiș, pentru perioada  2020-2024 și Planul de acțiune, în baza 

prevederilor  art. 112 alin. (3) lit. a) și lit. b) din Legea asistenței sociale 

nr. 292/2011, și Anexa 3 art. 3 alin.(2) lit. a) și b), art. 4 și art. 5 din  H.G. 

797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și 

funcționare a serviciilor publice de asistență socială și a structurii 

orientative de personal. 

 

Obiectivul general al acesteia sunt diferite în funcție de grupurile 

țintă: 

- Obiectivul general pentru copii și familii aflate în dificultate îl 

reprezintă Îmbunătățirea calității vieții copiilor și familiilor aflate în 

dificultate, care se va realiza prin atingerea următoarelor obiective 

specifice:   

- creșterea accesului la educație 

- creșterea accesului la servicii medicale, psihologice 

- creșterea accesului la servicii de petrecere a timpului liber. 

- Obiectivul general pentru persoane cu dizabilități, persoane 

vârstnice și romi îl reprezintă Îmbunătățirea calității vieții.  

- Pentru persoane victime ale violenței domestice, s-a stabilit 

obiectivul general de prevenire a violenței în familie în vederea 

diminuării fenomenului, precum și protecția victimelor violenței în familie. 

 

Ambulanța socială 

Având în vedere numeroasele solicitări provenite de la cetățenii 

de pe raza teritorială a comunei Dudeștii Noi, care s-au regăsit la un 

moment dat în viață într-o situație de vulnerabilitate și nevoia acestora 
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de a fi sprijiniți cu transportul sanitar neasistat, necesar acoperii 

măsurilor de protecție socială, Primăria Comunei Dudeștii Noi a recurs 

la înființarea Serviciul Social „Ambulanța Socială” și aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului. Organizarea  

la nivel teritorial a serviciilor sociale - Serviciul social „Ambulanța 

Socială” se realizează în conformitate cu art. 2 alin. (5) și art. 3 din 

Hotărârea nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare 

a serviciilor sociale. 

 

Serviciul social „Ambulanța Socială” este o structură de sprijin și 

intervenție al cărei obiectiv de activitate vizează realizarea transportului 

sanitar neasistat necesar acoperirii măsurilor de protecție socială a 

persoanelor care reprezintă urgențe sociale. 

 

Principalele obiective ale Serviciului social „Ambulanța Socială”  

din comuna Dudeștii Noi sunt: 

- Acordarea asistenței medico-sociale persoanelor/grupurilor cu 

risc crescut de excluziune socială care reprezintă urgențe sociale 

- Transmiterea cazurilor depistate către compartimentele 

specializate în vederea asigurării serviciilor de care au nevoie 

persoanele aflate în situații de criză medico-socială, conform 

prevederilor legale în vigoare 

- Medierea relațiilor cu serviciile publice de urgență specializate 

(spitale, policlinici, centre rezidențiale, adăposturi de urgență, etc.) în 

vederea internării/cazării persoanelor aflate în situație de criză. 

 

Serviciile Ambulanței sociale cuprind: 

- Monitorizarea categoriilor sociale aflate în situație de risc, 

identificarea problemelor de sănătate, precum și a oportunităților de 

diminuare a marginalizării și excluziunea socială a acestora 

- Tratamente ambulatorii (tratament injectabil, pansamente) 

pentru persoanele asistate, recomandarea medicului de familie sau 

medicului curant al beneficiarului 

- Evaluări medicale periodice pentru persoanele aflate în 

evidența serviciilor de îngrijire socială și medicală la domiciliu 

(monitorizare T.A, puls, temperatură, monitorizare glicemie) 
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- Transportul persoanelor vârstnice, greu deplasabile, la 

unitățile medicale în vederea efectuării de consulturi și tratamente de 

specialitate 

- Transportul persoanelor greu deplasabile la Comisia de 

Evaluare a Persoanelor cu handicap în vederea evaluării pentru 

încadrarea în grad de handicap 

- Transportul persoanelor care necesită urmarea tratamentului 

chimioterapeutic 

- Transportul persoanelor greu deplasabile la Comisia de 

Expertiză a capacității de muncă în vederea obținerii pensiei de 

invaliditate 

- Asigurarea de asistență medicală în cadrul diverselor acțiuni și 

evenimente locale (campanii de informare, mediatizare, caravane, 

competiții sportive, etc.) 

- Activități de informare despre drepturile și obligațiile 

beneficiarilor în cadrul procesului de furnizare a serviciilor 

- Activități de educație pentru sănătate și promovarea unui stil 

de viață sănătos și activ 

- Consiliere socială 

- Acordarea unor măsuri de sprijin în situații de urgență (de 

distribuire de alimente, băuturi nealcoolice calde, îmbrăcăminte, 

încălțăminte, etc.) 

- Acordarea unor activități instrumentale ale vieții zilnice. 

 

Serviciile bazate pe voluntariat 

La nivelul comunei funcționează serviciu voluntar de pompieri. 

În cadrul acestui serviciu se regăsesc următoarele echipe de lucru: 

Echipa de suport logistic-tractor cu remorcă, echipa de transmisiuni-

alarmare, echipa de cercetare-căutare. 

 

Apărarea împotriva incendiilor, apărarea vieților omenești și a 

bunurilor, constituie o problemă de interes public la care trebuie să 

participe, în condițiile legii, autoritățile administrației publice locale, 

persoanele publice și juridice sau fizice care desfășoară activități ori se 

află în tranzit după caz, pe teritoriul României. Serviciul Voluntar pentru 

Situații de Urgență face parte din structura Consiliului Local. Serviciul 

Voluntar pentru Situații de Urgență pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi 

revin, colaborează cu alte Servicii Voluntare pentru Situații de Urgență, 
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cu autoritățile administrației publice, cu alte instituții și organisme care 

au atribuții privind apărarea ordinii publice, prevenirea și combaterea 

dezastrelor, apărării vieții și integrității fizice a persoanelor, avutului 

public și privat, precum și de protecție a mediului. 

 

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență are următoarele 

atribuții principale : 

- desfășoară activității de informare și instruire privind 

cunoașterea și respectarea regulilor și măsurilor de apărare împotriva 

incendiilor 

- verifică modul de aplicare a normelor, dispozițiilor, 

instrucțiunilor și respectarea regulilor și măsurilor de apărare împotriva 

dezastrelor 

- execută acțiuni de intervenție pentru stingerea incendiilor, 

salvarea, acordarea primului ajutor și protecția persoanelor și a 

bunurilor periclitate în caz de dezastre 

- acordă ajutor în condițiile legii persoanelor a căror viață este 

pusă în pericol, în caz de explozie, inundații, alunecări de teren, 

accidente, precum și în caz de dezastre. 

 

 Echipe specializate: 

- total personal angajat - 6 

- total personal voluntar - 13. 

 

D) TEHNOLOGIC 

Componenta tehnologică este bine dezvoltată: 

- firmele de pe teritoriul comunei sunt înalt tehnologizate (mai 

ales companiile mari) 

- rețelele de comunicații sunt dezvoltate - toate rețelele de 

telefonie mobilă au semnal în zonă, există mai mulți furnizori de 

televiziune și internet 

- agricultura se lucrează mecanizat cu culturi pe suprafețe mari; 

sunt înregistrate pe raza comunei tractoare, utilaje agricole (combine, 

pluguri reversibile, grapă cu discuri, cultivator, semănători de păioase și 

prășitoare, mașini de erbicidat tractate, mașini de împrăștiat 

îngrășăminte chimice, freze, scarificator și remorci). 
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Comuna Dudestii Noi a implementat proiectul ,,Primăria 

Informatizată,, cu finanțare nerambursabilă din fonduri Phare, prin care 

a fost digitalizată și eficientizată activitatea Primăriei prin implementarea 

unor proceduri de lucru eficiente și specifice fiecărui departament al 

primăriei, prin informatizarea activităților acestora pentru creșterea 

capacității de gestionare transparentă a banilor publici și a fondurilor la 

nivel local. 

 

În ceea ce privește gradul de tehnologizare al primăriei, aceasta 

dispune de următoarele resurse materiale pentru tehnologia informației:  

- 17 Desktop-uri 

- 9 Laptopuri 

- 1 Server rețea 

- 1 Server taxe și impozite 

- 1 Server supraveghere comunală 

- 1 RAC pentru evidența populației 

- 9 multifuncționale mici 

- 2 multifuncționale mari 

- 2 imprimante  

- 1 scaner 

- 1 video interfon 

- 10 camere supraveghere interioare(5)/exterioare(5) primărie. 
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CAPITOLUL V 

 

BILANȚUL POLITICILOR ÎNTREPRINSE ÎN TERITORIU 

ÎN ULTIMII 5 ANI 

 

O scurtă prezentare a politicilor de dezvoltare locală întreprinse 

și, în special, a celor care au fost sprijinite prin diferite fonduri europene 

sau alte fonduri în ultimii 5 ani. 

Titlu proiect Stadiu 

realizare 

Sursă 

finanțare 

Perioada 

REABILITAREA CAPELEI DIN 

CIMITIRUL COMUNEI 

DUDEȘTII NOI 

Proiectare și 

Execuție 

 

 2015 -

2016 

LOC DE JOACĂ PENTRU 

COPII ÎN ZONA SOLARIS 2 

Proiectare și 

Execuție 

 2015 -

2016 

PARCUL FAMILIEI Proiectare și 

Execuție 

PNDR 2015 -

2023 

AMENAJARE ALEI 

PIETONALE, PISTE DE 

BICICLETE ȘI CĂI DE ACCES 

LA GOSPODĂRII ÎN COMUNA 

DUDEȘTII NOI 

Proiectare și 

Execuție 

 2015 -

2023 

SISTEM DE SUPRAVEGHERE 

VIDEO ÎN COMUNA DUDEȘTII 

NOI 

Proiectare și 

Execuție 

 2015 -

2023 

CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ Proiectare și 

Execuție 

 2015 -

2023 

EXTINDERE SISTEM 

ILUMINAT PUBLIC SOLARIS 4 

Proiectare și 

Execuție 

 2015 -

2016 

ASFALTAREA STR. 

DEALULUI, STR. ROZELOR ȘI 

STR. VERDE 

Proiectare și 

Execuție 

 2015 -

2017 

AMENAJARE CANAL PLUVIAL 

ȘI ACCES STRADA BEGA 

 

 

Proiectare și 

Execuție 

 2015 -

2016 
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ALIMENTARE CU APĂ 

SISTEM DE CANALIZARE ÎN 

LOCALITATEA DUDEȘTII NOI 

- CONDUCTE DE SERVICIU 

PENTRU ALIMENTARE CU 

APĂ COLECTOARE 

SECUNDARE 

Proiectare și 

Execuție 

  

EXTINDERE CLADIRE 

PRIMĂRIEI COMUNEI 

DUDEȘTII NOI 

Proiectare și 

Execuție 

 2015 -

2023 

ACOPERIRE TEREN DE 

HANDBAL, CALEA 

SÂNANDREIULUI NR. 24 

  2016 -

2018 

AMENAJARE INTERSECȚIE 

DN6 CU DC46 

  2016 -

2017 

MODERNIZARE STRĂZI ÎN 

COMUNA DUDEȘTII NOI 

  2016 -

2019 

REABILITAREA ȘI 

EXTINDEREA CORPULUI DE 

CLĂDIRE - ÎNVĂȚĂMÂNT 

PRIMAR 

Proiectare și 

Execuție 

  

ÎMPREJMUIRE IMOBIL 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

DUDEȘTII NOI 

Proiectare și 

Execuție 

  

LUCRĂRI DE MONTAJ 

POMPE DE CIRCULAȚIE ȘI 

DISTRIBUȚIE HIDRAULICĂ LA 

CENTRALA TERMICĂ A 

ȘCOLII GIMNAZIALE DIN 

LOCALITATEA DUDEȘTII NOI 

   

EXTINDERE REȚEA DE 

CANALIZARE MENAJERĂ PE 

STRADA LILIACULUI, 

STRADA GĂRII ȘI CALEA 

TIMIȘOAREI, COMUNA 

DUDEȘTII NOI 

  2016 -

2018 

PODEȚE STRADA DEALULUI, 

ROZELOR ȘI VERDE 

Proiectare și 

Execuție 

 2016 -

2017 
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EXTINDERE REȚEA DE 

ALIMENTARE CU APĂ ȘI 

CANALIZARE MENAJERĂ ÎN 

COMUNA DUDEȘTII NOI 

Proiectare și 

Execuție 

  

DEVIERE JOASĂ TENSIUNE 

LA INVESTIȚIA „ÎNFIINȚAREA 

UNEI PERDELE ECOLOGICE 

DE TRECERE DINTRE ZONA 

AGRICOLĂ ȘI RURALĂ PRIN 

CONSOLIDARE DEALULUI 

DIN STR. CARPAȚI ȘI 

EDIFICAREA PARCULUI 

PROMENADA” 

  2018 -

2019 

EXTINDERE SISTEM 

ILUMINAT PUBLIC ÎNTRE 

STR. SCURTĂ ȘI BALTA 

VERDE 

  2018 

ASFALTARE STRĂZI ÎN 

COMUNA DUDEȘTII NOI 

Proiectare și 

Execuție 

PNDR  

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ 

P+1E COMUNA DUDEȘTII 

NOI, JUDEȚUL TIMIȘ  

Proiectare și 

Execuție 

 2017 -

2019 

RESTAURARE ȘI 

AMENAJARE ANSAMBLU 

ARHITECTURAL BISERICA 

ROMANO-CATOLICĂ  

SF. VENDELIN 

Proiectare și 

Execuție 

 2020 -

2021 

ÎNFIINȚAREA UNEI PERDELE 

ECOLOGICE DE TRECERE 

DINTRE ZONA AGRICOLĂ ȘI 

RURALĂ PRIN 

CONSOLIDARE DEALULUI 

DIN STR. CARPAȚI ȘI 

EDIFICAREA PARCULUI 

PROMENADA 

 

 

Studiu de 

Fezabilitate 

 2015 -

2016 
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REABILITARE, 

MODERNIZARE ȘI DOTARE 

CASA DE CULTURĂ DIN 

LOCALITATEA DUDEȘTII NOI, 

COMUNA DUDEȘTII NOI, 

JUDEȚUL TIMIȘ 

Documentație 

de Avizare a 

Lucrărilor de 

Intervenții   

(STADIU 

DALI) 

  

CANALIZARE PLUVIALĂ CU 

RIGOLE BETONATE ȘI 

REFACEREA ACCESE 

COMUNA DUDEȘTII NOI 

Studiu de 

Fezabilitate 

PNDL 2017 -

2018. 

MODERNIZAREA ȘCOLII 

GIMNAZIALE DIN COMUNA 

DUDEȘTII NOI JUDEȚUL TM   

Documentație 

de Avizare a 

Lucrărilor de 

Intervenții   

POR 2017 -

2021 

 

TEREN DE SPORT LA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘI 

BRANȘAMENTE APĂ 

CANALIZARE  

Proiectare și 

Execuție 

 2018 

PARCARE ARENA  

PARCARE ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 

Proiectare și 

Execuție 

 2017 -

2022 

CREȘTERE SIGURANȚEI 

CIRCULAȚIEI PIETONALE 

PRIN IMPLEMENTAREA 

CALMATOARELOR DE 

VITEZĂ 

Studiu de 

Fezabilitate 

 2018 -

2019 

 

ACHIZIȚII ȘI MONTARE 

STAȚII DE AUTOBUZ ÎN 

COMUNA  

  2018 -

2019 

AMENAJARE PEISAGISTICĂ 

CALEA SĂNĂDREIULUI  

Studiu de 

Fezabilitate 

 2018 -

2019 

SERVICII DE ELABORARE 

DALI ȘI STUDII NECESARE 

ACCESĂRII DE FONDURI 

NERAMBURSABILE DIN 

CADRUL PROGRAMULUI 

MULTIANUAL PRIVIND 

 Finanțaț 

de AFM 

2020 
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SPRIJINIREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE ȘI A 

GESTIONĂRII INTELIGENTE 

A ENERGIEI ÎN 

INFRASTRUCTURA DE 

ILUMINAT PUBLIC 

PLAN DE URBANISM 

GENERAL 

  2020 

 

MODERNIZARE STAȚIE DE 

EPURARE 

  2020 

 

DEZVOLTAREA UNUI SISTEM 

INTEGRAT DE SERVICII 

CARE SĂ CONTRIBUIE LA 

INCLUZIUNEA SOCIALĂ A 

GRUPURILOR VULNERABILE 

DIN COMUNA DUDEȘTII NOI 

PRIN ACHIZIȚIA UNEI 

AMBULANȚE SOCIALE 

  2021 
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CAPITOLUL VI 

 

METODOLOGIA DE ELABORARE A STRATEGIEI DE  

DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2021-2027 

 

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Dudeștii Noi pentru 

perioada 2021-2027 a fost elaborată pornind de la principiul de bază de 

planificare strategică participativă, astfel, procesul de elaborare a 

strategiei a fost bazat pe participarea comunității încă din prima fază de 

elaborare, prin chestionarea cetățenilor și dezbateri cu actorii relevanți. 

  

Pe lângă aspirațiile comunității locale, strategia trebuie să 

analizeze și caracteristicile locale, dar și schimbările din mediul exterior 

care fac posibilă abordarea proactivă, realizată într-un mod inovativ, a 

proceselor de dezvoltare teritorială. A fost astfel întocmită, în primă 

fază, o diagnoză și analiză a principalilor indicatori statistici din comună, 

dar și a diverselor dimensiuni ale dezvoltării, precum administrația 

publică, energia, utilitățile, agricultura, mediul înconjurător, sănătatea, 

serviciile sociale și infrastructura aferentă, piața muncii, resursele 

informaționale și educaționale, turismul și identitatea locală.  

 

 Descrierea acestora a fost posibilă prin studierea materialelor 

existente despre comunitate precum: Planul urbanistic general/planurile 

urbanistice zonale, Strategia elaborată în trecut pentru ani 2014-2020, 

Alte planuri/proiecte, Strategia GAL-ului din care face parte comuna, 

Monografii, presă locală, website-ul primăriei, Rapoarte emise de 

Direcția Județeană de Statistică, Recensământul populației și 

recensământul agricol, baze de date ale comisiilor județene sau 

naționale de statistică, alte surse și statistici oficiale.  

  

În paralel, au avut loc dezbateri publice și aplicarea unor 

chestionare care evaluează satisfacția cetățenilor cu privire la starea 

curentă a domeniilor analizate, dar și cu privire la direcțiile strategice de 

dezvoltare pe care le consideră necesare. Rezultatul cercetării a constat 

într-un raport de cercetare care cuprinde o secțiune de probleme și 

efecte identificate ale acestora, precum și ilustrare grafică sau tabelară 

a satisfacției/insatisfacției cetățenilor cu privire la aspectele chestionate.  
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În vederea stabilirii scopurilor și criteriilor de dezvoltare, dar și 

pentru identificarea posibilităților de acțiune, s-au identificat punctele 

forte și cele slabe, oportunitățile de dezvoltare, dar și pericolele 

existente la nivelul comunității. 

  

Astfel, planul strategic se bazează pe rezultatele analizei SWOT 

și pe obiectivele identificate la nivel județean, pe termen mediu sau la 

nivel regional pe termen lung, dar și pe orientările de la nivel național și 

pe direcțiile strategice ale politicii de coeziune și ale politicii agricole 

comune promovate de Uniunea Europeană pentru perioada de 

programare 2021-2027. De asemenea, la întocmirea planului strategic, 

se ține cont de experiența administrației publice locale și de principiul 

continutiății și sustenabilității proiectelor. 

  

În ceea ce privește aspectele metodologice se va adopta 

orientarea europeană bazată pe concentrarea tematică a resurselor și 

orientarea către rezultate și impact, ca răspuns la principalele provocări 

identificate. Conform logicii de intervenție promovate la nivel european 

pentru perioada 2021-2027, strategia se structurează pe priorități de 

investiții și categorii de intervenție, pentru care s-au stabilit obiective 

specifice, respectiv acțiuni. Fiecare obiectiv specific corespunde unuia 

sau mai multor obiective de politică europene, fiind finanțabil din unul 

sau mai multe programe operaționale.  

 

 Logica de intervenție este reprezentată schematic mai jos: 

 
Fig. 18 Schema logică de intervenție promovată la nivel european pentru 

perioada 2021-2027 
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 Acolo unde se identifică și alte direcții de acțiune necesare 

pentru dezvoltarea locală a comunei, se va urmări finanțarea acțiunilor 

orientative din bugetele naționale sau proprii. 

 

 Legislația europeană și documentele strategice care au 

guvernat procesul de realizare a Strategiei de dezvoltare a comunei 

Dudeștii Noi:  

- Strategia de la Lisabona a Comisiei Europene Revizuită  

- Politica de coeziune în sprijinul creșterii economice și a 

locurilor de muncă – Orientări  

- Strategia Europeană de Ocupare  

- Noua Strategie de Sănătate a Comunității Europene  

- Programul de Acțiuni al Comunității Europene în domeniul 

sănătății și protecției  

- Cartea Drepturilor Fundamentale în Uniunea Europeană  

- Declarația Universală a Drepturilor Copilului  

- Directiva pentru Tratament Egal  

- Directiva Operațională pentru Securitatea Socială  

- Strategia Europeană de Ocupare  

- European Charter of Local Self-Government  

- Condiționalități ex-ante pentru accesarea fondurilor europene 

2014-2020 în România  

- Coordonatele majore ale procesului de programare al 

fondurilor europene 2014-2020 în România  

- Diagrama cadrului partenerial în România  

- Politica de Coeziune a UE 2014-2020  

- Strategia Europa 2020 – O strategie europeană pentru o 

creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii  

 

Alte reglementări și documente comunitare relevante avute în 

vedere la elaborarea strategiei sunt:  

- REGULAMENTUL (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind 

normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare 

a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului  

- REGULAMENTUL delegat (UE) al Comisiei din 29.10.2012 

privind normele de aplicare a Regulamentului (UE) Parlamentului 
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European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului 

general al Uniunii  

- Rezumatul studiului de impact privind înlocuirea 

Regulamentului (CE) nr. 1083/2006  

- Propunere de REGULAMENT de stabilire a unor dispoziții 

comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, 

care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor 

dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1083/2006  

- Rezumat propunere de regulament pentru modificarea 

Regulament (CE) nr. 1080/2006  

- Propunere de REGULAMENT privind dispozițiile specifice 

aplicabile Fondului european de dezvoltare regională și obiectivului 

referitor la investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de 

muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006  

- Rezumatul studiului de impact privind înlocuirea 

Regulamentului (CE) nr. 1081/2006  

- Propunere de REGULAMENT privind Fndul Social European 

și de abrograre a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006  

- Rezumat propunere de regulament pentru modificarea 

Regulamentului (CE) nr. 1084/2006  

- Propunere de REGULAMENT privind Fondul de coeziune și 

de abrograre a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006  

- Rezumat propunere de Regulament – Cooperare teritorială 

europeană 2014-2020  

- Propunerere REGULAMENT privind dispozitii specifice pentru 

sprijinul din partea Fondului Eurpean de dezvoltare regională pentru 

obiectivul de cooperare teritorială europeană  

- Rezumat propunere Regulament – Grupările europene de 

coperare teritorială (GECT)  

- Propunere REGULAMENT de modificare a Regulamentului 

(CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 

2006 privind o grupare europeană de cooperare (GECT) în ceea ce 

privește clarificarea, simplificarea și îmbunătățirea constituirii și punerii 

în aplicare a unor astfel de grupări  
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- Al treilea raport de Coeziune – Un nou parteneriat pentru 

coeziune, 2004  

  - Regulamentul Consiliului Comunității Europene nr. 1260/1999 

privind prevederile generale ale Fondurilor Structurale  

- Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Planurilor și 

Documentelor de Programare pentru Fondurile Structurale  

- Regulamentul Consiliului Comunității Europene nr. 1260/1999 

privind prevederile generale ale Fondurilor Structurale  

- Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Planurilor și 

Documentelor de Programare pentru Fondurile Structurale  

- Regulamentul Consiliului Comunității Europene nr. 1685/2000 

privind regului detaliate pentru implementarea Regulamentului 

1260/1999 în ceea ce privește eligibilitatea cheltuielilor aferente 

operațiunilor co-finațate de către Fondurile Structurale  

- Regulamentul Consiliului Comunității Europene nr. 1783/1999 

privind Fondul European de Dezvoltare Regională  

- Regulamentul Consiliului Comunității Europene nr. 1784/1999 

privind Fondul Social European  

- Proiectele de regulamente comunitare privind managementului 

Fondurilor Structurale și de Coeziune în perioada 2007-2013  

- Proiectul Regulamentului Parlamentului European și 

Consiliului UE pentru Fondul Social European  

- Proiectul Regulamentului Parlamentului European și 

Consiliului UE pentru Fondul European de Dezvoltare Regională  

- Proiectul Regulamentului Parlamentului European și 

Consiliului UE pentru Fondul Social European. 

 

Se va avea în vedere Monitorizarea implementării strategiei, 

care trebuie să prevadă un dispozitiv riguros și transparent de 

vizualizare a modului în care are loc gestionarea financiară a 

implementării strategiei de dezvoltare, care să permită colectarea 

sistematică și structurarea anuală a datelor cu privire la activitățile 

desfășurate. Dispozitivul de monitorizare, evaluare și control va fi aplicat 

de către reprezentații Primăriei comunei Dudeștii Noi și va urmări gradul 

de execuție a planului strategic. 
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CAPITOLUL VII  

 

PORTOFOLIU DE PROIECTE 

 

Conducerea comunei Dudeștii Noi și cetățenii comunei, în urma 

unor consultări comunitare, au propus mai multe măsuri de intervenție 

pentru dezvoltarea și modernizarea comunei, necesare pentru  

următoarea perioadă de timp, 2021-2027. 

 

 Așa cum rezultă din Strategia de Dezvoltare Locală, aceste 

măsuri au fost supuse unor dezbateri publice într-un ciclu de întâlniri ce 

s-au desfășurat la nivelul comunei. Consultarea comunitară a fost 

necesară în vederea identificării nevoilor de dezvoltare, dar și a 

prioritizării acțiunilor pentru intervalul de timp 2021-2027. 

  

Principalele măsuri de intervenție propuse de administrația 

locală pentru domeniile de interes identificate, sunt: 

 

Măsura A – Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii locale de 

transport, comunicații, rețele și servicii publice 

 

Scopul: Creșterea atractivității comunei, prin creșterea gradului 

de confort, în vederea realizării unor investiții în economia locală. 

 

Acțiuni: 

- Realizarea infrastructurii de utilități zona Solaris 3 

- Branșamente și racorduri apă-canal 

- Moderinzare stație euprare 

- Extindere apă și canal (Solaris și Alexia) 

- Introducere rețea de gaz metan  

- Dotare Aquatorontal cu utilaje 

- Schimbare indicatoare rutiere 

- Montare stații de încărcare electrică a autovehiculelor 

- Extindere sistem de supraveghere video 

- Extindere pistă de biciclete  

- Modernizarea drumurilor de exploatație agricolă din comună 

- Instalarea de panouri fotovoltaice la principalele instituții 

- Dotarea SVSU 
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- Înființarea unui punct ISU 

- Digitalizarea instituțiilor publice din comună - ex. Ghișeu online 

- Extindere și modernizare rețea de iluminat public cu Led  

- Modernizare infrastructură de drumuri în Solaris 3 

- Înființare rețea de canalizare apă pluvială în comună 

- Înființare serviciu de transport și ahiziție de autobuze verzi 

- Extindere rețele utilități în zonele industriale 

- Modernizare alei pietonale și trotuare 

- Corelare cu SMTT în ceea ce privește transportul metropolitan 

- Realizare rețea de încălzire centralizată utilizând energie  

geotermală 

 

Măsura B – Infrastructura pentru educație, servicii sociale, 

sănătate și cultură, activitate spirituală 

 

Scopul: Creșterea gradului de instruire, de educație civică, 

asistență socială și de sănătate, de informare și de formare a unei 

culturi comunitare, de valorificare a tradițiilor locale. 

 

Acțiuni: 

- Reabilitare, modernizare și dotare Școală Gimnazială 

- Digitalizare instituție de învățământ 

- Finalizarea lucrărilor de modernizare la grădiniță 

- Oferirea unei mese calde pentru elevi 

- Construire și dotare creșă în PUZ Solaris 3 

- Înființare program de after school la școala gimnazială 

- Dotare cabinet medical în școală gimnazială 

- Amenajarea curții școlii 

- Achiziția unui autocar pentru transport elevi 

- Reabilitarea, modernizarea și dotarea Căminului cultural  

- Amenajarea unor locuri pentru desfasurarea evenimentelor în  

aer liber 

- Reabilitarea monumentelor eroilor în comună.  

- Construirea unei capele funerare 

- Construirea de locuințe sociale  

- Construirea unui centru socio-medical multifuncțional 

- Construirea unui centru pentru îngrijirea persoanelor vârstnice  

- Organizare de activități pentru persoane în căminul cultural 
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- Cămin Cultural Nou în PUZ Alexia 

- Înființarea unei trupe de teatru 

- Realizarea muzeului comunei în cadrul Bisericii Catolice 

- Continuarea festivalului și revistei Dudeșteanul 

- Înființare cenaclu literar 

- Lucrări de amenajare parcare la biserică penticostală 

- Centru pentru celelalte culte 

-Construire bazin didactic scolar. 

 

Măsura C – Infrastructura pentru sport, turism, agrement și 

petrecerea timpului liber 

 

Scopul: Crearea unor condiții pentru locuitorii comunei  privind 

agrementul, petrecerea timpului liber, odihnă, creșterea gradului de 

sănatate și a confortului psihic. 

 

Acțiuni: 

- Modernizarea spațiilor publice de joacă și recreere pentru 

copiii din comună 

- Realizarea unor competiții sportive; 

- Realizarea unei tribune la terenul de sport 

- Organizare de tabere, cantonamente  

- Dotarea spațiilor de recreere cu echipamente pentru fitness 

- Finalizare lucrări Parcul Familiei și Parcul Promenada. 

 

Măsura D –  Economie și mediu de afaceri 

 

Scopul: Dezvoltarea mediului de afaceri, a spiritului 

antreprenorial, atragerea unor investiții, pentru o dezvoltare durabilă a 

comunei Dudeștii Noi. 

 

Acțiuni: 

- Facilități pentru investitori 

- Realizarea unui PUG nou al comunei 

- Înființare piață agroalimentară 

- Înființarea unui Centru de Consultanță Locală pentru potențialii 

oameni de afaceri de pe raza comunei și pentru sprijinirea 

firmelor mici și a fermierilor locali 
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- Sprijinirea înființării unor micro-ferme de creștere a animalelor, 

vegetale, legumicole, piscicole și mecanizare 

- Realizarea unui parc fotovoltaic  

- Înființare Aquapark având în vedere noile resurse geotermale.  

 

Măsura E – Protecția mediului înconjurător în comuna 

Dudeștii Noi 

 

Scopul: Creșterea calității mediului natural, dezvoltarea unei 

culturi a managementului ecologic. 

 

Acțiuni: 

- Amenajări hidrologice pe pârâu 

- Platformă colectare deșeuri 

- Modernizarea și dotarea în continuare a sistemului integrat de 

management al deșeurilor menajere 

- Refacerea mediului afectat 

- Identificarea programelor de protecție a mediului în vederea 

întocmirii unor proiecte care să conducă la stoparea oricărei 

degradări a mediului natural și la îmbunatățirea calității lui 

- Împădurirea terenurilor degradate 

- Înființarea unui sistem de producere și distribuție a energiei 

termice, utilizând energie geotermală 

- Realizarea unor platforme pentru depozitarea gunoiului de 

grajd și a deseurilor din construcții  

- Modernizarea clădrilor publice în vederea creșterii eficienței 

energetice. 

 

Măsura F – Creșterea capacității comunității și a administrației 

locale Dudeștii Noi, întărirea coeziunii sociale 

 

Scopul: Creșterea abilităților și dezvoltarea cunoștințelor 

membrilor comunității și a administrației locale în vederea susținerii 

procesului de dezvoltare locală.  

 

Acțiuni: 

- Modernizare și extindere clădire primărie  

- Construirea unei clădiri administrative 
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- Înființare adăpost pentru animale fără stăpân 

- Creșterea capacității autorităților locale privind accesarea și 

administrarea fondurilor destinate dezvoltarii locale  

- Extindere rețea wireless în spații publice 

- Necesitatea participării la cursuri de instruire și perfecționare a 

persoanelor din administrația locală, din sistemul instituțional 

local  

- Organizarea de seminarii  și dezbateri la nivelul comunității  în 

vederea creșterii capacității comunitare de a creea strategii 

proprii de dezvoltare, a identifica surse de finanțare, a elabora și 

implementa proiecte, în scopul dezvoltării locale  

- Susținerea dezvoltării societății civile, în general, care prin 

activitățile desfășurate poate contribui la întărirea coeziunii 

sociale pe termen lung 

- Promovarea incluziunii sociale, îmbunatățirea și diversificarea 

serviciilor în domeniu 

- Promovarea standardelor și cerințelor Uniunii Europene 

privind managementul administrativ și funcționarea unei 

administrații locale. 

 

 Portofoliul de proiecte s-a fundamentat pe cele 6 măsuri pentru 

care s-au decis acțiuni de dezvoltare durabilă în cadrul Strategiei de 

Dezvoltare Locală a comunei Dudeștii Noi, pe baza rezultatelor obținute 

în urma derulării cercetărilor cantitative și calitative de consultare a 

populației, precum și pe baza situației proiectelor care s-au implementat 

sau sunt în curs de implementare în acest moment în comună. 

 Din analiza celor 6 măsuri și având în vedere vasta experiență a 

administrației publice locale comunei, se pot observa o serie de proiecte  

integrate care vizează mai multe măsuri, care sunt complementare și 

care se vor implementa simultan, având un impact major, proporțional 

cu efortul financiar și administrativ. 

  

 Un proiect integrat, care cuprinde atât o componentă hard, de 

modernizare a infrastructurii, cât și una soft, este acela de modernizare 

și eficientizare a administrației publice locale, care cuprinde atât 

extinderea și modernizarea clădirii în care funcționează primăria, 

amplasarea de panouri fotovoltaice pe toate clădirile publice, cât și 
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instruire și perfecționare a persoanelor din administrația locală, din 

sistemul instituțional local prin participarea la cursuri, digitalizarea 

serviciilor publice locale, precum și creșterea capacității autorităților 

locale privind accesarea și administrarea fondurilor destinate dezvoltarii 

locale, dar și a societății civile, prin organizare de seminarii. 

 

 Unul din proiecte vizează continuarea dezvoltării și 

funcționalizării cartierului Solaris, prin crearea infrastructurii de utilități, 

modernizarea drumurilor, dodernizare alei pietonale și trotuare, 

construirea unui cămin cultural, a unei creșe, extindere rețelei de 

wireless și supraveghere video, precum și modernizarea spațiilor 

publice de recreere pentru copii și adulți, piste de biciclete, a unor stații 

de autobuz și stații de încărcare a autovehiculelor. 

 Cartierul Alexia este în continuare dezvoltat și funcționalizat prin 

extindere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare menajeră, - 

modernizare alei pietonale și trotuare, amenajare piste de biciclete, 

parcări. 

 Un alt proiect integrat care vizează atât componenta de Mediu, 

cât și cea a infrastructurii de turism, recreere și complementar 

îmbunătește și mediul de afaceri local, este cel de exploatare a 

resurselor geotermale, înființarea unui sistem de producere si distribuție 

a energiei termice, precum și înființare Aqua-Park.  

 Acest proiect, deși este unul de amploare și necesită o finanțare 

considerabilă, este necesar pentru îmbunătățirea calității vieții prin 

creșterea accesului locuitorilor la spații de recreere și prin crearea de 

utilități, îmbunătățirea situației economice a locuitorilor prin atragerea de 

turiști și creare de noi locuri de muncă, precum și pentru îmbunătățirea 

calității mediului utilizând surse regenerabile de tip geotermal. 

În funcție de finanțările identificate, proiectele mai sus menționate vor fi 

cuprinse în proiecte integrate, ori pot fi implementate pe diverse 

domenii, simultan sau în mod succesiv, urmărind același scop, definit în 

fișele de proiecte integrate, descrise în cele ce urmează. 
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PROIECTE INTEGRATE 

 

1. FIȘA PROIECTULUI INTEGRAT: Modernizarea infrastructurii și 

eficientizarea serviciilor publice, inclusiv prin creșterea capacității 

autorităților locale și a societății civile privind accesarea și administrarea 

fondurilor destinate dezvoltarii locale 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Titlul proiectului 

Modernizarea infrastructurii și 

eficientizarea serviciilor publice, 

inclusiv prin creșterea capacității 

autorităților locale și a societății 

civile privind accesarea și 

administrarea fondurilor destinate 

dezvoltarii locale 

2 Domeniu 
Administrație publică locală 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [Inclusiv alte UAT] - 

5 
Existența altor surse de 

finanțare 
DA 

 

 II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 
Stadiu (obiectiv de investiție 

nou / in continuare) 
Obiectiv de investiție în continuare 

2 

Obiectivele proiectului 

(obiectiv general/ obiective 

specifice) 

 

Obiectiv specific 1: Extinderea și 

modernizarea clădirii în care 

funcționează primăria. 

 

Obiectiv specific 2: Amplasarea 

de panouri fotovoltaice pe toate 

clădirile publice. 
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Obiectiv specific 3: Instruire și 

perfecționare a persoanelor din 

administrația locală, din sistemul 

instituțional local prin participarea la 

cursuri. 

 

Obiectiv specific 5: Digitalizarea 

serviciilor publice locale. 

 

Obiectiv specific 6: creșterea 

capacității autorităților locale privind 

accesarea și administrarea 

fondurilor destinate dezvoltarii 

locale. 

 

Obiectiv specific 7: creșeterea 

capacitășii societății civile, prin 

organizare de seminarii. 

 

3 
Zonele țintă și/sau grupurile  

țintă 

Locuitorii (actuali și viitori) și 

operatorii economici ai comunei 

Dudeștii Noi. 

4 Justificarea proiectului 

 

 Digitalizarea are un rol esențial în 

dezvoltarea zonelor rurale și anume 

a comunităților din zonele rurale 

care utilizează soluții inovatoare 

pentru a-și îmbunătăți reziliența, 

valorificând punctele forte și 

oportunitățile locale.  

Digitalizarea poate deveni un vector 

decisiv al drepturilor și al libertăților, 

permițându-le oamenilor să 

depășească anumite limite 
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teritoriale, poziții sociale sau limite 

legate de apartenența la o 

comunitate și deschizându-le noi 

posibilități de a învăța, de a lucra, 

de a explora și de a-și îndeplini 

obiectivele ambițioase.  

Cu privire la creșterea calități 

iactului administrativ, a eficienței 

activității structurilor administrative, 

dezvoltarea resurselor umane 

trebuie privită ca o necesitate și ca 

un element de susținere și 

amplificare a eficienței. 

Ca urmare a dezvoltarii resursei 

umane din aparatul administrativ, 

se pot crea o serie de dezbateri 

publice si seminarii, ori mecanisme 

de sprijin a societatii publice,in 

special in vederea atragerii si 

managementului fondurilor 

nerambursabile. 

Montarea de panouri fotovoltaice 

pe toate cladirile publice este un 

exemplu de buna practica in 

generarea si utilizarea energiei si a 

protectiei mediului. 

 

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

(îmbunătățiri sociale, 

economice și ecologice) 

Eficientizarea serviciilor publice, 

dezvoltarea de buna practici in 

utilizarea resuselor regenrabile, 

cresterea capacitatii personalului si 

sprijin pentru societatea civila. 

 

6 Sustenabilitatea proiectului  
Sustenabilitatea va fi asigurata de 

la bugetul local. 
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7 

Principalele activități pentru 

realizarea proiectului 

(ex. documentație, execuție) 

Elaborare PT, execuție lucrări de 

modernizare primarie. Achizitie 

panouri fotovoltaice si montaj, 

achizitii de cursuri, organizarea de 

seminarii si dezbateri publice. 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   

Asigurarea serviciilor publice de 

bază. 

 

 III. SITUAȚIA PROIECTULUI  

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2020-2025 

2 Enumerarea activităților deja 

realizate în cadrul 

proiectului (studii 

preliminare, notă 

conceptuală, temă de 

proiectare, DALI, SPF, SF, 

PT, DTE, etc.) 

- Extinderea și modernizarea clădirii 

în care funcționează primăria (SF, 

Executie lucrări) 

- 

 

3 Gradul curent de 

implementare a proiectului 

(procent) 

20% 

  

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI 

1 Buget total, din care: 6.950.000 lei 

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local   

4 Alte surse (ex. fonduri UE) 

Fonduri AFM 

Fonduri PNRR 

PODD 
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2. FIȘA PROIECTULUI INTEGRAT: Modernizarea infrastructurii și 

continuarea dezvoltării și funcționalizării cartierului Solaris. 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Titlul proiectului 

Modernizarea infrastructurii și 

continuarea dezvoltării și 

funcționalizării cartierului Solaris. 

2 Domeniu 

Susținerea proiectelor de investiții, 

a infrastructurii, în ceea ce privește 

exploatarea resurselor de ape 

geotermale; 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [Inclusiv alte UAT] - 

5 
Existența altor surse de 

finanțare 
DA 

 

 II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 
Stadiu (obiectiv de investiție 

nou / in continuare) 
Obiectiv de investiție în continuare 

2 

Obiectivele proiectului 

(obiectiv general/ obiective 

specifice) 

Obiectiv specific 1: Crearea 

infrastructurii de utilități (apa, canal, 

gaz). 

Obiectiv specific 2: Modernizare 

strazi, alei pietonale și trotuare si 

extindere piste de biciclete. 

 

Obiectiv specific 3: Construirea 

unui cămin cultural. 

Obiectiv specific 5:  Infiintare 

cresa. 

Obiectiv specific 6: Modernizarea 

spațiilor publice de recreere pentru 

copii și adulți, inclusiv extindere 
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rețea de wireless, retea de 

supraveghere video.  

 

Obiectiv specific 7: Montare statii 

de autobuz si statii de reincare 

autovehicule pentru reducerea 

amprentei de carbon. 

3 
Zonele țintă și/sau grupurile  

țintă 

Locuitorii (actuali și viitori) și 

operatorii economici ai comunei 

Dudeștii Noi. 

4 Justificarea proiectului 

Necesitatea si oportunitatea au fost 

fundamentate pe baza nivelului 

actual al dezvoltarii economico-

sociala si urbanistica a localitatii, 

cresterea numarului de locuitori, 

ponderea locuitorilor tineri, activi. 

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

(îmbunătățiri sociale, 

economice și ecologice) 

Îmbunătățirea calității vieții, a 

situației sociale și economice a 

locuitorilor din comuna Dudeștii 

Noi, reducerea diferenței dintre 

nivelul standardului de viață din 

mediul rural și cel din mediu urban, 

reducerea poluării mediului 

înconjurător prin dezvoltarea și 

incurajarea transportului verde si a 

protectiei mediului. 

 

6 Sustenabilitatea proiectului  
Sustenabilitatea va fi asigurata de 

la bugetul local. 

7 

Principalele activități pentru 

realizarea proiectului 

(ex. documentație, execuție) 

DALI-SF  

Achizitii lucrari  

Achizii statii incarcare, echipamente 

pentru spatiu de recreere 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   
Dezvoltarea teritoriului. 
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 III. SITUAȚIA PROIECTULUI  

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2020-2025 

2 Enumerarea activităților deja 

realizate în cadrul 

proiectului (studii 

preliminare, notă 

conceptuală, temă de 

proiectare, DALI, SPF, SF, 

PT, DTE, etc.) 

SF extindere rețea apa, canal, gaz 

SF Modernizare strazi, alei 

pietonale și trotuare  

SF extindere piste de biciclete. 

 

 

3 Gradul curent de 

implementare a proiectului 

(procent) 

20% 

  

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI 

1 
Buget total, din care: 

 
13.670.000 lei 

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local   

4 Alte surse (ex. fonduri UE) 

Fonduri AFM 

Fonduri PNRR 

Buget local 

MDLAP 

POR. 

 

3. FIȘA PROIECTULUI INTEGRAT: Modernizarea infrastructurii și 

continuarea dezvoltării și funcționalizării cartierului Alexia. 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Titlul proiectului 

Modernizarea infrastructurii și 

continuarea dezvoltării și 

funcționalizării cartierului Alexia. 

2 Domeniu 
Urbanism si dezvoltare teritoriala 
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3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [Inclusiv alte UAT] - 

5 
Existența altor surse de 

finanțare 
DA 

 

 II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 
Stadiu (obiectiv de investiție 

nou / in continuare) 
Obiectiv de investiție în continuare 

2 

Obiectivele proiectului 

(obiectiv general/ obiective 

specifice) 

 

Obiectiv specific 1: Crearea 

infrastructurii de utilități (apa, canal, 

gaz). 

Obiectiv specific 2: Modernizare 

strazi, alei pietonale și trotuare si 

extindere piste de biciclete. 

 

Obiectiv specific 7: Montare statii 

de autobuz si statii de reincare 

autovehicule pentru reducerea 

amprentei de carbon. 

3 
Zonele țintă și/sau grupurile  

țintă 

Locuitorii (actuali și viitori) și 

operatorii economici ai comunei 

Dudeștii Noi. 

4 Justificarea proiectului 

Necesitatea si oportunitatea au fost 

fundamentate pe baza nivelului 

actual al dezvoltarii economico-

sociala si urbanistica a localitatii, 

cresterea numarului de locuitori, 

ponderea locuitorilor tineri, activi. 

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

(îmbunătățiri sociale, 

economice și ecologice) 

Îmbunătățirea calității vieții, a 

situației sociale și economice a 

locuitorilor din comuna Dudeștii 

Noi, reducerea diferenței dintre 

nivelul standardului de viață din 
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mediul rural și cel din mediu urban, 

reducerea poluării mediului 

înconjurător prin dezvoltarea și 

incurajarea transportului verde si a 

protectiei mediului. 

 

6 Sustenabilitatea proiectului  
Sustenabilitatea va fi asigurata de 

la bugetul local. 

7 

Principalele activități pentru 

realizarea proiectului 

(ex. documentație, execuție) 

DALI-SF  

Achizitii lucrari  

Achizii statii incarcare, 

echipamente pentru spatiu de 

recreere 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   
Urbanism si dezvoltare teritoriala. 

 

 III. SITUAȚIA PROIECTULUI  

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2020-2025 

2 Enumerarea activităților deja 

realizate în cadrul 

proiectului (studii 

preliminare, notă 

conceptuală, temă de 

proiectare, DALI, SPF, SF, 

PT, DTE, etc.) 

SF extindere rețea apa, canal, gaz 

SF Modernizare strazi, alei 

pietonale și trotuare  

SF extindere piste de biciclete. 

 

 

 

3 Gradul curent de 

implementare a proiectului 

(procent) 

20% 

  

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI 

1 Buget total, din care: 
11.000.000 lei 

 

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local   

4 Alte surse (ex. fonduri UE) 
Fonduri AFM 

Fonduri PNRR 
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Buget local 

POR. 

 

4. FIȘA PROIECTULUI INTEGRAT: Exploatarea resurselor geotermale 

pentru înființarea unui sistem de producere si distribuție a energiei 

termice și înființarea unui Aqua-Park. 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Titlul proiectului 

Exploatarea resurselor geotermale 

pentru înființarea unui sistem de 

producere si distribuție a energiei 

termice și înființarea unui Aqua-

Park. 

2 Domeniu 
Mediu, Servicii publice, 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [Inclusiv alte UAT] - 

5 
Existența altor surse de 

finanțare 
DA 

 

 II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 
Stadiu (obiectiv de investiție 

nou / in continuare) 
Obiectiv de investiție în continuare 

2 

Obiectivele proiectului 

(obiectiv general/ obiective 

specifice) 

 

Obiectiv specific 1: Exploatarea 

resurselor geotermale pentru 

înființarea unui sistem de producere 

si distribuție a energiei termice 

 

Obiectiv specific 2: construire 

cladire administrativă. 
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Obiectiv specific 3: înființarea 

unui Aqua-Park avand în vedere 

noile resurse. 

 

3 
Zonele țintă și/sau grupurile  

țintă 

Locuitorii (actuali și viitori) și 

operatorii economici ai comunei 

Dudeștii Noi. 

4 Justificarea proiectului 

Lipsa sistemelor de distributie a 

gazelor naturale in comuna 

ingreuneaza activitatea 

administratiei publice locale, atat 

financiar cat si administrativ. 

Inființarea unui sistem de producere 

si distribuție a energiei termice va 

conduce la reducerea semnificativă 

a costurilor cu utilitățile, care se 

ridică la câteva sute de mii de lei, în 

perioadele reci, alaturi de  

reducerea amprentei de carbon. 

De asemenea, exploatarea 

resurselor geotermale de pe 

teritoriu precum si identificarea unui 

teren neutilizat care poate gazdui 

Aqua Park ul ,,Universul Apei,, 

constituie premiza realizarii 

investiei, in eventualitatea 

identificarii si accesarii unor surse 

de finantare. 

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

(îmbunătățiri sociale, 

economice și ecologice) 

 

Îmbunătățirea calității vieții, a 

situației sociale și economice a 

locuitorilor din comuna Dudeștii Noi 

prin cresterea posibilitatilor de 

petrecere a timpului liber si 

imbunatatirea potentialului turistic. 

Îmbunătățirea calității mediului prin 
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utilizarea de resurse energetice 

verzi și reducerea amprentei de 

carbon. 

 

6 Sustenabilitatea proiectului  

În ceea ce privește sustenabilitatea 

financiară a proiectului, prin 

evidențierea fluxului de numerar net 

și a fluxului de numerar cumulat 

rezultat pe parcursul perioadei de 

exploatare, se observă ca acesta 

este pozitiv în fiecare an al perioadei 

de exploatare. 

Raportul cost beneficiu arată că 

beneficiile obținute din exploatarea 

investiției sunt mai mari decât costurile 

de exploatare.. 

7 

Principalele activități pentru 

realizarea proiectului 

(ex. documentație, execuție) 

Pregătirea proiectului (elaborarea 

studiului de fezabilitate, proiectului 

tehnic, documentației de atribuire, 

obținerea avizelor, autorizațiilor, 

acordului de mediu etc.); 

Managementul proiectului; 

Auditul financiar; 

Informarea și publicitatea 

proiectului. 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   

Creșterea producției de energie din 

resurse regenerabile mai puțin 

exploatate (biomasă, biogaz, 

geotermal) 

 

 III. SITUAȚIA PROIECTULUI  

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2020-2023 

2 Enumerarea activităților deja 

realizate în cadrul 

proiectului (studii 

SF 
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preliminare, notă 

conceptuală, temă de 

proiectare, DALI, SPF, SF, 

PT, DTE, etc.) 

3 Gradul curent de 

implementare a proiectului 

(procent) 

15% 

  

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI 

1 Buget total, din care: 30.000.000 lei 

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local 2%  

4 Alte surse (ex. fonduri UE) 

POIM 

Fonduri PNRR 

Buget local 

POR. 
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Măsura A – Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii locale de 

transport, comunicații, rețele și servicii publice 

 

1. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE: Înlocuirea siste-

melor de iluminat public cu incandescență cu iluminat prin utilizarea 

unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și 

asigurarea confortului corespunzător (investiții proprii/proiecte cu 

finanțare nerambursabilă)  

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Titlul proiectului 

Înlocuirea sistemelor de iluminat 

public cu incandescență cu iluminat 

prin utilizarea unor lămpi cu 

eficiență energetică ridicată, 

durată mare de viață și asigurarea 

confortului corespunzător 

2 Domeniu 
Modernizarea rețelelor publice de 

iluminat 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [Inclusiv alte UAT] UAT Dudeștii Noi 

5 
Existența altor surse de 

finanțare 
DA 

 

 II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 
Stadiu (obiectiv de investiție 

nou / in continuare) 
Obiectiv de investiție în continuare 

2 

Obiectivele proiectului 

(obiectiv general/ obiective 

specifice) 

Înlocuirea sistemelor de iluminat 

public cu incandescență cu iluminat 

prin utilizarea unor lămpi cu 

eficiență energetică ridicată, 

durată mare de viață și asigurarea 
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confortului corespunzător, inclusiv 

prin reabilitarea instalațiilor 

electrice, stâlpi, rețele, etc.; 

achiziționarea/instalarea de sisteme 

de telegestiune a iluminatului 

public; extinderea/reîntregirea 

sistemului de iluminat public. 

3 
Zonele țintă și/sau grupurile  

țintă 

Locuitorii (actuali și viitori) și 

operatorii economici ai comunei 

Dudeștii Noi. 

4 Justificarea proiectului 

Îmbunătățirea rețelei de iluminat 

public și creșterea randamentului 

energetic la sistemele de iluminat. 

Adaptarea rețelei de iluminat la 

standardele europene, în acord cu 

CIE 115/1995. Satisfacerea 

cerințelor de vizibilitate pentru 

drumurile publice conform cu 

norma română SR 13433/1999. 

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

(îmbunătățiri sociale, 

economice și ecologice) 

Mărirea gradului de confort din 

punct de vedere al iluminatului 

public. Economii în ceea ce 

privește consumul de energie. 

6 Sustenabilitatea proiectului  

În ceea ce privește sustenabilitatea 

financiară a proiectului, prin 

evidențierea fluxului de numerar net 

și a fluxului de numerar cumulat 

rezultat pe parcursul perioadei de 

exploatare, se observă ca acesta 

este pozitiv în fiecare an al 

perioadei de exploatare. 

Raportul cost beneficiu arată că 

beneficiile obținute din exploatarea 

investiției sunt mai mari decât 

costurile de exploatare. 

7 

Principalele activități pentru 

realizarea proiectului 

(ex. documentație, execuție) 

Elaborare PT, execuție lucrări 
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8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   

Asigurarea serviciilor publice de 

bază. 

 

 III. SITUAȚIA PROIECTULUI  

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
 

2 Enumerarea activităților deja 

realizate în cadrul 

proiectului (studii 

preliminare, notă 

conceptuală, temă de 

proiectare, DALI, SPF, SF, 

PT, DTE, etc.) 

 

 

 

3 Gradul curent de 

implementare a proiectului 

(procent) 

 

  

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI 

1 Buget total, din care: 8.823.000,00 lei 

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local   

4 Alte surse (ex. fonduri UE) Fonduri AFM 

 

2. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE: Extindere și 

modernizarea rețea de canalizare a apelor uzate menajere, a rețelei de 

alimentare cu apă, racorduri și branșamente la rețele, modernizarea 

stațiilor de tratare apă și epurare în localitățile Becicherecu Mic și 

Dudeștii Noi (investiții proprii/proiecte cu finanțare nerambursabilă) 

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Titlul proiectului 

Extindere și modernizarea rețea de 

canalizare a apelor uzate menajere, 

a rețelei de alimentare cu apă, 

racorduri și branșamente la rețele, 

modernizarea stațiilor de tratare 

apă și epurare în localitățile 

Becicherecu Mic și Dudeștii Noi 
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2 Domeniu 
Dezvolzarea rețelelor publice  de 

canalizare 

3 Beneficiarul proiectului 
UAT Dudeștii Noi, 

UAT Becicherecu Mic 

4 Parteneri [Inclusiv alte UAT] 
UAT Dudeștii Noi,  

UAT Becicherecu Mic 

5 
Existența altor surse de 

finanțare 
DA 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 
Stadiu (obiectiv de investiție 

nou / in continuare) 
Obiectiv de investiție în continuare 

2 

Obiectivele proiectului 

(obiectiv general/ obiective 

specifice) 

Asigurarea alimentării cu apă și 

canalizare și epurarea apelor uzate 

proveniente de la gospodăriile din 

teritoriu, precum și atingerea 

paramerilor tehnologici și progra-

mele de furnizare optime, conform 

indicatorilor de performanță 

aprobați de ADI Torontal. 

3 
Zonele țintă și/sau grupurile  

țintă 

Locuitorii (actuali și viitori) și 

operatorii economici ai comunei 

Dudeștii Noi și Becicherecu Mic. 

4 Justificarea proiectului 

ADI Torontal are responsabilitatea 

planificării și urmăririi lucrărilor de 

investiții necesare funcționării 

sistemelor, în condiții de siguranță 

și la parametrii ceruți prin 

prescripțiile tehnice. Necesitatea 

proiectului a reieșit în urma analizei 

nevoilor gospodărești și a agenților 

economici din zonă (Solaris 4, 

Alexia, etc.), având în vedere 

obligația UAT-urilor de a asigura 

servicii publice pentru toți locuitorii. 

De asemenea, în cadrul consultării 

comunității reprezentative a 
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comunei, realizate în procesul de 

elaborare a strategiei de dezvoltare 

locală, majoritatea populației 

intervievate a răspuns că este 

importantă realizarea rețelei de 

canalizare și a unei stații de 

epurare și tratare a apelor reziduale 

din comună. 

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

(îmbunătățiri sociale, 

economice și ecologice) 

Îmbunătățirea calității vieții, a 

situației sociale și economice a 

locuitorilor din comuna Dudeștii 

Noi. Îmbunătățirea calității mediului 

prin epurarea apelor uzate. 

6 Sustenabilitatea proiectului  

În ceea ce privește sustenabilitatea 

financiară a proiectului, prin 

evidențierea fluxului de numerar 

net și a fluxului de numerar cumulat 

rezultat pe parcursul perioadei de 

exploatare, se observă ca acesta 

este pozitiv în fiecare an al 

perioadei de exploatare. 

Raportul cost beneficiu arată că 

beneficiile obținute din exploatarea 

investiției sunt mai mari decât 

costurile de exploatare. 

Ulterior încasările de la persoanele 

fizice și juridice vor acoperi 

costurile de operare. 

7 

Principalele activități pentru 

realizarea proiectului 

(ex. documentație, execuție) 

Elaborare PT, execuție lucrări 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   

Asigurarea serviciilor publice de 

bază. 

 

 III. SITUAȚIA PROIECTULUI  

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2020 - 31/12/2022 

2 Enumerarea activităților deja DALI aprobat prin HCL 56 din 
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realizate în cadrul 

proiectului (studii 

preliminare, notă 

conceptuală, temă de 

proiectare, DALI, SPF, SF, 

PT, DTE, etc.) 

26.06.2020 

3 Gradul curent de 

implementare a proiectului 

(procent) 

 

 

 IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI 

1 Buget total, din care: 4.813.007 lei 

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local  

4 Alte surse (ex. fonduri UE) Fonduri UE 

 

 

 

3. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE: Asfaltarea străzilor 

din Comuna Dudesții Noi (investiții proprii/proiecte cu finanțare 

nerambursabilă) 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Titlul proiectului 
Asfaltarea străzilor din Comuna 

Dudesții Noi 

2 Domeniu Infrastructura rutieră 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [Inclusiv alte UAT] UAT Dudeștii Noi 

5 
Existența altor surse de 

finanțare 
DA 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 Stadiu (obiectiv de investiție Obiectiv de investiție în continuare 
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nou / in continuare) 

2 

Obiectivele proiectului 

(obiectiv general/ obiective 

specifice) 

Modernizarea străzilor din comună. 

3 
Zonele țintă și/sau grupurile  

țintă 

Locuitorii (actuali și viitori) și 

operatorii economici ai comunei 

Dudeștii Noi. 

4 Justificarea proiectului 

Starea șanțurilor existente, lipsa 

continuității acestora cât si lipsa 

totală pe anumite tronsoane, 

pantele transversale și 

longitudinale necorespunzătoare 

ale platformei au dus la 

îngreunarea colectării apelor de 

suprafață, apa stagnând pe 

platforma drumului, rezultând de-a 

lungul timpului degradări ale 

sistemului rutier. Starea  străzilor 

nu corespundea cerințelor minime 

pentru străzi secundare, 

prezentând numeroase deteriorări, 

îngreundând desfășurarea 

traficului. 

 

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

(îmbunătățiri sociale, 

economice și ecologice) 

Asigurarea unor condiții optime de 

circulație pe drumurile din comuna 

Dudeștii Noi, asigurând condițiile 

de siguranță rutieră și confort. 

6 Sustenabilitatea proiectului  
Sustenabilitatea va fi asigurată din 

bgetul local. 

7 

Principalele activități pentru 

realizarea proiectului 

(ex. documentație, execuție) 

Elaborare PT, execuție lucrări 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   

Asigurarea serviciilor publice de 

bază. 

 

 III. SITUAȚIA PROIECTULUI  

1 Durata totală de execuție a 2020 - 31/12/2022 
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proiectului*** 

2 Enumerarea activităților deja 

realizate în cadrul 

proiectului (studii 

preliminare, notă 

conceptuală, temă de 

proiectare, DALI, SPF, SF, 

PT, DTE, etc.) 

DALI  

Execuțe lucrări 

3 Gradul curent de 

implementare a proiectului 

(procent) 

90% 

 

  

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI 

1 Buget total, din care: 5.505.070,55 lei 

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local   

4 Alte surse (ex. fonduri UE) Fonduri UE - GAL, Anghel Saligny 

 

4. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE: Asfaltarea străzilor din 

Solaris 3, comuna Dudeștii Noi, jud. Timiș ( investiții proprii 

/proiecte cu finanțare nerambursabilă)  

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT:.  

1 Titlul proiectului Asfaltarea străzilor din Solaris 3 

2 Domeniu Drumuri publice (construcție nouă) 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi,  

4 
Parteneri [ Inclusiv alte 

UAT] 
 UAT Dudeștii Noi,  

5 
Existența altor surse 

de finanțare 

Programul Național de Investiții Anghel 

Saligny 
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II. DESCRIEREA PROIECTULUI *: 

1 
Stadiu (obiectiv de investiție 

nou / in continuare) 
Obiectiv de investiție nou 

2 

Obiectivele proiectului 

(obiectiv general/ obiective 

specifice) 

Construirea unor drumuri 

publice în interioriul localitățiilor, 

de clasă tehnică V, pe o lungime 

de 4920 m. 

3 
Zonele țintă și/sau grupurile 

țintă 

Locuitorii (actuali și viitori) și 

operatorii economici ai comunei 

Dudeștii Noi.. 

4 Justificarea proiectului 

Starea  străzilor nu corespundea 

cerințelor minime pentru străzi 

secundare, îngreundând 

desfășurarea traficului. 

5 

Impactul estimat al proiectului 

(îmbunătățiri sociale, economice 

și ecologice) 

Asigurarea unor condiții optime de 

circulație pe drumurile din Comuna 

Dudeștii Noi,  asigurând condițiile 

de siguranță rutieră și confort. 

6 Sustenabilitatea proiectului  
Sustenabilitatea va fi asigurată din 

Bugetul local. 

7 

Principalele activități pentru 

realizarea proiectului(ex. 

documentație, execuție) 

Elaborare DALI, execuție lucrări 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   

Asigurarea serviciilor publice de 

bază. 

III. SITUAȚIA PROIECTULUI: 

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
60 luni 
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2 Enumerarea activităților deja 

realizate în cadrul proiectului (studii 

preliminare, notă conceptuală, temă 

de proiectare, DALI, SPF, SF, PT, 

DTE, etc.) 

 

DALI  

Executie lucrări SF,PT 

3 Gradul curent de implementare a 

proiectului (procent) 
10% 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1 Buget total****, din care: 11.270.483,54 lei 

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local   

4 Alte surse (ex. fonduri UE)  MDLAP 

 

5. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE Racorduri canalizare și 
branșamente apă în localitatea Dudeștii Noi (investiții proprii / 

proiecte cu finanțare nerambursabilă)  
  
I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT:.  

1 Titlul proiectului 

Racorduri canalizare și 

branșamente apă în 

localitatea Dudeștii Noi 

2 Domeniu 

realizare/extindere/reabilitare

/modernizare a sistemelor de 

alimentare cu apă și stații de 

tratare a apei; 

realizare/extindere/reabilitare

/modernizare a sistemelor de 

canalizare și stații de 

epurare a apelor uzate 
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3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [ Inclusiv alte UAT]   -- 

5 Existența altor surse de finanțare -- 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI *: 

1 
Stadiu (obiectiv de investiție nou 

/ in continuare) 
Obiectiv de investiție în continuare 

2 
Obiectivele proiectului 

 

Branșarea și racordarea locuitorilor 

care au depus cereri la primărie    

3 
Zonele țintă și/sau grupurile 

țintă 

Locuitorii (actuali și viitori) și 

operatorii economici ai comunei 

Dudeștii Noi 

4 Justificarea proiectului 

Având în vedere  

a) cererile cetățenilor cu 

privire la racordarea la canalizare și 

branșarea la apă  

b) implementarea proiectului cu 

finanțare europeană prin care se 

asfaltează străzi cu trama 

stradală mică iar rețeaua de 

canalizare este situată pe 

mijlocul drumului 

5 

Impactul estimat al proiectului 

(îmbunătățiri sociale, economice 

și ecologice) 

Îmbunătățirea calității vieții, a 

situației sociale și economice a 

locuitorilor din comuna Dudeștii 

Noi, reducerea diferenței dintre 

nivelul standardului de viață din 

mediul rural și cel din mediu urban, 

în conformitate cu scopul 

programului de finanțare lansat. 
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Dezvoltarea infrastructurii rurale, 

ceea ce permite atragerea 

investitorilor, agenților economici în 

zonă; 

Îmbunătățirea calității mediului; 

6 Sustenabilitatea proiectului  

În ceea ce privește sustenabilitatea 

financiară a proiectului, prin 

evidențierea fluxului de numerar net 

și a fluxului de numerar cumulat 

rezultat pe parcursul perioadei de 

exploatare, se observă ca acesta 

este pozitiv în fiecare an al 

perioadei de exploatare. 

Raportul cost beneficiu arată că 

beneficiile obținute din exploatarea 

investiției sunt mai mari decât 

costurile de exploatare. 

Ulterior încasările de la persoanele 

fizice și juridice vor acoperi 

costurile de operare. 

7 

Principalele activități pentru 

realizarea proiectului 

(ex. documentație, execuție) 

execuție 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   
dezvoltare sustenabilă 

III. SITUAȚIA PROIECTULUI: 

1 Durata totală de execuție a proiectului*** 2020 - 2021 

2 Enumerarea activităților deja realizate în 

cadrul proiectului (studii preliminare, notă 

conceptuală, temă de proiectare, DALI, 

Notă conceptuală,  

Temă de proiectare,  
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SPF, SF, PT, DTE, etc.) Caiet de sarcini 

3 Gradul curent de implementare a proiectului 

(procent) 
53% 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1 Buget total****, din care: 844,95 mii lei 

2 Fonduri solicitate de la CJT  400,00 mii lei 

3 Surse ale Consiliului Local  444,95 mii lei 

4 Alte surse (ex. fonduri UE)  -- 

 

 

 

 

 

 

6. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE Modernizare stație de 
epurare (investiții proprii / proiecte cu finanțare nerambursabilă)  

 
I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT:.  

1 Titlul proiectului 
Modernizare stație de epurare în 

localitatea Dudeștii Noi 

2 Domeniu 

realizare/extindere/reabilitare/modernizar

e a sistemelor de canalizare și stații de 

epurare a apelor uzate 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 
Parteneri [ Inclusiv alte 

UAT] 
  -- 
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5 
Existența altor surse de 

finanțare 
-- 

 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI *: 

1 
Stadiu (obiectiv de investiție 

nou / in continuare) 
Obiectiv de investiție nou 

2 

Obiectivele proiectului 

(obiectiv general/ obiective 

specifice) 

Efectuarea investițiilor noi necesare la 

statia de epurare, care vor contribui la 

îmbunătățirea serviciilor tehnico edilitare 

și la protecției mediului. 

3 
Zonele țintă și/sau grupurile 

țintă 

Locuitorii (actuali și viitori) și operatorii 

economici ai comunei Dudeștii Noi 

4 Justificarea proiectului 

Necesitatea si oportunitatea au fost 

fundamentate pe baza nivelului actual al 

dezvoltarii economico-sociala si 

urbanistica a localitatii si necesitate 

pentru o epurare avansată chiar și în 

cazul unei fluctuații mari de încărcări și 

debite. 

Statia de epurare din Dudeștii Noi  

realizează o epurare mecanica 

(decantare primara) si epurare biologica 

completa  si dispune de mijloace pentru 

stabilizarea si deshidratarea partiala a 

namolului, care se tratează și se 

prelucreaza în vederea neutralizarii, 

deshidratarii, depozitarii controlate sau 

valorificării, potrivit reglementărilor 

legale în vigoare privind protecția și 

conservarea mediului, respectiv igiena și 
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sănătatea populație. 

 

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

(îmbunătățiri sociale, 

economice și ecologice) 

Îmbunătățirea calității vieții, a situației 

sociale și economice a locuitorilor din 

comuna Dudeștii Noi.. 

Dezvoltarea infrastructurii rurale, ceea 

ce permite atragerea investitorilor, 

agenților economici în zonă; 

Îmbunătățirea calității mediului; 

6 Sustenabilitatea proiectului  

Ulterior încasările de la persoanele fizice 

și juridice vor acoperi costurile de 

operare. 

7 

Principalele activități pentru 

realizarea proiectului 

(ex. documentație, 

execuție) 

Elaborare DALI, SF si executie. 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   
Asigurarea serviciilor publice de bază. 

III. SITUAȚIA PROIECTULUI: 

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2022 - 2025 

2 Enumerarea activităților deja realizate 

în cadrul proiectului (studii preliminare, 

notă conceptuală, temă de proiectare, 

DALI, SPF, SF, PT, DTE, etc.) 

Notă conceptuală, Temă de 

proiectare, Caiet de sarcini 

3 Gradul curent de implementare a 

proiectului (procent) 
60 % 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 
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1 Buget total****, din care: 374 mii lei 

2 Fonduri solicitate de la CJT  85 mii lei 

3 Surse ale Consiliului Local 102 mii lei 

4 Alte surse (ex. fonduri UE) 
fonduri locale Becicherecu 

Mic     187 mii lei 

 
  



148 
 

7. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE  Montare stații de încărcare 
electrică a autovehiculelor (investiții proprii / proiecte cu finanțare 

nerambursabilă)  
 
I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT:.  

1 Titlul proiectului 

Montare stații de 

încărcare electrică a 

autovehiculelor în 

localitatea Dudeștii Noi 

2 Domeniu 
Modernizarea rețelelor 

publice de transport. 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [ Inclusiv alte UAT]   -- 

5 Existența altor surse de finanțare AFM 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI *: 

1 

Stadiu (obiectiv 

de investiție nou / 

in continuare) 

Obiectiv de investiție nou 

2 

Obiectivele 

proiectului 

(obiectiv general/ 

obiective 

specifice) 

Efectuarea investițiilor noi pentru crearea unui 

amplasament de reîncărcare, prin montarea 

unor stații de reîncărcare pentru vehicule 

electirce (4 buc) în vederea reducerii emisiilor 

de gaze cu efect de seră în transporturi și 

încurajarea utilizării autovehiculelor electrice 

sau hybride. 

3 

Zonele țintă și/sau 

grupurile 

țintă 

Locuitorii (actuali și viitori) și operatorii 

economici ai comunei Dudeștii Noi, dar și 

persoane care tranzitează comuna. 

4 
Justificarea 

proiectului 

În contextul dezvoltării industriei auto pe 

segmentul hybrid și electric care se dovedesc 

a fi mijloace de transport nepoluante, se 

dorește încurajarea cetățenilor spre tranziția 

utilizării unor authovehicule nepoluante. 

5 
Impactul estimat 

al proiectului 

Îmbunătățirea calității vieții, a situației sociale 

și economice a locuitorilor din comuna Dudeștii 



149 
 

(îmbunătățiri 

sociale, 

economice și 

ecologice) 

Noi.. 

Dezvoltarea infrastructurii rurale, ceea ce 

permite atragerea investitorilor, agenților 

economici în zonă; 

Îmbunătățirea calității mediului; 

6 
Sustenabilitatea 

proiectului  

Sustenabilitatea va fi asigurată de la bugetul 

local sau prin înființarea unui sistem de plată a 

serviciilor de încărcare. 

7 

Principalele 

activități pentru 

realizarea 

proiectului 

(ex. 

documentație, 

execuție) 

Elaborare  SF, depunere proiect si executie. 

8 

Încadrarea în 

prioritățile 

moderne de 

dezvoltare   

Asigurarea serviciilor publice de bază. 

 
III. SITUAȚIA PROIECTULUI: 

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2022 - 2024 

2 Enumerarea activităților deja realizate 

în cadrul proiectului (studii preliminare, 

notă conceptuală, temă de proiectare, 

DALI, SPF, SF, PT, DTE, etc.) 

Fisă de proiect. 

3 Gradul curent de implementare a 

proiectului (procent) 
0.1% 

 
IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 
 

1 Buget total****, din care: 784.000 lei  

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local 17.000 lei  

4 Alte surse (ex. fonduri UE) 767.000 lei -- 
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8. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE  Eficientizarea serviciu de 
transport și achiziția de autobuze verzi (investiții proprii / proiecte cu 

finanțare nerambursabilă)  
 
I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT:.  

1 Titlul proiectului 

Achiziția de autobuze 

verzi si eficientizarea 

serviciului de transport. 

2 Domeniu 
Modernizarea rețelelor 

publice de transport. 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [ Inclusiv alte UAT]   -- 

5 Existența altor surse de finanțare DA. 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI *: 

1 

Stadiu (obiectiv 

de investiție nou / 

in continuare) 

Obiectiv de investiție nou 

2 

Obiectivele 

proiectului 

(obiectiv general/ 

obiective 

specifice) 

Asigurarea unui transport public de persoane 

sustenabil, accesibil, cu o bună frecvență și 

confort prin modernizarea flotei de transport a 

managementului  si achizitia a 2  autobuze 

verzi. 

3 

Zonele țintă și/sau 

grupurile 

țintă 

Locuitorii (actuali și viitori) și operatorii 

economici ai comunei Dudeștii Noi, dar și 

persoane care tranzitează comuna. 

4 
Justificarea 

proiectului 

În prezent circulă o singură linie de autobuze 

înspre si dinspre comună, administrată de 

către Societatea Metropolitana de Transport 

Timisoara (cursele M44). 
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5 
Impactul estimat 

al proiectului  

Îmbunătățirea calității vieții, a situației sociale 

și economice a locuitorilor din comuna Dudeștii 

Noi.. 

Îmbunătățirea calității mediului; 

6 
Sustenabilitatea 

proiectului  

Sustenabilitatea va fi asigurată de la bugetul 

local sau prin înființarea unui sistem de plată a 

serviciilor de transport. 

7 

Principalele 

activități pentru 

realizarea 

proiectului(ex. 

documentație, 

execuție) 

Elaborare  procedura de achizitie, raport de 

audit. 

8 

Încadrarea în 

prioritățile 

moderne de 

dezvoltare   

Asigurarea serviciilor publice de bază. 

 
III. SITUAȚIA PROIECTULUI: 

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2022 - 2024 

2 Enumerarea activităților deja realizate 

în cadrul proiectului (studii preliminare, 

notă conceptuală, temă de proiectare, 

DALI, SPF, SF, PT, DTE, etc.) 

Fisă de proiect. 

3 Gradul curent de implementare a 

proiectului (procent) 
0.1% 

 
IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 
 

1 Buget total****, din care: 4.104.600 lei  
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2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local - 

4 Alte surse (ex. fonduri UE) 4.104.600 lei 

 

9. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE Schimbare indicatoare 
rutiere (investiții proprii / proiecte cu finanțare nerambursabilă)  

 
I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT:.  

1 Titlul proiectului 
Schimbarea 

indicatoarelor rutiere. 

2 Domeniu 
Modernizarea rețelelor 

publice de transport. 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [ Inclusiv alte UAT]   -- 

5 Existența altor surse de finanțare Nu. 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI *: 

1 

Stadiu (obiectiv 

de investiție nou / 

in continuare) 

Obiectiv de investiție nou 

2 

Obiectivele 

proiectului 

(obiectiv general/ 

obiective 

specifice) 

Aducerea stării indicatoarelor și marcajelor 

rutiere conform cerințelor SR 1848-7:2015 

privind marcajele care se adresează 

participanților la traficul de pe drumurile 

deschise circulației publice, definite conform 

reglementărilor legale în vigoare și montarea 

marcajelor rutiere. 

3 
Zonele țintă și/sau 

grupurile 

Locuitorii (actuali și viitori) și operatorii 

economici ai comunei Dudeștii Noi, dar și 
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țintă persoane care tranzitează comuna. 

4 
Justificarea 

proiectului 

În prezent indicatoarele rutiere se află într-o 

stare avansată de degradare, care poate 

conduce la scăderea vizibilității acestora și la o 

serie de accidente rutiere. Prin schimbarea 

indicatoarelor rutiere cu unele noi se va realiza 

îmbunatatirea conditiilor de trafic, în sensul 

cresterii gradului de siguranță rutieră și 

asigurarea conditiilor optime pentru 

semnalizarea rutieră. 

5 
Impactul estimat 

al proiectului  

Îmbunătățirea calității vieții, a situației sociale 

și economice a locuitorilor din comuna Dudeștii 

Noi. 

6 
Sustenabilitatea 

proiectului  

Sustenabilitatea va fi asigurată de la bugetul 

local - 

7 

Principalele 

activități pentru 

realizarea 

proiectului(ex. 

documentație, 

execuție) 

Elaborare  procedura de achizitie. 

8 

Încadrarea în 

prioritățile 

moderne de 

dezvoltare   

Asigurarea serviciilor publice de bază. 

 
III. SITUAȚIA PROIECTULUI: 

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2022 - 2023 

2 Enumerarea activităților deja realizate 

în cadrul proiectului (studii preliminare, 

notă conceptuală, temă de proiectare, 

Fisă de proiect. 
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DALI, SPF, SF, PT, DTE, etc.) 

3 Gradul curent de implementare a 

proiectului (procent) 
0.1% 

 
IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 
 

1 Buget total****, din care: 15 000 lei  

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local 15 000 lei 

4 Alte surse (ex. fonduri UE)  

 

 

10. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE  Înființarea unui punct 
SMURD subordonat ISU (investiții proprii / proiecte cu finanțare 

nerambursabilă)  
 
I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT:.  

1 Titlul proiectului 

Înființarea unui punct 

SMURD în comuna 

Dudestii Noi, care va fi 

subordonat ISU. 

2 Domeniu Cladiri publice 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [ Inclusiv alte UAT]   -- 

5 Existența altor surse de finanțare Nu. 

 
 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI *: 

1 Stadiu (obiectiv 

de investiție nou / 
Obiectiv de investiție nou 
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in continuare) 

2 

Obiectivele 

proiectului 

(obiectiv general/ 

obiective 

specifice) 

Asigurarea unei asistente medicale prompte in 

urgentele medico-chirurgicale vitale si in 

situatiile de catastrofa, avand ca obiect de 

activitate, asistenta medicala de urgenta 

prespitaliceasca. 

3 
Zonele țintă și/sau 

grupurile țintă 

Locuitorii (actuali și viitori) și operatorii 

economici ai comunei Dudeștii Noi. 

4 
Justificarea 

proiectului 

Ca urmare a intensificarii vietii sociale in ultimii 

ani pe teritoriul comunei, dar și  a cresterii 

explozive a numarului de detinatori de 

autovehicule, au crescut si numarul 

accidentelor rutiere. De asemenea, in zonele 

rurale care nu dispun de servicii de furnizare 

de gaz metan, gestionarea pericolelor legate 

de incendii trebuie sprijinita si prin 

disponibilitatea unui numar mai mare de 

ambulante sau servicii de tip SMURD. 

Totodata, criza sanitara generata de 

raspandirea virusului sars COVID-19 a crescut 

importanta implementarii acestor servicii la 

nivel global. 

5 
Impactul estimat 

al proiectului  

Îmbunătățirea calității vieții, a situației sociale 

și cresterea accesului la servicii medicale a 

locuitorilor din comuna Dudeștii Noi. 

6 
Sustenabilitatea 

proiectului  

Sustenabilitatea va fi asigurată de la bugetul 

local sau din fonduri guvernamentale. 

7 

Principalele 

activități pentru 

realizarea 

proiectului 

Elaborare  SF, emitere autorizaie de 

constructie, achizitii, lucrari. 
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8 

Încadrarea în 

prioritățile 

moderne de 

dezvoltare   

Asigurarea serviciilor publice de bază. 

 
III. SITUAȚIA PROIECTULUI: 

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2022 - 2025 

2 Enumerarea activităților deja realizate 

în cadrul proiectului (studii preliminare, 

notă conceptuală, temă de proiectare, 

DALI, SPF, SF, PT, DTE, etc.) 

Fisă de proiect. 

3 Gradul curent de implementare a 

proiectului (procent) 
0.1% 

 
 
IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 
 

1 Buget total****, din care:  80.000 lei  

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local  

4 Alte surse (ex. fonduri UE)  

 

 
 

11. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE Instalare panouri 
fotovoltaice la principalele instituții din comună (investiții proprii / 

proiecte cu finanțare nerambursabilă)  
 
I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT:.  

1 Titlul proiectului Instalare panouri 

fotovoltaice la principalele 
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instituții din comună. 

2 Domeniu Clădiri publice. 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [ Inclusiv alte UAT]   -- 

5 Existența altor surse de finanțare Da. 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI *: 

1 

Stadiu (obiectiv 

de investiție nou / 

in continuare) 

Obiectiv de investiție nou 

2 

Obiectivele 

proiectului 

(obiectiv general/ 

obiective 

specifice) 

Productia de energie verde sau regenerabilă 

prin amplasarea a 60 de panouri solare 

fotovoltaice pe cladirile publice din localitatea 

Dudestii Noi (primarie, camine culturale) si a 

unor invertoare solare si realizarea unor 

economii energetice cu cel putin 50%. 

3 
Zonele țintă și/sau 

grupurile țintă 

Locuitorii de pe teritoriul comunei Dudestii Noi. 

4 
Justificarea 

proiectului 

Cresterea pretului energiei termice si electrice 

obliga autoritatile publice sa gaseasca surse 

de energie sustenabila, mai economica si 

nepoluanta si sa reprezinte un  exemplu in 

ceea ce priveste bunele practici de utilizare a 

energiei alternative. 

5 
Impactul estimat 

al proiectului  

Economii de pana la 50% a energiei termice. 

6 
Sustenabilitatea 

proiectului  

Sustenabilitatea va fi asigurată de la bugetul 

local. 
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7 

Principalele 

activități pentru 

realizarea 

proiectului 

Elaborare SF,  procedura de achizitie, montaj 

si punere in functiune. 

8 

Încadrarea în 

prioritățile 

moderne de 

dezvoltare   

Eficientizare energetica a cladirilor publice. 

 
III. SITUAȚIA PROIECTULUI: 

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2022 - 2023 

2 Enumerarea activităților deja realizate 

în cadrul proiectului (studii preliminare, 

notă conceptuală, temă de proiectare, 

DALI, SPF, SF, PT, DTE, etc.) 

Fisă de proiect. 

3 Gradul curent de implementare a 

proiectului (procent) 
0.1% 

 
IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 
 

1 Buget total****, din care: 80 000 lei  

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local 80 000 lei 

4 Alte surse (ex. fonduri UE)  
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12. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE Amenajare alei pietonale și 
extindere pistă de biciclete (investiții proprii / proiecte cu finanțare 

nerambursabilă)  
 
I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT:.  

1 Titlul proiectului 
Instalare panouri 

fotovoltaice la principalele 

instituții din comună. 

2 Domeniu Infrastructură de 

transport. 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [ Inclusiv alte UAT]   -- 

5 Existența altor surse de finanțare Da. 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI *: 

1 
Stadiu (obiectiv 

de investiție nou / 

in continuare) 

Obiectiv de investiție în continuare 

2 

Obiectivele 

proiectului 

(obiectiv general/ 

obiective 

specifice) 

Extinderea traseului proiectat al trotuarelor si 

pistelor pentru biciclete din intravilanul 

localitatii Dudestii Noi în vederea  deservirii 

locuitorii comunei care genereaza traficul 

pietonal si ciclist din zona. 

3 
Zonele țintă și/sau 

grupurile țintă 

Locuitorii de pe teritoriul comunei Dudestii Noi: 
elevii și studenții care se deplasează la 

unitățile de învățământ din oraș, sportivii, 

turiștii, persoanele care fac zilnic naveta între 

localitățile din zona periurbană înspre 

municipiu, la locurile de muncă. 

4 
Justificarea 

proiectului 

Dezvoltarea rețelelor de transport alternativ în 

vederea diminuării poluării, în contextul în care 

persistă încă o serie de carențe și probleme în 

sistemul de transport public conduc la 

necesitatea unor investiții care  conduc și la  

îmbunătățirii mobilității cetățenilor. 
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5 Impactul estimat 

al proiectului  

Proiectul contribuie la reducerea emisiilor de 

carbon și a noxelor cu 20% în județul Timiș. 

6 Sustenabilitatea 

proiectului  

Sustenabilitatea va fi asigurată de la bugetul 

local. 

7 

Principalele 

activități pentru 

realizarea 

proiectului 

Elaborare SF,  proceduri de achizitii, lucrari. 

8 

Încadrarea în 

prioritățile 

moderne de 

dezvoltare   

Infrastructura de transport. 

 
III. SITUAȚIA PROIECTULUI: 

1 Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2015 - 2022 

2 Enumerarea activităților deja realizate 

în cadrul proiectului (studii preliminare, 

notă conceptuală, temă de proiectare, 

DALI, SPF, SF, PT, DTE, etc.) 

SF, achizitii, executie 

lucrari 

3 Gradul curent de implementare a 

proiectului (procent) 
90% 

 
IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 
 

1 Buget total****, din care: 2.800.000 lei 

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local 2.800.000 lei 

4 Alte surse (ex. fonduri UE)  
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13. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE Înființarea rețelei 
inteligente de distribuție a gazelor naturale, branșamente și alimentare 
cu gaze naturale în comuna Dudeștii Noi (investiții proprii / proiecte 
cu finanțare nerambursabilă)  
 
I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT:.  

1 Titlul proiectului 

Înființarea rețelei 
inteligente de distribuție a 
gazelor naturale, 
branșamente și 
alimentare 
cu gaze naturale în 

comuna Dudeștii Noi 

2 Domeniu Infrastructură de utilități. 

3 Beneficiarul proiectului 

ASOCIATIA DE 

DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARA 

DIMITRIE TICHINDEAL 

4 Parteneri [ Inclusiv alte UAT] 
  UAT Dudestii Noi-UAT 

Becicherecu Mic 

5 Existența altor surse de finanțare Da. 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI *: 

1 

Stadiu (obiectiv 

de investiție nou / 

in continuare) 

Obiectiv de investiție nou 

2 

Obiectivele 

proiectului 

(obiectiv general/ 

obiective 

specifice) 

Înființarea rețelei inteligente de distribuție a 
gazelor naturale, branșamente pentru 950 
locuinte si 6 cladiri cu destinatie publică și  
alimentare cu gaze naturale. 

3 
Zonele țintă și/sau 

grupurile țintă 

Locuitorii de pe teritoriul comunei Dudestii Noi 

si agentii economici. 
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4 
Justificarea 

proiectului 

Pentru populatie, dezvoltarea infrastructurii 

retelei de alimentare cu gaze naturale asigura 

conditiile necesare pentru sporirea confortului 

in locuinte, ridicarea nivelului de trai 

(asigurarea gazelor naturale pentru prepararea 

hranei, apei calde menajere cat si pentru 

incalzire) si reducerea poluarii mediului 

inconjurator. Distributia si alimentarea cu gaze 

naturale atrage dupa sine oportunitati de 

afaceri si facilitati in dezvoltarea afacerilor deja 

existente in zona. 

Obiectiv general urmărit prin realizarea 

obiectivului de investiție este creșterea 

gradului de funcționalitate inteligentă a 

infrastructurii de distribuție de gaze naturale și 

interconectivitate la rețeaua de transport și 

distribuție gaze naturale, prin înființarea unui 

sistem inteligent de distribuție gaze naturale în 

comunele Dudeștii Noi și Becicherecu Mic, 

județul Timiș. 

Obiective specifice sunt următoarele: 

• Creșterea gradului de 

interconectivitate la rețeaua de transport și 

distribuție prin construirea unei rețele noi de 

distribuție gaze naturale cu o lungime de 

aprox. 42,963 km (din care rețea de distribuție 

gaze naturale funcționând în regim de 

presiune înaltă - 5,466 km și rețea distribuție 

gaze naturale funcționând în regim de 

presiune medie - 37,497 km) care asigură 

minimum 1600 branșamente pentru gospodării 

(comuna Dudeștii Noi - 800 gospodării și 

comuna Becicherecu Mic - 800 gospodării), 

județul Timiș, cât și 21 branșamente pentru 

obiectivele socio-culturale (comuna Dudeștii 

Noi - 12 obiective și comuna Becicherecu Mic - 
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9 obiective). 

• Îmbunătățirea nivelului de flexibilitate, 

siguranța, eficiența în operare a infrastructurii 

de distribuție de gaze naturale prin 

implementarea unui Sistem Inteligent de 

monitorizare și control a distribuției gazelor 

naturale pentru întreaga rețea de gaze 

naturale nou construită în comunele Dudeștii 

Noi și Becicherecu Mic, județul Timiș 

5 
Impactul estimat 

al proiectului  

Prin executarea alimentarii cu gaze naturale, 

vor fi ameliorate si imbunatatite conditiile de 

trai ale locuitorilor. Implementarea proiectului 

va avea impact si asupra mediului prin 

asigurarea arderilor complete la nivel de 

consumator, rezultand un nivel mai scazut de 

poluare, prin neexistenta arderilor incomplete a 

combustibililor solizi, care contribuie in acest 

moment si la cresterea efectului de sera. 

Reducerea impactului asupra mediului (tăierea 

pădurilor, poluarea); 

Îmbunătățirea calității vieții, a situației sociale 

și economice a locuitorilor din comunele 

Becicherecu Mic și Dudeștii Noi , reducerea 

diferenței dintre nivelul standardului de viață 

din mediul rural și cel din mediu urban, în 

conformitate cu scopul programului de 

finanțare lansat. 

Dezvoltarea infrastructurii rurale, ceea ce 

permite atragerea investitorilor, agenților 

economici în zonă; 

6 
Sustenabilitatea 

proiectului  

Principalul obiectiv al analizei financiare 

(analiza cost-beneficiu financiara) este de a 

calcula indicatorii performantei financiare a 
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proiectului (profitabilitatea). Aceasta analiza 

este dezvoltata, in mod obișnuit, din punctul de 

vedere al proprietarului (sau administratorului 

legal) al infrastructurii. 

Metoda utilizata in dezvoltarea ACB financiara 

este cea a „fluxului net de numerar'". In 

aceasta metoda nu sunt luate in considerație si 

fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea 

si provizioanele. Cheltuielile neprevăzute din 

Devizul general de cheltuieli nu vor fi luate in 

calcul decât in măsura in care sunt cuprinse in 

cheltuielile eligibile ale proiectului. Ele nu vor fi 

luate in calcul in determinarea necesarului de 

finanțat, atât timp cat ele nu constituie o 

cheltuiala efectiva, ci doar o măsura de 

atenuare a anumitor riscuri. 

Proiectul este sustenabil din punct de vedere 

financiar atunci când funcționarea lui nu 

implică riscul de a rămâne fără bani în viitor. 

Problema esențială este calendarul încasărilor 

de numerar și al plăților, adică modul în care, 

pe durata de analiza a proiectului, sursele de 

finanțare (inclusiv veniturile și orice fel de 

transferuri de numerar) vor corespunde în mod 

constant cu plățile anuale. Sustenabilitatea 

apare în cazul în care fluxul de numerar net 

cumulat al încasărilor și plăților generate 

efectuate în numerar este pozitiv pentru toți 

anii luați în considerare. 

7 

Principalele 

activități pentru 

realizarea 

proiectului 

delegarea operatorului specializat, realizarea 

proiectului tehnic, obținerea de avize, a 

autorizației de construire, apoi execuția 

efectivă a lucrării 

8 Încadrarea în 

prioritățile 
Asigurarea serviciilor publice de bază. 
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moderne de 

dezvoltare   

 
 
III. SITUAȚIA PROIECTULUI: 

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2022-2025 

2 Enumerarea activităților deja realizate 

în cadrul proiectului (studii preliminare, 

notă conceptuală, temă de proiectare, 

DALI, SPF, SF, PT, DTE, etc.) 

Cerere de finantare 

intocmita si depusa. 

3 Gradul curent de implementare a 

proiectului (procent) 
5% 

 
IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 
 

1 Buget total****, din care: 15.800.000 lei fara TVA 

2 Fonduri solicitate de la CJT   

 

3 Surse ale Consiliului Local  

4 Alte surse (ex. fonduri UE)  
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14. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE Extindere sistem de 
supraveghere video in comuna Dudestii Noi (investiții proprii / 
proiecte cu finanțare nerambursabilă)  
 
I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT:.  

1 Titlul proiectului 

Extindere sistem de 

supraveghere video in 

comuna Dudestii Noi 

2 Domeniu Infrastructură de utilități. 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [ Inclusiv alte UAT]   -- 

5 Existența altor surse de finanțare Da. 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI *: 

1 

Stadiu (obiectiv 

de investiție nou / 

in continuare) 

Obiectiv de investiție in continuare 

2 

Obiectivele 

proiectului 

(obiectiv general/ 

obiective 

specifice) 

Extindere sistem de supraveghere video in 
comuna Dudestii Noi prin amplasarea a 14 
camere video si echipamente auxialare. 

3 
Zonele țintă și/sau 

grupurile țintă 

Locuitorii de pe teritoriul comunei Dudestii Noi 

si agentii economici. 

4 
Justificarea 

proiectului 

Pentru populatie, amplasarea de camere de 

supraveghere reprezinta masuri de crestere a 

sigurantei, prevenirea criminalitatii si scaderea 

timpului de raspuns al autoritatilor locale in 

cazul unor nereguli. Copii si varstnicii sunt cei 

mai vulnerabili in fata infractionalitatii si 

reprezinta o buna parte din populatia comunei, 

asigurand un climat favorabil vietii de familie, 
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crescand atractivitatea comunei. 

Supravegherea va combate totodata si 

poluarea si deversarea unor deseuri in zone 

nepermise, precum si abandonul cainilor si a 

altor animale de companie. 

5 
Impactul estimat 

al proiectului  

Prin executarea proiectului de extindere sistem 

de supraveghere video va reduce necesitatea 

angajarii de resursa umana in domeniu 

securitatii (ex:politisti locali), conducand la 

economii si va imbunatatii siguranta in 

comuna, mediul si climatul de viata. 

6 
Sustenabilitatea 

proiectului  

Sustenabilitatea va fi asigurată de platile 

cetatenilor catre operatorul specializat. 

7 

Principalele 

activități pentru 

realizarea 

proiectului 

intocmire deviz, caiet de sarcini, derulare 

achizitie, executie lucrari de montare. 

8 

Încadrarea în 

prioritățile 

moderne de 

dezvoltare   

Asigurarea serviciilor publice de bază. 

 
III. SITUAȚIA PROIECTULUI: 

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2018-2024 

2 Enumerarea activităților deja realizate 

în cadrul proiectului (studii preliminare, 

notă conceptuală, temă de proiectare, 

DALI, SPF, SF, PT, DTE, etc.) 

 

3 Gradul curent de implementare a 

proiectului (procent) 
80% 
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IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 
 

1 Buget total****, din care: 151.250  lei fara TVA 

2 Fonduri solicitate de la CJT   

 

3 Surse ale Consiliului Local  

4 Alte surse (ex. fonduri UE)  

 

 

Măsura B – Infrastructura pentru educație, servicii sociale, 

sănătate și cultură, activitate spirituală 

 

 

1. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE: Centrul social de zi 

pentru persoane aflate in situatie de risc - Dudeștii Noi (investiții proprii/ 

proiecte cu finanțare nerambursabilă) 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Titlul proiectului 

Centrul social de zi pentru 

persoane aflate in situatie de risc - 

Dudeștii Noi 

2 Domeniu Servicii sociale 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [Inclusiv alte UAT] UAT Dudeștii Noi 

5 
Existența altor surse de 

finanțare 
 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 
Stadiu (obiectiv de investiție 

nou / in continuare) 
Obiectiv de investiție în continuare 

2 Obiectivele proiectului Obiectivul proiectului: Facilitarea 
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(obiectiv general/ obiective 

specifice) 

accesului la serviciile sociale pentru 

grupurile vulnerabile. 

3 
Zonele țintă și/sau grupurile  

țintă 

Locuitorii (actuali și viitori) și 

operatorii economici ai comunei 

Dudeștii Noi. 

4 Justificarea proiectului 

La nivelul comunei există peste 50 

copii proveniți din familii cu venituri 

mici, familii monoparentale - care 

au nevoie de servicii de tip Centru 

de zi. De asemenea, în comună 

trăiesc peste 50 bătrâni cu venituri 

reduse, bătrâni imobilizati, fără 

copii, care ar avea nevoie de 

serviciile unui azil de bătrâni sau de 

asistență socială la domiciliu. 

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

(îmbunătățiri sociale, 

economice și ecologice) 

Îmbunătățirea situației sociale a 

locuitorilor din comuna Dudeștii 

Noi. 

6 Sustenabilitatea proiectului  
Sustenabilitatea va fi asigurată din 

bgetul local. 

7 

Principalele activități pentru 

realizarea proiectului 

(ex. documentație, execuție) 

Elaborare PT+CS+DE, organizare 

licitații și adjudecarea execuției 

lucrărilor, dotarea cu bunuri și 

echipamente, recepția lucrărilor. 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   

Asigurarea serviciilor publice de 

bază. 

 

 III. SITUAȚIA PROIECTULUI  

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2021-2025 

2 Enumerarea activităților deja 

realizate în cadrul 

proiectului (studii 

preliminare, notă 

conceptuală, temă de 

proiectare, DALI, SPF, SF, 

PT, DTE, etc.) 
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3 Gradul curent de 

implementare a proiectului 

(procent) 

 

 

 IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI 

1 Buget total, din care: 2.206.250,00 lei 

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local   

4 Alte surse (ex. fonduri UE)  

 

 

2. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE: Construire 

grădiniță P+1E în comuna Dudeștii Noi, județul Timiș (investiții proprii/ 

proiecte cu finanțare nerambursabilă) 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Titlul proiectului 
Construire grădiniță P+1E în 

comuna Dudeștii Noi, județul Timiș 

2 Domeniu Educație 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [Inclusiv alte UAT] UAT Dudeștii Noi 

5 
Existența altor surse de 

finanțare 

FEADR, Submăsura 7.2: Investiții 

în crearea și modernizarea 

infrastructurii de bază la scară 

mică, Componenta - Infrastructura 

educațională/socială 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 
Stadiu (obiectiv de investiție 

nou / in continuare) 
Obiectiv de investiție nou 

2 

Obiectivele proiectului 

(obiectiv general/ obiective 

specifice) 

- Demolarea celor două corpuri 

vechi de grădiniță 

- Construirea unei noi grădinițe la 

standarde europene 
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- Dotarea cu bunuri și echipamente 

- Creșterea calității serviciilor de 

învățământ în teritoriu. 

3 
Zonele țintă și/sau grupurile  

țintă 

Locuitorii (actuali și viitori) ai 

comunei Dudeștii Noi. 

4 Justificarea proiectului 

Necesitatea înfințării unei noi 

grădinițe pe raza comunei Dudeștii 

Noi a reieșit datorită funcționării în 

clădiri care dateză din 1962, de 

pesze 50 de ani, care nu au 

beneficiat de modernizări majore și 

care nu corespund standardelor 

actuale și normelor în vigoare. 

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

(îmbunătățiri sociale, 

economice și ecologice) 

Îmbunătățirea calității vieții, a 

situației sociale a locuitorilor din 

comuna Dudeștii Noi. 

6 Sustenabilitatea proiectului  
Sustenabilitatea va fi asigurată din 

bgetul local. 

7 

Principalele activități pentru 

realizarea proiectului 

(ex. documentație, execuție) 

Elaborare PT+CS+DE, organizare 

licitații și adjudecarea execuției 

lucrărilor, dotarea cu bunuri și 

echipamente, recepția lucrărilor. 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   

Asigurarea serviciilor publice de 

bază. 

 

 III. SITUAȚIA PROIECTULUI  

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2021-2024 

2 Enumerarea activităților deja 

realizate în cadrul 

proiectului (studii 

preliminare, notă 

conceptuală, temă de 

proiectare, DALI, SPF, SF, 

PT, DTE, etc.) 

SF 

3 Gradul curent de 

implementare a proiectului 
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(procent) 

 

 IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI 

1 Buget total, din care: 2.038.243 lei 

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local   

4 Alte surse (ex. fonduri UE) Fonduri UE 

 

 

 

 

3. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE: Reabilitarea și 

extinderea infrastructurii educaționale din comuna Dudeștii Noi (investiții 

proprii/ proiecte cu finanțare nerambursabilă) 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Titlul proiectului 

Reabilitarea și extinderea 

infrastructurii educaționale din 

comuna Dudeștii Noi 

2 Domeniu Educație 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [Inclusiv alte UAT] UAT Dudeștii Noi 

5 
Existența altor surse de 

finanțare 
DA 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 
Stadiu (obiectiv de investiție 

nou / in continuare) 
Obiectiv de investiție în continuare 

2 

Obiectivele proiectului 

(obiectiv general/ obiective 

specifice) 

Modernizarea, extinderea și 

echiparea infrastructurii 

educaționale pentru învățământul 

general obligatoriu (școli I ‐ VIII). 

3 Zonele țintă și/sau grupurile  Locuitorii (actuali și viitori) ai 
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țintă comunei Dudeștii Noi. 

4 Justificarea proiectului 

Necesitatea investiției reiese din 

faptul că aceste clădiri nu au 

beneficiat de modernizări majore și 

nu corespund standardelor actuale 

și normelor în vigoare. 

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

(îmbunătățiri sociale, 

economice și ecologice) 

Îmbunătățirea calității vieții, a 

situației sociale a locuitorilor din 

comuna Dudeștii Noi. 

6 Sustenabilitatea proiectului  
Sustenabilitatea va fi asigurată din 

bgetul local. 

7 

Principalele activități pentru 

realizarea proiectului 

(ex. documentație, execuție) 

Elaborare PT+CS+DE, organizare 

licitații și adjudecarea execuției 

lucrărilor, dotarea cu bunuri și 

echipamente, recepția lucrărilor. 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   

Asigurarea serviciilor publice de 

bază. 

 

 III. SITUAȚIA PROIECTULUI  

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2021-2025 

2 Enumerarea activităților deja 

realizate în cadrul 

proiectului (studii 

preliminare, notă 

conceptuală, temă de 

proiectare, DALI, SPF, SF, 

PT, DTE, etc.) 

PT 

3 Gradul curent de 

implementare a proiectului 

(procent) 

 

 

 IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI 

1 Buget total, din care:  

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local   
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4 Alte surse (ex. fonduri UE) 

Fonduri nerambursabile - FEADR, 

Programul Național Dezvoltare 

Rurală, CNI, POR Buget local 

Fonduri guvernamentale, FDI. 

 

4. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE: Înființare creșă 

pentru copii în comuna Dudeștii Noi (investiții proprii/ proiecte cu 

finanțare nerambursabilă) 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Titlul proiectului 
Înființare creșă pentru copii în 

comuna Dudeștii Noi 

2 Domeniu Educație 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [Inclusiv alte UAT] UAT Dudeștii Noi 

5 
Existența altor surse de 

finanțare 
DA 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 
Stadiu (obiectiv de investiție 

nou / in continuare) 
Obiectiv de investiție nou 

2 

Obiectivele proiectului 

(obiectiv general/ obiective 

specifice) 

Înființare creșă în scopul susținerii 

educației antepreșcolare din mediul 

rural. 

3 
Zonele țintă și/sau grupurile  

țintă 

Locuitorii (actuali și viitori) ai 

comunei Dudeștii Noi. 

4 Justificarea proiectului 

Evoluția pozitivă a natalității pe 

teritoriul comunei, numărul mare de 

tineri. 

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

(îmbunătățiri sociale, 

economice și ecologice) 

Îmbunătățirea calității vieții în 

comuna Dudeștii Noi prin 

asigurarea educației antepre-

școlare și oferirea posibilității 

mamelor să se reintegreze în 
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câmpul muncii. 

6 Sustenabilitatea proiectului  

Sustenabilitatea va fi asigurată din 

bgetul local, precum și din plățile 

asigurate de beneficiari. 

7 

Principalele activități pentru 

realizarea proiectului 

(ex. documentație, execuție) 

- Realizarea studiului de fezabilitate 

- Elaborarea proiectului tehnic 

- Aprobarea proiectului  

- Pregătirea și depunerea cererii de 

finanțare 

- Contractarea proiectului  

- Organizarea licitațiilor 

- Monitorizare, evaluare, control  

- Auditul proiectului 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   

Asigurarea serviciilor publice de 

bază. 

 III. SITUAȚIA PROIECTULUI  

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2021-2025 

2 Enumerarea activităților deja 

realizate în cadrul 

proiectului (studii 

preliminare, notă 

conceptuală, temă de 

proiectare, DALI, SPF, SF, 

PT, DTE, etc.) 

 

3 Gradul curent de 

implementare a proiectului 

(procent) 

 

 

 

 

 IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI 

1 Buget total, din care:  

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local   

4 Alte surse (ex. fonduri UE) 

Fonduri nerambursabile - FEADR, 

Programul Național Dezvoltare 

Rurală, CNI, POR Buget local 
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Fonduri guvernamentale, FDI. 
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5. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE: Reabilitare , 

modernizare și dotare cămin cultural în Dudeștii Noi (investiții proprii/ 

proiecte cu finanțare nerambursabilă) 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Titlul proiectului 
Reabilitare , modernizare și dotare 

cămin cultural în Dudeștii Noi 

2 Domeniu Cultură 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [Inclusiv alte UAT] UAT Dudeștii Noi 

5 
Existența altor surse de 

finanțare 
DA 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 
Stadiu (obiectiv de investiție 

nou / in continuare) 
Obiectiv de investiție nou 

2 

Obiectivele proiectului 

(obiectiv general/ obiective 

specifice) 

Reabilitare , modernizare și dotare 

cămin cultural pentru revitalizarea 

vieții culturale și sociale a 

cetățenilor din comuna Dudeștii 

Noi. 

3 
Zonele țintă și/sau grupurile  

țintă 

Locuitorii (actuali și viitori) ai 

comunei Dudeștii Noi. Agenții 

economici. 

4 Justificarea proiectului 

Comuna Dudeștii Noi a devenit, în 

ultimii ani, un veritabil pol cultural 

între localitățile limitrofe Timișoarei. 

Evenimentele se țin lanț, de aceea 

este importantă ca infrastructura să 

permită continuarea acestora la 

standarde înalte și având toate 

dotările necesare. Clădirea 

căminului cultural a beneficiat de 

lucrări în anul 2009, astfel după mai 
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mult de 10 ani sunt necesare 

renovări și modernizări ale 

spațiului, dar și dotarea cu active 

care să permită buna desfășurare a 

manifestațiilor culturale. 

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

(îmbunătățiri sociale, 

economice și ecologice) 

Creșterea atractivității comunei 

pentru locuitori prin posibilitata de 

participare la manifestări culturale 

organizate într-un cadru modern și 

sigur, cu dotări corespunzătoare. 

Creșterea potențialului turistic prin 

asigurarea infrastructurii necesare 

organizării unor festivaluri de 

folclor. 

6 Sustenabilitatea proiectului  
Sustenabilitatea va fi asigurată din 

bugetul local. 

7 

Principalele activități pentru 

realizarea proiectului 

(ex. documentație, execuție) 

- Realizarea DALI 

- Elaborarea proiectului tehnic 

- Aprobarea proiectului  

- Pregătirea și depunerea cererii de 

finanțare 

- Contractarea proiectului  

- Organizarea licitațiilor 

- Monitorizare, evaluare, control  

- Auditul proiectului 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   

Priorități sociale, de susținere și 

promovare a culturii- 

 III. SITUAȚIA PROIECTULUI  

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2022-2027 

2 Enumerarea activităților deja 

realizate în cadrul 

proiectului (studii 

preliminare, notă 

conceptuală, temă de 

proiectare, DALI, SPF, SF, 

PT, DTE, etc.) 

Fisa de proiect. 
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3 Gradul curent de 

implementare a proiectului 

(procent) 

 

 

 IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI 

1 Buget total, din care: 1.442.400 lei fara TVA 

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local   

4 Alte surse (ex. fonduri UE) 

Fonduri nerambursabile - FEADR, 

Programul Național Dezvoltare 

Rurală, CNI, POR Buget local 

Fonduri guvernamentale, FDI. 
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6. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE: Construirea unei 

capele funerare în comuna Dudeștii Noi (investiții proprii/ proiecte cu 

finanțare nerambursabilă) 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Titlul proiectului 
Construirea unei capele funerare în 

comuna Dudeștii Noi 

2 Domeniu Viață spirituală. 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [Inclusiv alte UAT] Parohia Ortodoxă Dudeștii Noi 

5 
Existența altor surse de 

finanțare 
DA 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 
Stadiu (obiectiv de investiție 

nou / in continuare) 
Obiectiv de investiție nou 

2 

Obiectivele proiectului 

(obiectiv general/ obiective 

specifice) 

Asigurarea unui cadru propriu legal 

în vederea derulării servicilor 

funerare.  

3 
Zonele țintă și/sau grupurile  

țintă 

Locuitorii (actuali și viitori) ai 

comunei Dudeștii Noi.  

4 Justificarea proiectului 

In prezent, pe teritoriul comunei 

exista doar o singura capela 

(catolica), iar majoritatea cetatenilor 

(63%) au confesiunea religioasa 

ortodoxă iar in lipsa unei capele 

administrate de biserica ortodoxă 

nu pot respecta prevederile legale 

pentru serviciile mortuare. 

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

(îmbunătățiri sociale, 

economice și ecologice) 

Cresterea calitati vietii si 

atractivitatii comunei. 

6 Sustenabilitatea proiectului  Sustenabilitatea va fi asigurată din 
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taxele percepute cetatenilor pentru 

utilizarea cladirii. 

7 

Principalele activități pentru 

realizarea proiectului 

(ex. documentație, execuție) 

- Realizarea DALI 

- Elaborarea proiectului tehnic 

- Aprobarea proiectului  

- Pregătirea și depunerea cererii de 

finanțare 

- Contractarea proiectului  

- Organizarea licitațiilor 

- Monitorizare, evaluare, control  

- Auditul proiectului 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   
Priorități sociale. 

  

 

III. SITUAȚIA PROIECTULUI  

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2022-2026 

2 Enumerarea activităților deja 

realizate în cadrul 

proiectului (studii 

preliminare, notă 

conceptuală, temă de 

proiectare, DALI, SPF, SF, 

PT, DTE, etc.) 

Fisa de proiect. 

3 Gradul curent de 

implementare a proiectului 

(procent) 

 

 

 IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI 

1 Buget total, din care: 230.400 lei fara TVA 

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local   

4 Alte surse (ex. fonduri UE) 

Fonduri nerambursabile - FEADR, 

Programul Național Dezvoltare 

Rurală, CNI, POR Buget local 

Fonduri guvernamentale, FDI. 
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7. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE: Construirea de 

locuințe sociale în comuna Dudeștii Noi (investiții proprii/ proiecte cu 

finanțare nerambursabilă) 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Titlul proiectului 
Construirea de locuințe sociale în 

comuna Dudeștii Noi 

2 Domeniu Servicii publice. 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [Inclusiv alte UAT] ANL 

5 
Existența altor surse de 

finanțare 
DA 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 
Stadiu (obiectiv de investiție 

nou / in continuare) 
Obiectiv de investiție nou 

2 

Obiectivele proiectului 

(obiectiv general/ obiective 

specifice) 

Darea în folosinta a 30 de 

apartamente pentru cetatenii din 

comuna Dudestii Noi aflati in stare 

de vulnerabilitate si care nu detin 

alte forme de proprietate.  

3 
Zonele țintă și/sau grupurile  

țintă 

Locuitorii (actuali și viitori) ai 

comunei Dudeștii Noi.  

4 Justificarea proiectului 

In prezent, pe teritoriul comunei 

exista persoane vulnerabile care nu 

detin o locuinta proprie, iar 

acordarea unor locuinte pentru 

acestia ar contribui la îmbunătățirea 

calității vieții copiilor și familiilor 

aflate în dificultate, care se va 

realiza prin atingerea următoarelor 

obiective specifice:  creșterea 
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accesului la educație, la servicii 

medicale, psihologice, de petrecere 

a timpului liber a copiilor din 

comuna Dudeștii Noi. Construirea 

unui ansamblu de locuinte sociale 

ajuta la diminuarea nivelului de 

saracie al discriminarii sociale prin 

oferirea unui spatiu de locuit 

adecvat, conform standardelor de 

calitate, unor persoanelor 

defavorizate. 

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

(îmbunătățiri sociale, 

economice și ecologice) 

Cresterea calitati vietii si 

atractivitatii comunei si a incluziunii 

sociale. 

6 Sustenabilitatea proiectului  

Sustenabilitatea va fi asigurată din 

taxele percepute cetatenilor pentru 

chiria lunară. 

7 

Principalele activități pentru 

realizarea proiectului 

(ex. documentație, execuție) 

- Realizarea DALI 

- Elaborarea proiectului tehnic 

- Aprobarea proiectului  

- Pregătirea și depunerea cererii de 

finanțare 

- Contractarea proiectului  

- Organizarea licitațiilor 

- Monitorizare, evaluare, control  

- Auditul proiectului 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   
Priorități sociale. 

  

 

III. SITUAȚIA PROIECTULUI  

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2022-2026 

2 Enumerarea activităților deja 

realizate în cadrul 

proiectului (studii 

preliminare, notă 

Fisa de proiect. 
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conceptuală, temă de 

proiectare, DALI, SPF, SF, 

PT, DTE, etc.) 

3 Gradul curent de 

implementare a proiectului 

(procent) 

 

 

 IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI 

1 Buget total, din care: 4.530.400 lei fara TVA 

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local   

4 Alte surse (ex. fonduri UE) 

Fonduri nerambursabile - FEADR, 

Programul Național Dezvoltare 

Rurală, CNI, POR Buget local 

Fonduri guvernamentale, FDI. 

 

8. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE: Digitalizarea 

instituțiilor de învățământ din comuna Dudeștii Noi (investiții proprii/ 

proiecte cu finanțare nerambursabilă) 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Titlul proiectului 

Digitalizarea instituțiilor de 

învățământ din comuna Dudeștii 

Noi 

2 Domeniu Învățământ, digitalizare. 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [Inclusiv alte UAT]  

5 
Existența altor surse de 

finanțare 
DA 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 
Stadiu (obiectiv de investiție 

nou / in continuare) 
Obiectiv de investiție nou 

2 Obiectivele proiectului Achiziția unor table interactive, 
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(obiectiv general/ obiective 

specifice) 

tablete grafice, tablete pentru elevi, 

amenajarea unor smart-labs, 

reimprospatarea fondului de carte 

si achiziția de e-books și softuri, 

actualizare website. 

3 
Zonele țintă și/sau grupurile  

țintă 

Locuitorii (actuali și viitori) ai 

comunei Dudeștii Noi.  

4 Justificarea proiectului 

Tehnologia și revoluția datelor 

oferă institutiilor publice  un 

potențial semnificativ de creștere a 

eficienței și a calității serviciilor 

publice, precum și de sporire a 

transparenței și a încrederii 

cetățenilor. 

Pandemia a evidențiat necesitatea 

modernizării și adaptării 

învățământului la derularea în 

online și în sistem remote și 

digitalizat al actului educațional.  

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

(îmbunătățiri sociale, 

economice și ecologice) 

Cresterea calitati actului 

educațional pentru 260 elevi. 

6 Sustenabilitatea proiectului  
Sustenabilitatea va fi asigurată din 

bugetul local. 

7 

Principalele activități pentru 

realizarea proiectului 

(ex. documentație, execuție) 

- achiziție servicii de consultana 

elaborare proiecte, elaborare si 

depunere proiect spre finantare, 

implementare si achiziții. 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   
Priorități de educație. 

 

III. SITUAȚIA PROIECTULUI  

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2022-2026 

2 Enumerarea activităților deja 

realizate în cadrul 

Fisa de proiect. 

Cerere de finantare 
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proiectului (studii 

preliminare, notă 

conceptuală, temă de 

proiectare, DALI, SPF, SF, 

PT, DTE, etc.) 

3 Gradul curent de 

implementare a proiectului 

(procent) 

20% 

 

 IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI 

1 Buget total, din care: de 762.782,79 lei 

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local  

4 Alte surse (ex. fonduri UE) POC 2014-2020 

 

9. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE: Inființarea unui 

after-school și oferirea unei mese calde elevilor din comuna Dudeștii Noi 

(investiții proprii/ proiecte cu finanțare nerambursabilă) 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Titlul proiectului 

Inființarea unui after-school și 

oferirea unei mese calde elevilor 

din comuna Dudeștii Noi 

2 Domeniu Învățământ. 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [Inclusiv alte UAT]  

5 
Existența altor surse de 

finanțare 
DA 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 
Stadiu (obiectiv de investiție 

nou / in continuare) 
Obiectiv de investiție nou 

2 
Obiectivele proiectului 

(obiectiv general/ obiective 

-participarea a 90 de elevi la 

programul ,,scoala dupa scoala,, si 
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specifice) gratuitate pentru 20 elevi 

- oferirea unei mese calde de pranz 

pentru 90 de elevi participanti la 

program 

- calificarea resursei umane pentru 

programul ,,scoala dupa scoala,, 

- remunerarea cadrelor didactice 

- cresterea calitatii serviciilor 

educationale 

3 
Zonele țintă și/sau grupurile  

țintă 

Locuitorii (actuali și viitori) ai 

comunei Dudeștii Noi. Copii școlari 

din învățământul primar și 

gimnazial din 

comuna, proveniți din familii cu 

venit pe membru de familie mai mic 

decât salariul minim pe economie 

vor avea gratuitat la serviciu.  

 

4 Justificarea proiectului 

 Coform datelor demografice, cea 

mai mare categorie de cetateni ai 

comunei este reprezentata de 

tineri, care formeaza totodata si 

populatia actvia si forta de munca a 

comunei. Pentru a usura activitatea 

tinerilor parinti, se propune 

infiintarea programului de tip after 

school care sa ofere servicii 

educationale, extra scolare si o 

masa calda copiilor, pana la 

finalizarea programului de lucru al 

parintilor. Populația de copii între 7 

și 16 ani a comunei, au creat 

premizele necesității de a le oferi 

un cadru adecvat de asistență, 

educatie și ocrotire. 

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

(îmbunătățiri sociale, 

Cresterea gradului de satisfactie a 

cetatenilor comunei cu serviciile de 

care dispun. 
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economice și ecologice) 

6 Sustenabilitatea proiectului  

Sustenabilitatea va fi asigurată din 

bugetul local sau din platile 

inregistrate pentru elevii care nu se 

afla in situatii de vulnerabilitate. 

7 

Principalele activități pentru 

realizarea proiectului 

(ex. documentație, execuție) 

Realizare regulament, adoptare 

HCl, cooptare cadre didactice, 

inscriere elevi in program. 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   
Priorități de educație. 

 

III. SITUAȚIA PROIECTULUI  

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2022-2027 

2 Enumerarea activităților deja 

realizate în cadrul 

proiectului (studii 

preliminare, notă 

conceptuală, temă de 

proiectare, DALI, SPF, SF, 

PT, DTE, etc.) 

Fisa de proiect. 

3 Gradul curent de 

implementare a proiectului 

(procent) 

0,1% 

 

 IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI 

1 Buget total, din care: 180 00 lei fara TVA /an. 

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local Program pro-educația 

4 Alte surse (ex. fonduri UE) 
Fonduri nerambursabile - 

POCU,PNRR. 

  

 

10. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE: - Reabilitarea 

monumentelor eroilor în comuna Dudeștii Noi (investiții proprii/ proiecte 

cu finanțare nerambursabilă) 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 
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1 Titlul proiectului 
Reabilitarea monumentelor eroilor 

în comuna Dudeștii Noi 

2 Domeniu Cultură 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [Inclusiv alte UAT]  

5 
Existența altor surse de 

finanțare 
DA 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 
Stadiu (obiectiv de investiție 

nou / in continuare) 
Obiectiv de investiție nou 

2 

Obiectivele proiectului 

(obiectiv general/ obiective 

specifice) 

 Reabilitarea monumentelor eroilor 

în comuna Dudeștii Noi 

3 
Zonele țintă și/sau grupurile  

țintă 

  

NC. 

4 Justificarea proiectului 

  

In prezent, monumentele eroilor se 

afla intr-o stare de degradare si in 

lipsa unor modernizari, acestea vor 

ajunge intr-o stare avansata de 

degradare. 

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

(îmbunătățiri sociale, 

economice și ecologice) 

Imbunatatirea aspectului comunei. 

6 Sustenabilitatea proiectului  
 

NC. 

7 

Principalele activități pentru 

realizarea proiectului 

(ex. documentație, execuție) 

Intocmire Nota conceptuala, 

achizitie lucrari modernizare. 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   
Priorități culturale. 
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III. SITUAȚIA PROIECTULUI  

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2022-2024 

2 Enumerarea activităților deja 

realizate în cadrul 

proiectului (studii 

preliminare, notă 

conceptuală, temă de 

proiectare, DALI, SPF, SF, 

PT, DTE, etc.) 

Fisa de proiect. 

3 Gradul curent de 

implementare a proiectului 

(procent) 

0,1% 

 

 IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI 

1 Buget total, din care: 300.000 lei 

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local  

4 Alte surse (ex. fonduri UE)  

 

 

11. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE: - Construire bazin 

didactic de  înot  (investiții proprii/ proiecte cu finanțare nerambursabilă) 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Titlul proiectului Construire bazin didactic de  înot   

2 Domeniu Educatie 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [Inclusiv alte UAT]  

5 
Existența altor surse de 

finanțare 
DA 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
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1 
Stadiu (obiectiv de investiție 

nou / in continuare) 
Obiectiv de investiție in continuare 

2 

Obiectivele proiectului 

(obiectiv general/ obiective 

specifice) 

 Obiectiv general: Realizarea unui 

Bazin de înot (acoperit) 

3 
Zonele țintă și/sau grupurile  

țintă 

  

Locuitorii (actuali și viitori) ai 

comunei Dudeștii Noi. 

4 Justificarea proiectului 

 Lipsa posibilitatilor pentru activități 

didactice, sportive și de 

recreere,mai ales pe perioada 

iernii, intr-un spatiu inchis,  in 

comuna Dudestii Noi. 

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

(îmbunătățiri sociale, 

economice și ecologice) 

Îmbunătățirea calitatii vietii 

locuitorilor din comuna Dudeștii 

Noi. 

6 Sustenabilitatea proiectului  

Din pretul de vanzare al 

abonamentelor de utilizare a 

bazinului. 

7 

Principalele activități pentru 

realizarea proiectului 

(ex. documentație, execuție) 

SF, Executie lucrari. 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   
Priorități de educație. 

 

III. SITUAȚIA PROIECTULUI  

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2022-2027 

2 Enumerarea activităților deja 

realizate în cadrul 

proiectului (studii 

preliminare, notă 

conceptuală, temă de 

proiectare, DALI, SPF, SF, 

PT, DTE, etc.) 

SF 

3 Gradul curent de 

implementare a proiectului 
40% 
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(procent) 

 

 IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI 

1 Buget total, din care: 97.129.067 lei (cu TVA). 

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local  

4 Alte surse (ex. fonduri UE) 
Compania Națională de Investiții 

(CNI) 

 

 

 

Măsura C – Infrastructura pentru sport, turism, agrement și 
petrecerea timpului liber 

 

1. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE: Restaurarea și 

amenajarea ansamblului arhitectural Biserica Romano‐Catolică „Sf. 

Vendelin” (investiții proprii/ proiecte cu finanțare nerambursabilă) 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Titlul proiectului 

Restaurarea și amenajarea 

ansamblului arhitectural Biserica 

Romano‐Catolică „Sf. Vendelin” 

2 Domeniu Culte 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [Inclusiv alte UAT] Parohia Romano‐Catolică 

5 
Existența altor surse de 

finanțare 
DA 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 
Stadiu (obiectiv de investiție 

nou / in continuare) 
Obiectiv de investiție în continuare 

2 

Obiectivele proiectului 

(obiectiv general/ obiective 

specifice) 

Obiecttivul proiectului: restaurarea, 

consolidarea, protecția și 

conservarea monumentelor 
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istorice. 

3 
Zonele țintă și/sau grupurile  

țintă 

Locuitorii (actuali și viitori) ai 

comunei Dudeștii Noi. 

4 Justificarea proiectului 

Îmbunătățirea situației sociale a 

locuitorilor din comuna Dudeștii 

Noi. 

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

(îmbunătățiri sociale, 

economice și ecologice) 

Restaurarea, protecția, 

conservarea și realizarea picturilor 

interioare, frescelor, picturilor 

murale exterioare; 

Restaurarea și remodelarea 

plasticii fațadelor; 

Dotări interioare (instalații, 

echipamente și dotări pentru 

asigurarea condițiilor de 

climatizare, siguranță la foc, 

antiefracție);  

Dotări pentru expunerea și 

protecția patrimoniului cultural 

mobil și imobil; 

Activități de marketing și promovare 

turistică a obiectivului restaurat, în 

cadrul proiectului. 

6 Sustenabilitatea proiectului  
Sustenabilitatea va fi asigurată din 

bgetul local. 

7 

Principalele activități pentru 

realizarea proiectului 

(ex. documentație, execuție) 

- Realizarea studiului de fezabilitate 

- Elaborarea proiectului tehnic 

- Aprobarea proiectului  

- Pregătirea și depunerea cererii de 

finanțare 

- Contractarea proiectului  

- Organizarea licitațiilor 

- Monitorizare, evaluare, control  

- Auditul proiectului 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   

Asigurarea serviciilor publice de 

bază. 

 

 III. SITUAȚIA PROIECTULUI  
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1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2021-2025 

2 Enumerarea activităților deja 

realizate în cadrul 

proiectului (studii 

preliminare, notă 

conceptuală, temă de 

proiectare, DALI, SPF, SF, 

PT, DTE, etc.) 

 

3 Gradul curent de 

implementare a proiectului 

(procent) 

 

 

 IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI 

1 Buget total, din care: 5.736.250,00 lei 

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local   

4 Alte surse (ex. fonduri UE)  

 

2.FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE Amenajarea 

peisageră a parcului familiei în comuna Dudestii Noi (investiții proprii/ 

proiecte cu finanțare nerambursabilă) 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT:.  

1 Titlul proiectului 
Amenajarea peisageră a parcului 

familiei în comuna Dudestii Noi 

2 Domeniu 
Amenajarea teritoriului, locuri de 

recreere 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi,  

4 
Parteneri [ Inclusiv alte 

UAT] 
  

5 
Existența altor surse de 

Finantat in cadrul Programului 

National de Dezvoltare Rurala, 
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finanțare Contract de finantare 

C1920074A218953706317/30.09.2

018,  semnat cu Agentia pentru 

Finantarea Investitiilor Rurale, 

pentru proiectul „Amenajarea 

peisagera a parcului Familiei” 

 

 

  

II. DESCRIEREA PROIECTULUI *: 

1 

Stadiu (obiectiv de 

investiție nou / in 

continuare) 

Obiectiv de investiție în curs de 

implementare 

2 

Obiectivele proiectului 

(obiectiv general/ 

obiective specifice) 

Obiectivul proiectului: Obiective 

preconizate a fi atinse prin realizarea 

investiției publice - cresterea calitatii 

de viata a lociutorilor comunei 

Dudestii Noi; 

- atractivitate ridicată, prin solutie 

modernă de amenajare peisageră, 

cu activităti diversificate de petrecere 

a timpului liber, odihnă si recreere;                                                    

3 

Zonele țintă și/sau 

grupurile 

țintă 

Locuitorii (actuali și viitori) ai 

comunei Dudeștii Noi. 

4 Justificarea proiectului 

Dezvoltarea zonei rezidentiale in 

comuna Dudestii Noi a generat o 

nevoie recreativa pentru locuitorii sai,  

motiv pentru care autoritazile locale 

ale comunei au inclus în lista  
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proiectelor de dezvoltare și realizarea 

unor centre de recreere destinate 

atat adultilor cat si copiilor, 

"Amenajarea peisagera a parcului 

familiei" fiind unul dintre accestea. 

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

(îmbunătățiri sociale, 

economice și ecologice) 

Cresterea calitatii de viata a 

lociutorilor comunei Dudestii Noi 

prin diversificarea ofertei de 

petrecere a timpului liber, odihnă si 

recreere;  Realizarea unei zone 

verzi cu o suprafata de 10289 mp in 

intravilanul localitatii Dudestii Noi.   

6 
Sustenabilitatea 

proiectului  

 

7 

Principalele activități 

pentru realizarea 

proiectului 

(ex. documentație, 

execuție) 

Realizarea studiului de fezabilitate 

 Elaborarea proiectului tehnic 

 Realizare audit energetic 

  Aprobarea proiectului  

 Pregătirea și depunerea cererii de 

finanțare Contractarea proiectului  

Organizarea licitațiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   

Ingrijirea si intretinerea investitie va 

realizata de catre Serviciul de 

Administrare al Domeniului Public, 

cu sume alocate la bugetul local al 

comunei Dudestii Noi. 

III. SITUAȚIA PROIECTULUI: 
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1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2019-2022 

2 Enumerarea activităților deja realizate 

în cadrul proiectului (studii 

preliminare, notă conceptuală, temă 

de proiectare, DALI, SPF, SF, PT, 

DTE, etc.) 

Studiu de fezabilitate 

Cerere de finantare 

Proiect tehnic  

Pana in prezent a fost 

realizata 

documentatia in 

vederea in vederea 

obtinerii unei finantari 

in cadrul in cadrul 

Programului National 

de Dezvoltare Rurala, 

a fost semnat 

Contract de finantare 

cu numarul 

C1920074A21895370

6317/30.09.2018. 

 

3 Gradul curent de implementare a 

proiectului (procent) 
30% 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1 Buget total****, din care: 973,300 lei 

2 Fonduri solicitate de la CJT  516.436 lei 

3 Surse ale Consiliului Local  

4 Alte surse (PNDR) 
456.864 lei 
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3.FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE  Modernizarea spațiilor 

publice de recreere prin montarea de echipamente fitness și a unor 

echipamente de joacă pentru copii din comună. (investiții proprii/ 

proiecte cu finanțare nerambursabilă) 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT:.  

1 Titlul proiectului 

Modernizarea spațiilor publice de 

recreere prin montarea de 

echipamente fitness și a unor 

echipamente de joacă pentru copii 

din comună 

2 Domeniu 
Amenajarea teritoriului, locuri de 

recreere 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi,  

4 
Parteneri [ Inclusiv alte 

UAT] 
  

5 
Existența altor surse de 

finanțare 
Nu 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI *: 

1 

Stadiu (obiectiv de 

investiție nou / in 

continuare) 

Obiectiv de investiție în curs de 

implementare 

2 

Obiectivele proiectului 

(obiectiv general/ 

obiective specifice) 

Obiective preconizate a fi atinse prin 

realizarea investiției publice - 

cresterea calitatii de viata a 
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lociutorilor comunei Dudestii Noi; 

- atractivitate ridicată, prin spații de 

recreere și joacă  

- imbunatatirea starii de sanatate  

3 

Zonele țintă și/sau 

grupurile 

țintă 

Locuitorii (actuali și viitori) ai 

comunei Dudeștii Noi. 

4 Justificarea proiectului 

Cresterea numarului de locuitori in 

comuna Dudestii Noi si ponderea 

ridicata a tinerilor cu copii mici a 

generat o nevoie recreativa,  motiv 

pentru care autoritazile locale ale 

comunei au inclus doresc realizarea 

unor centre de recreere destinate 

atat adultilor cat si copiilor. 

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

(îmbunătățiri sociale, 

economice și ecologice) 

Cresterea calitatii de viata a 

lociutorilor comunei Dudestii Noi 

prin diversificarea ofertei de 

petrecere a timpului liber, odihnă, 

sport și recreere;   

6 
Sustenabilitatea 

proiectului  

Va fi asigurată din bugetul local. 

7 

Principalele activități 

pentru realizarea 

proiectului 

(ex. documentație, 

execuție) 

Organizarea licitațiilor realizarea 

lucrarilor de amenajare a zonelor si 

montaj echipamente de joacă si de 

fitness. 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   

Ingrijirea si intretinerea investitie va 

realizata de catre Serviciul de 

Administrare al Domeniului Public, 
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cu sume alocate la bugetul local al 

comunei Dudestii Noi. 

 

 

III. SITUAȚIA PROIECTULUI: 

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2019-2023 

2 Enumerarea activităților deja realizate 

în cadrul proiectului (studii 

preliminare, notă conceptuală, temă 

de proiectare, DALI, SPF, SF, PT, 

DTE, etc.) 

Fisa de proiect 

3 Gradul curent de implementare a 

proiectului (procent) 
0.3% 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1 Buget total****, din care: 423 409 lei 

2 Fonduri solicitate de la CJT  lei 

3 Surse ale Consiliului Local  

4 Alte surse (PNDR) lei 

 

4 .FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE  Realizarea unei tribune la 

terenul de sport și a unor competiții sportive. (investiții proprii/ proiecte 

cu finanțare nerambursabilă) 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT:.  



201 
 

1 Titlul proiectului 
Realizarea unei tribune la terenul de 

sport și a unor competiții sportive 

2 Domeniu 
Amenajarea teritoriului, locuri de 

recreere 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi,  

4 
Parteneri [ Inclusiv alte 

UAT] 
  

5 
Existența altor surse de 

finanțare 
Nu 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI *: 

1 

Stadiu (obiectiv de 

investiție nou / in 

continuare) 

Obiectiv de investiție nou 

2 

Obiectivele proiectului 

(obiectiv general/ 

obiective specifice) 

Obiective preconizate a fi atinse prin 

realizarea investiției publice - 

- atractivitate ridicată, prin spații de 

recreere cu facilități necesare  

- imbunatatirea satisfacției 

rezidenților cu condițiile de trai 

- intensificarea vieții sociale prin 

organizarea de competiții sportive 

3 

Zonele țintă și/sau 

grupurile 

țintă 

Locuitorii (actuali și viitori) ai 

comunei Dudeștii Noi. 

4 Justificarea proiectului 

În comuna activează echipa de fotbal 

PINDU Dudeștii Noi, care are o 

activitate longevivă de peste 70 de 

ani și care participă la Cupa 
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României fie în liga IV sau V. Astfel, 

când echipa PINDU Dudeștii Noi 

joacă rolul de gazdă, cetățenii 

comunei și alți susținători sunt 

prezenți pentru vizionarea meciului, 

fiind necesară o tribună care să 

asigure facilități pentru aceștia. De 

asemenea, pentru a crește spiritul 

competițional în comună pot fi 

organizate și alte competiții sportive 

pe terenul de sport de exemplu 

cross, oină, tir, etc. 

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

(îmbunătățiri sociale, 

economice și ecologice) 

Cresterea calitatii de viata a 

lociutorilor comunei Dudestii Noi 

prin diversificarea ofertei de 

petrecere a timpului liber, odihnă, 

sport și recreere;   

6 
Sustenabilitatea 

proiectului  

Va fi asigurată din bugetul local. 

7 

Principalele activități 

pentru realizarea 

proiectului 

(ex. documentație, 

execuție) 

Organizarea licitațiilor realizarea 

lucrarilor de amenajare a tribunei. 

Organizarea de activităti sportive in 

parteneriat cu asociatiile si scolile 

din comună sau cu alte comune. 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   

Ingrijirea si intretinerea investitie va 

realizata de catre Serviciul de 

Administrare al Domeniului Public, 

cu sume alocate la bugetul local al 

comunei Dudestii Noi. 

 

 

III. SITUAȚIA PROIECTULUI: 
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1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2019-2023 

2 Enumerarea activităților deja realizate 

în cadrul proiectului (studii 

preliminare, notă conceptuală, temă 

de proiectare, DALI, SPF, SF, PT, 

DTE, etc.) 

Fisa de proiect 

3 Gradul curent de implementare a 

proiectului (procent) 
0.3% 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1 Buget total****, din care: 190 000 lei 

2 Fonduri solicitate de la CJT  lei 

3 Surse ale Consiliului Local  

4 Alte surse (PNDR) lei 

 

 

 

 

Măsura D –  Economie și mediu de afaceri 

 

1. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE: Construirea și 

înființarea aquaparkului “Universul apei” (investiții proprii/ proiecte cu 

finanțare nerambur-sabilă) 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Titlul proiectului 
Construirea și înființarea 

aquaparkului “Universul apei” 

2 Domeniu Sport și petrecere timp liber 
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3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [Inclusiv alte UAT] 
UAT Timișoara, Consiliul Județean 

Timiș 

5 
Existența altor surse de 

finanțare 
Fonduri structurale 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 
Stadiu (obiectiv de investiție 

nou / in continuare) 
Obiectiv de investiție nou 

2 

Obiectivele proiectului 

(obiectiv general/ obiective 

specifice) 

Construire și înființare aquapark în 

cadrul proiectului “Universul apei” 

în vederea diversificării 

posibilităților de petrecere a 

timpului liber și de atragere de 

investitori și turiști, utilizând energie 

geotermală - Comuna Dudestii Noi, 

Jud. Timiș   

3 
Zonele țintă și/sau grupurile  

țintă 

Locuitorii (actuali și viitori) și 

operatorii economici ai comunei 

Dudeștii Noi. 

4 Justificarea proiectului 

Comuna Dudeștii Noi intenționează 

să exploateze surse regenerabile 

de tip geotermal, astfel că investiția 

în construirea unui aqua park este 

oportună și va crește și diversifica 

potențialul turistic și economic al 

comunei. 

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

(îmbunătățiri sociale, 

economice și ecologice) 

Îmbunătățirea calității vieții, a 

situației sociale și economice a 

locuitorilor din comuna Dudeștii 

Noi; 

Diversificarea potențialul turistic și 

economic al comunei.  

6 Sustenabilitatea proiectului  

În ceea ce privește sustenabilitatea 

financiară a proiectului, prin 

evidențierea fluxului de numerar 
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net și a fluxului de numerar cumulat 

rezultat pe parcursul perioadei de 

exploatare, se observă ca acesta 

este pozitiv în fiecare an al 

perioadei de exploatare. 

Raportul cost beneficiu arată că 

beneficiile obținute din exploatarea 

investiției sunt mai mari decât 

costurile de exploatare. 

7 

Principalele activități pentru 

realizarea proiectului 

(ex. documentație, execuție) 

SF 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   
Dezvoltare sustenabilă. 

 

 III. SITUAȚIA PROIECTULUI  

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2021-2025 

2 Enumerarea activităților deja 

realizate în cadrul 

proiectului (studii 

preliminare, notă 

conceptuală, temă de 

proiectare, DALI, SPF, SF, 

PT, DTE, etc.) 

Notă conceptuală.  

Temă de proiectare. 

SF. 

3 Gradul curent de 

implementare a proiectului 

(procent) 

 

 

 IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI 

1 Buget total, din care: 3.309.375,00 lei 

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local   

4 Alte surse (ex. fonduri UE) AFM 
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2. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE: Realizarea unui 

nou PUG al comunei Dudeștii Noi (investiții proprii/ proiecte cu finanțare 

nerambursabilă) 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Titlul proiectului 
Realizarea unui nou PUG al 

comunei Dudeștii Noi 

2 Domeniu Urbanism 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [Inclusiv alte UAT]  

5 
Existența altor surse de 

finanțare 
 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 
Stadiu (obiectiv de investiție 

nou / in continuare) 
Obiectiv de investiție în continuare 

2 

Obiectivele proiectului 

(obiectiv general/ obiective 

specifice) 

Realizarea unui PUG pentru 

Comuna Dudeștii Noi care să 

precizeze condițiile de amplasare și 

conformare a volumelor construite 

pe raza comunei Dudeștii Noi și 

stabilirea normelor generale pe 

baza cărora se elaborează apoi, în 

detaliu, documentațiile de tip 

PUD/PUZ. 

3 
Zonele țintă și/sau grupurile  

țintă 

Locuitorii (actuali și viitori) și 

operatorii economici ai comunei 

Dudeștii Noi. 

4 Justificarea proiectului 

În contextul dezvoltării dinamice a 

comunei Dudeștii Noi, dar și a 

rețelelor tehnico-edilitare, este 

necesară delimitarea teritoriului 

intravilan în relație cu teritoriul 

administrativ al comunei pe baza 
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priorităților de dezvoltare teritorială 

identificate și stabilirea unui mod de 

utilizare rațională și echilibrată a 

terenurilor. 

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

(îmbunătățiri sociale, 

economice și ecologice) 

Asigurarea suportului regulamentar 

pentru eliberarea certificatelor de 

urbanism și a autorizațiilor de 

construcție.  

6 Sustenabilitatea proiectului  

 

 

 

7 

Principalele activități pentru 

realizarea proiectului 

(ex. documentație, execuție) 

Caiet de sarcini, achiziție, aprobare 

prin HCL. 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   
Servicii publice. 

 

 III. SITUAȚIA PROIECTULUI  

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2021-2025 

2 Enumerarea activităților deja 

realizate în cadrul 

proiectului (studii 

preliminare, notă 

conceptuală, temă de 

proiectare, DALI, SPF, SF, 

PT, DTE, etc.) 

Caiet de sarcini 

3 Gradul curent de 

implementare a proiectului 

(procent) 

20% 

 

 IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI 

1 Buget total, din care: 270.000 lei 

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local   

4 Alte surse (ex. fonduri UE)  
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3. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE: Înființare piață 

agroalimentară în comuna Dudeștii Noi (investiții proprii/ proiecte cu 

finanțare nerambursabilă) 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Titlul proiectului Înființare piață agroalimentară 

2 Domeniu Economice 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [Inclusiv alte UAT]  

5 
Existența altor surse de 

finanțare 
DA 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 
Stadiu (obiectiv de investiție 

nou / in continuare) 
Obiectiv de investiție nou 

2 

Obiectivele proiectului 

(obiectiv general/ obiective 

specifice) 

Înființare piață agroalimentară 

pentru asigurarea calității serviciilor 

comerciale în acord cu normele de 

funcționare, autorizabile și în acord 

cu normativele de proiectare și 

verificare ale construcțiilor; 

De asemenea, se vor satisface 

exigențele impuse de legislație și 

standardele specifice în vigoare, 

respectiv asigurarea 

tuturor spațiilor normate din 

structura spațiilor comerciale. 

3 
Zonele țintă și/sau grupurile  

țintă 

Locuitorii (actuali și viitori) și 

operatorii economici ai comunei 

Dudeștii Noi sau din alte zone. 

4 Justificarea proiectului 
Pentru  încurajarea inițiativelor și 

economiei locale și a producției 
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locale prin oferirea de oportunități 

de desfacere. se impune 

organizarea unei piețe 

agroalimentare pentru satisfacția 

exigențelor impuse de legislație și 

standardele specifice în vigoare, 

respectiv asigurarea 

tuturor spațiilor normate pentru 

funcțiunea comercială. 

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

(îmbunătățiri sociale, 

economice și ecologice) 

Amenajarea unor spații de vânzare 

la tarabă și îmbunătățirea nivelului 

de trai al agricultorilor locali prin 

oferirea unui loc de desfacere a 

produselor obținute în culturi 

proprii. 

Amenajarea unor noi spații pentru 

vânzarea 

alimentelor și diversificarea 

posibilităților de aprovizionare ale 

cetățenilor. 

6 Sustenabilitatea proiectului  

Va fi asigurată din bugetul local și 

din încasări pentru închirierea 

spațiilor comrciale. 

7 

Principalele activități pentru 

realizarea proiectului 

(ex. documentație, execuție) 

Notă conceptuală, achitziții, lucrări, 

realizarea unui ROF; 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   
Servicii publice. 

 

 III. SITUAȚIA PROIECTULUI  

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2022-2024 

2 Enumerarea activităților deja 

realizate în cadrul 

proiectului (studii 

preliminare, notă 

conceptuală, temă de 

proiectare, DALI, SPF, SF, 

Fisa de proiect 
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PT, DTE, etc.) 

3 Gradul curent de 

implementare a proiectului 

(procent) 

2% 

 

 IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI 

1 Buget total, din care: 245.000 lei 

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local   

4 Alte surse (ex. fonduri UE)  

 

 

4. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE: Sprijinirea înfințării 

unor micro-ferme de creștere a animalelor, vegetale, legumicole, 

piscicole și mecanizare (investiții proprii/ proiecte cu finanțare 

nerambursabilă) 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Titlul proiectului 

Sprijinirea înfințării unor micro-

ferme de creștere a animalelor, 

vegetale, legumicole, piscicole și 

mecanizare 

2 Domeniu Economic, Agricultură. 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [Inclusiv alte UAT]  

5 
Existența altor surse de 

finanțare 
DA 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 
Stadiu (obiectiv de investiție 

nou / in continuare) 
Obiectiv de investiție nou 

2 
Obiectivele proiectului 

(obiectiv general/ obiective 

 - Sprijinirea înființării unor 

microferme 
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specifice) - Sprijinirea înfințării cooperativelor 

- Alocarea unor spații pentru sedii 

sociale 

- Susținrea unor evenimente de 

informare 

 

3 
Zonele țintă și/sau grupurile  

țintă 

Locuitorii (actuali și viitori) și 

operatorii economici ai comunei 

Dudeștii Noi 

4 Justificarea proiectului 

Pentru  încurajarea inițiativelor și 

economiei locale și a producției 

locale prin Sprijinirea înființării unor 

microferme sau a cooperativelor 

și alocarea unor spații pentru sedii 

sociale, precum și prin susținrea 

unor evenimente de informare 

tematice. 

. 

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

(îmbunătățiri sociale, 

economice și ecologice) 

Practicarea agriculturii și 

valorificarea potențialului local. 

Lanțuri de aprovizionare scurte.  

Creșterea posibilităților de 

aprovizionare a cetățenilor. 

6 Sustenabilitatea proiectului  Va fi asigurată din bugetul local 

7 

Principalele activități pentru 

realizarea proiectului 

(ex. documentație, execuție) 

Elaborarea unui calendar de 

evenimente și înființarea unei baze 

de informații specifice. 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   
Servicii publice. 

 

 III. SITUAȚIA PROIECTULUI  

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2022-2023 

2 Enumerarea activităților deja 

realizate în cadrul 

proiectului (studii 

preliminare, notă 

conceptuală, temă de 

Fisa de proiect 
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proiectare, DALI, SPF, SF, 

PT, DTE, etc.) 

3 Gradul curent de 

implementare a proiectului 

(procent) 

2% 

 

 IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI 

1 Buget total, din care: 20.000 lei 

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local   

4 Alte surse (ex. fonduri UE)  
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Măsura E – Protecția mediului înconjurător în comuna Dudeștii Noi 

 

1. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE: Proiect integrat de 

reabilitare și eficientizare energetică a clădirilor publice din comuna 

Dudeștii Noi (investiții proprii/ proiecte cu finanțare nerambursabilă) 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Titlul proiectului 

Proiect integrat de reabilitare și 

eficientizare energetică a clădirilor 

publice din comuna Dudeștii Noi 

2 Domeniu Eficientizare energetică 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [Inclusiv alte UAT] -- 

5 
Existența altor surse de 

finanțare 
DA 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 
Stadiu (obiectiv de investiție 

nou / in continuare) 
Obiectiv de investiție nou 

2 

Obiectivele proiectului 

(obiectiv general/ obiective 

specifice) 

Îmbunătățirea izolației termice a 

anvelopei clădirii, (pereți exteriori, 

ferestre, tâmplărie, planșeu 

superior, planșeu peste subsol), 

șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv 

măsuri de consolidare a clădirii; 

Implementarea sistemelor de 

management energetic având ca 

scop imbunătățirea eficienței 

energetice și monitorizarea 

consumurilor de energie (ex. 

achiziționarea și instalarea 

sistemelor inteligente pentru 

promovarea și gestionarea energiei 



215 
 

electrice );  

Utilizarea surselor regenerabile de 

energie pentru asigurarea 

necesarului de energie termică 

pentru încălzire și prepararea apei 

calde de consum;  

Înlocuirea corpurilor de iluminat 

fluorescent și incandescent cu 

corpuri de iluminat cu eficiență 

energetică ridicată și durată mare 

de viață. 

3 
Zonele țintă și/sau grupurile  

țintă 

Locuitorii (actuali și viitori) și 

operatorii economici ai comunei 

Dudeștii Noi. 

4 Justificarea proiectului 

Protejarea mediului, reducerea 

costurilor suportate de administrația 

locală, necesare funcționării 

clădirilor publice.  

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

(îmbunătățiri sociale, 

economice și ecologice) 

Îmbunătățirea calității vieții, a 

situației sociale și economice a 

locuitorilor din comuna Dudeștii 

Noi; 

Îmbunătățirea calității mediului 

utilizând surse regenerabile de 

energie. 

6 Sustenabilitatea proiectului  
Sustenabilitatea va fi asigurată din 

bgetul local. 

7 

Principalele activități pentru 

realizarea proiectului 

(ex. documentație, execuție) 

- Realizarea studiului de fezabilitate 

- Elaborarea proiectului tehnic 

- Aprobarea proiectului  

- Pregătirea și depunerea cererii de 

finanțare 

- Contractarea proiectului  

- Organizarea licitațiilor 

- Monitorizare, evaluare, control  

- Auditul proiectului 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   
Dezvoltare durabilă. 
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 III. SITUAȚIA PROIECTULUI  

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2021-2025 

2 Enumerarea activităților deja 

realizate în cadrul 

proiectului (studii 

preliminare, notă 

conceptuală, temă de 

proiectare, DALI, SPF, SF, 

PT, DTE, etc.) 

Notă conceptuală. 

Temă de proiectare. 

3 Gradul curent de 

implementare a proiectului 

(procent) 

 

 

 IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI 

1 Buget total, din care: 5.295.000,00 lei 

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local   

4 Alte surse (ex. fonduri UE) AFM 
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2. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE: Înființarea unei 

perdele ecologice de trecere dintre zona agricolă și rurală și amenajarea 

Parcului Promenada (investiții proprii/ proiecte cu finanțare nerambur-

sabilă) 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Titlul proiectului 

Înființarea unei perdele ecologice 

de trecere dintre zona agricolă și 

rurală și amenajarea Parcului 

Promenada 

2 Domeniu Protecția mediului 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [Inclusiv alte UAT] -- 

5 
Existența altor surse de 

finanțare 
DA 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 
Stadiu (obiectiv de investiție 

nou / in continuare) 
Obiectiv de investiție în continuare 

2 

Obiectivele proiectului 

(obiectiv general/ obiective 

specifice) 

Înființarea unei perdele ecologice 

de trecere dintre zona agricolă și 

rurală prin consolidarea dealului din 

Str. Sarpați si amenajarea unei 

zone verzi destinate promenadei, 

activităților sportive și rectreative pe 

teritoriul comunei Dudeștii Noi. 

3 
Zonele țintă și/sau grupurile  

țintă 

Locuitorii (actuali și viitori) ai 

comunei Dudeștii Noi. 

4 Justificarea proiectului Protejarea mediului.  

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

(îmbunătățiri sociale, 

economice și ecologice) 

Îmbunătățirea calității vieții, a 

situației sociale și economice a 

locuitorilor din comuna Dudeștii 

Noi; 

Îmbunătățirea calității mediului.  
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6 Sustenabilitatea proiectului  
Sustenabilitatea va fi asigurată din 

bgetul local. 

7 

Principalele activități pentru 

realizarea proiectului 

(ex. documentație, execuție) 

- Realizarea studiului de fezabilitate 

- Elaborarea proiectului tehnic 

- Aprobarea proiectului  

- Pregătirea și depunerea cererii de 

finanțare 

- Contractarea proiectului  

- Organizarea licitațiilor 

- Monitorizare, evaluare, control  

- Auditul proiectului 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   
Dezvoltare durabilă. 

 

 III. SITUAȚIA PROIECTULUI  

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2021-2025 

2 Enumerarea activităților deja 

realizate în cadrul 

proiectului (studii 

preliminare, notă 

conceptuală, temă de 

proiectare, DALI, SPF, SF, 

PT, DTE, etc.) 

SF. 

3 Gradul curent de 

implementare a proiectului 

(procent) 

 

 

 IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI 

1 Buget total, din care: 3.309.375,00 lei 

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local   

4 Alte surse (ex. fonduri UE) AFM 
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3. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE: Realizarea unei 

platforme de colectare a deșeurilor, inclusiv a gunoiului de grajd și a 

deșeurilor din construcții (investiții proprii/ proiecte cu finanțare 

nerambur-sabilă) 

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Titlul proiectului 

Realizarea unei platforme de 

colectare a deșeurilor, inclusiv a 

gunoiului de grajd și a deșeurilor 

din construcții 

2 Domeniu Protecția mediului 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [Inclusiv alte UAT] -- 

5 
Existența altor surse de 

finanțare 
DA 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 
Stadiu (obiectiv de investiție 

nou / in continuare) 
Obiectiv de investiție nou 

2 

Obiectivele proiectului 

(obiectiv general/ obiective 

specifice) 

Realizarea unei platforme de 

colectare a deșeurilor, inclusiv a 

gunoiului de grajd și a deșeurilor 

din construcții în vederea 

eficientizării colectării selective a 

deșeurilor și pentru protecția 

mediului. 

Susținerea dezvoltării durabilă a 

zonei, prin creșterea capacității 

autorităților locale de a implementa 

măsurile de protecție a mediului. 

3 
Zonele țintă și/sau grupurile  

țintă 

Locuitorii (actuali și viitori) ai 

comunei Dudeștii Noi, agenții 

economici, autoritățile publice. 
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4 Justificarea proiectului 

Depozitarea pe cont propriu a 

deseurilor poate transforma 

gospodariile intr-un mediu nesigur 

pentru siguranta publica, prin 

aparitia unor bacterii si mirosuri 

nedorite, iar deseurile pot 

reprezenta o sursa de poluare a 

mediului inconjurator (sol,ape), 

astfel autoritatea publica locala 

doreste sa-si asume 

responsabilitatea in evitarea unor 

astfel de nereguli. 

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

 

Îmbunătățirea calității vieții a 

locuitorilor din comuna Dudeștii Noi 

Îmbunătățirea calității mediului.  

6 Sustenabilitatea proiectului  

Sustenabilitatea va fi asigurată din 

bgetul local si din contravaloarea 

serviciilor prestate cetatenilor si 

agentilor economici. 

7 

Principalele activități pentru 

realizarea proiectului 

(ex. documentație, execuție) 

- Realizarea studiului de fezabilitate 

- Elaborarea proiectului tehnic 

- Aprobarea proiectului  

- Pregătirea și depunerea cererii de 

finanțare 

- Contractarea proiectului  

- Organizarea licitațiilor 

- Monitorizare, evaluare, control  

- Auditul proiectului 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   

Dezvoltare durabilă, protecitia 

mediului, agricultură. 

 

 III. SITUAȚIA PROIECTULUI  

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2021-2025 

2 Enumerarea activităților deja 

realizate în cadrul 

proiectului (studii 

preliminare, notă 

fisa de proiect 
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conceptuală, temă de 

proiectare, DALI, SPF, SF, 

PT, DTE, etc.) 

3 Gradul curent de 

implementare a proiectului 

(procent) 

0.3% 

 

 IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI 

1 Buget total, din care: 1.956.981 lei 

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local   

4 Alte surse (ex. fonduri UE) PNRR 

 

 

 

 

 

4. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE: Amenajări 

hidrologice pe pârâu (investiții proprii/ proiecte cu finanțare nerambur-

sabilă) 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Titlul proiectului Amenajări hidrologice pe pârâu 

2 Domeniu Protecția mediului 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [Inclusiv alte UAT] -- 

5 
Existența altor surse de 

finanțare 
DA 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 
Stadiu (obiectiv de investiție 

nou / in continuare) 
Obiectiv de investiție nou 

2 Obiectivele proiectului Curățarea amplasamentului de 
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(obiectiv general/ obiective 

specifice) 

arbori, vegetație și deșeuri și 

excavarea pâmântului și 

recalibrarea albiei în vederea 

executării unor amenajări 

hidrologice. 

3 
Zonele țintă și/sau grupurile  

țintă 

 

4 Justificarea proiectului 

Deseurile pot reprezenta o sursa 

de poluare a mediului inconjurator 

(sol,ape), astfel autoritatea publica 

locala doreste sa-si asume 

responsabilitatea in evitarea unor 

astfel de nereguli prin amenajari 

hidrologice pe parau. Mai mult. 

acestea vor putea crea cadrul de 

amplasare a unor 

microhidrocentrale si vor putea 

conduce la crearea de energie 

verde. 

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

 

Îmbunătățirea calității mediului.  

6 Sustenabilitatea proiectului  
Sustenabilitatea va fi asigurată din 

bgetul local. 

7 

Principalele activități pentru 

realizarea proiectului 

(ex. documentație, execuție) 

- Elaborare și avizare nota 

conceptuală 

- execuție lucrări 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   

Dezvoltare durabilă, protecitia 

mediului. 

 

 III. SITUAȚIA PROIECTULUI  

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2023-2024 

2 Enumerarea activităților deja 

realizate în cadrul 

proiectului (studii 

preliminare, notă 

conceptuală, temă de 

fisa de proiect 
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proiectare, DALI, SPF, SF, 

PT, DTE, etc.) 

3 Gradul curent de 

implementare a proiectului 

(procent) 

0.3% 

 

 IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI 

1 Buget total, din care: 170.000 lei 

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local   

4 Alte surse (ex. fonduri UE)  

 

 

 

5. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE: Modernizarea și 

doarea în continuare a sistemului integrat de management al deșeurilor 

menajere (investiții proprii/ proiecte cu finanțare nerambur-sabilă) 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Titlul proiectului 

Modernizarea și doarea în 

continuare a sistemului integrat de 

management al deșeurilor 

menajere 

2 Domeniu Protecția mediului 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [Inclusiv alte UAT] -- 

5 
Existența altor surse de 

finanțare 
DA 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 
Stadiu (obiectiv de investiție 

nou / in continuare) 
Obiectiv de investiție în continuare 

2 
Obiectivele proiectului 

(obiectiv general/ obiective 

Locuitorii (actuali și viitori) ai 

comunei Dudeștii Noi, agenții 
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specifice) economici, autoritățile publice 

3 
Zonele țintă și/sau grupurile  

țintă 

 

4 Justificarea proiectului 

 

 

 

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

 

Îmbunătățirea calității mediului.  

6 Sustenabilitatea proiectului  
Sustenabilitatea va fi asigurată din 

bgetul local. 

7 

Principalele activități pentru 

realizarea proiectului 

(ex. documentație, execuție) 

- Elaborare și avizare nota 

conceptuală 

-achiziții publice 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   

Dezvoltare durabilă, protecitia 

mediului. 

 

 III. SITUAȚIA PROIECTULUI  

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2023-2024 

2 Enumerarea activităților deja 

realizate în cadrul 

proiectului (studii 

preliminare, notă 

conceptuală, temă de 

proiectare, DALI, SPF, SF, 

PT, DTE, etc.) 

fisa de proiect 

3 Gradul curent de 

implementare a proiectului 

(procent) 

0.3% 

 

 IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI 

1 Buget total, din care:                     lei 

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local   

4 Alte surse (ex. fonduri UE) PNRR 
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6. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE: Înființarea unui 

sistem de producere și distribuție a energiei termice, utilizând energie 

geotermală (investiții proprii/ proiecte cu finanțare nerambur-sabilă) 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Titlul proiectului 

Înființarea unui sistem de producere 

și distribuție a energiei termice, 

utilizând energie geotermală 

2 Domeniu 

Susținerea proiectelor de investiții, 

a infrastructurii, în ceea ce privește 

exploatarea resurselor de ape 

geotermale 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [Inclusiv alte UAT] -- 

5 
Existența altor surse de 

finanțare 
-- 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 
Stadiu (obiectiv de investiție 

nou / in continuare) 
Obiectiv de investiție nou 

2 

Obiectivele proiectului 

(obiectiv general/ obiective 

specifice) 

Elaborarea și redactarea unui 

program de explorare propus 

pentru apa geotermală din 

perimetrul comunei Dudeștii Noi, 

conform normelor ANRM, pentru 

obținerea licenței de exploatare 

fără licitație - darea în 

administrarea Primăriei comunei 

Dudeștii Noi; 

Înființarea unui sistem de 

producere și distribuție a energiei 

termice, utilizând energie 

geotermală - Comuna Dudestii Noi, 

Jud. Timiș 

3 Zonele țintă și/sau grupurile  Locuitorii (actuali și viitori) și 
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țintă operatorii economici ai comunei 

Dudeștii Noi. 

4 Justificarea proiectului 

Studiul va analiza modalitatea de 

asigurare a energiei termice pentru 

clădiri publice în comuna Dudeștii 

Noi, utilizând surse regenerabile de 

tip geotermal.  

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

(îmbunătățiri sociale, 

economice și ecologice) 

Îmbunătățirea calității vieții, a 

situației sociale și economice a 

locuitorilor din comuna Dudeștii 

Noi; 

Îmbunătățirea calității mediului, 

utilizând surse regenerabile de tip 

geotermal.  

6 Sustenabilitatea proiectului  

În ceea ce privește sustenabilitatea 

financiară a proiectului, prin 

evidențierea fluxului de numerar 

net și a fluxului de numerar cumulat 

rezultat pe parcursul perioadei de 

exploatare, se observă ca acesta 

este pozitiv în fiecare an al 

perioadei de exploatare. 

Raportul cost beneficiu arată că 

beneficiile obținute din exploatarea 

investiției sunt mai mari decât 

costurile de exploatare. 

Ulterior încasările de la persoanele 

fizice și juridice vor acoperi 

costurile de operare. 

7 

Principalele activități pentru 

realizarea proiectului 

(ex. documentație, execuție) 

SF 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   
Dezvoltare sustenabilă. 

 

 III. SITUAȚIA PROIECTULUI  

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2021-2025 
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2 Enumerarea activităților deja 

realizate în cadrul 

proiectului (studii 

preliminare, notă 

conceptuală, temă de 

proiectare, DALI, SPF, SF, 

PT, DTE, etc.) 

Notă conceptuală.  

Temă de proiectare. 

3 Gradul curent de 

implementare a proiectului 

(procent) 

 

 

 IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI 

1 Buget total, din care: 106.200.000,00 lei 

2 Fonduri solicitate de la CJT  83.000.000,00 lei 

3 Surse ale Consiliului Local 23.200.000,00 lei 

4 Alte surse (ex. fonduri UE) -- 

 

 

 

Măsura F – Creșterea capacității comunității și a administrației 

locale Dudeștii Noi, întărirea coeziunii sociale 

 

 

1. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE: Construirea unei 

clădiri administrative (investiții proprii/ proiecte cu finanțare nerambur-

sabilă) 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Titlul proiectului 

Construirea unei clădiri 

administrative 

 

2 Domeniu 
Susținerea proiectelor de investiții, 

a infrastructurii 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [Inclusiv alte UAT] -- 
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5 
Existența altor surse de 

finanțare 
-- 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 
Stadiu (obiectiv de investiție 

nou / in continuare) 
Obiectiv de investiție în continuare 

2 

Obiectivele proiectului 

(obiectiv general/ obiective 

specifice) 

 

3 
Zonele țintă și/sau grupurile  

țintă 

Locuitorii (actuali și viitori) și 

operatorii economici ai comunei 

Dudeștii Noi. 

4 Justificarea proiectului  

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

(îmbunătățiri sociale, 

economice și ecologice) 

  

6 Sustenabilitatea proiectului   

7 

Principalele activități pentru 

realizarea proiectului 

(ex. documentație, execuție) 

 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   
Dezvoltare sustenabilă. 

 

 III. SITUAȚIA PROIECTULUI  

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2021-2025 

2 Enumerarea activităților deja 

realizate în cadrul 

proiectului (studii 

preliminare, notă 

conceptuală, temă de 

proiectare, DALI, SPF, SF, 

PT, DTE, etc.) 

 

3 Gradul curent de 

implementare a proiectului 

(procent) 
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 IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI 

1 Buget total, din care:  

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local  

4 Alte surse (ex. fonduri UE) -- 

 

 

2. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE: Modernizare și 

extindere clădire primărie (investiții proprii/ proiecte cu finanțare 

nerambur-sabilă) 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Titlul proiectului 
Modernizare și extindere clădire 

primărie 

2 Domeniu 
Susținerea proiectelor de investiții, 

a infrastructurii 

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [Inclusiv alte UAT] -- 

5 
Existența altor surse de 

finanțare 
-- 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 
Stadiu (obiectiv de investiție 

nou / in continuare) 
Obiectiv de investiție în continuare 

2 

Obiectivele proiectului 

(obiectiv general/ obiective 

specifice) 

 

3 
Zonele țintă și/sau grupurile  

țintă 

Locuitorii (actuali și viitori) și 

operatorii economici ai comunei 

Dudeștii Noi. 

4 Justificarea proiectului  

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

(îmbunătățiri sociale, 
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economice și ecologice) 

6 Sustenabilitatea proiectului   

7 

Principalele activități pentru 

realizarea proiectului 

(ex. documentație, execuție) 

 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   
Dezvoltare sustenabilă. 

 

 III. SITUAȚIA PROIECTULUI  

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2018-2023 

2 Enumerarea activităților deja 

realizate în cadrul 

proiectului (studii 

preliminare, notă 

conceptuală, temă de 

proiectare, DALI, SPF, SF, 

PT, DTE, etc.) 

 

3 Gradul curent de 

implementare a proiectului 

(procent) 

 

 

 IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI 

1 Buget total, din care: 6 050 000 lei 

2 Fonduri solicitate de la CJT   

3 Surse ale Consiliului Local  

4 Alte surse (ex. fonduri UE) -- 
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3. FIȘA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE: Înființare adăpost 

pentru animale fără stăpâni (investiții proprii/ proiecte cu finanțare 

nerambursabilă) 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Titlul proiectului 
Înființare adăpost pentru animale 

fără stăpâni 

2 Domeniu   

3 Beneficiarul proiectului UAT Dudeștii Noi 

4 Parteneri [Inclusiv alte UAT] -- 

5 
Existența altor surse de 

finanțare 
-- 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 
Stadiu (obiectiv de investiție 

nou / in continuare) 
Obiectiv de investiție nou 

2 

Obiectivele proiectului 

(obiectiv general/ obiective 

specifice) 

 

3 
Zonele țintă și/sau grupurile  

țintă 

Locuitorii (actuali și viitori) și 

operatorii economici ai comunei 

Dudeștii Noi. 

4 Justificarea proiectului 

 Pe raza comunei, în diverse locuri 

publice au fost depistate animale 

fără stăpân, îndeosebi câini, care 

pot fi sau deveni agresivi și care 

transformă zona într-una nesigură, 

dar și insalubră datorită faptului că 

aceștia lasă dejecții si își caută 

surse de hrană din deșeuri. 

5 

Impactul estimat al 

proiectului 

(îmbunătățiri sociale, 

economice și ecologice) 

Creșterea siguranței publice, a 

protecției mediului și creșterea 

satisfacției cetățenilor cu privire la 

condițiile de trai. 
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6 Sustenabilitatea proiectului  
Sustenabilitatea va fi asigurată din 

bugetul local 

7 

Principalele activități pentru 

realizarea proiectului 

(ex. documentație, execuție) 

 

8 
Încadrarea în prioritățile 

moderne de dezvoltare   
 

 

 III. SITUAȚIA PROIECTULUI  

1 
Durata totală de execuție a 

proiectului*** 
2023-2025 

2 Enumerarea activităților deja 

realizate în cadrul 

proiectului (studii 

preliminare, notă 

conceptuală, temă de 

proiectare, DALI, SPF, SF, 

PT, DTE, etc.) 

 

3 Gradul curent de 

implementare a proiectului 

(procent) 

 

 

 IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI 

1 Buget total, din care: lei 

2 Fonduri solicitate de la CJT  lei 

3 Surse ale Consiliului Local lei 

4 Alte surse (ex. fonduri UE) -- 

 

 

CAPTIOLUL VIII   

 

SURSE DE FINANȚARE 

  

 Finanțările nerambursabile sunt destinate sprijinirii dezvoltării 

locale unde nu există resurse financiare suficiente accesibile în mod 

curent sau din domenii în care există în mod tradițional o nevoie de 

resurse financiare mai mare decât disponibilitățile (de exemplu, 
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infrastructură activități cu caracter social etc.). Astfel pot fi acordate 

finanțări pentru infrastructură, educație, cultură, protecția mediului, 

cercetare, religie, sănătate, servicii sociale, cooperare internațională, 

drepturi civile și cetățenești, digitalizare, dezvoltare economică și socială 

etc. Pentru finanțarea investițiilor propuse în cadrul acestei strategii, 

pentru perioada 2021-2027, identificăm următoarele tipuri de finanțări: 

 

8.1 Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 

 

O infrastructură rurală bine dezvoltată și funcțională reprezintă 

baza pentru dezvoltarea economică în zonele rurale. 

 

Renovarea și dezvoltarea satelor și, mai ales, îmbunătățirea 

infrastructurii, protejarea resurselor de apă și aer nu sunt doar o cerință 

esențială pentru îmbunătățirea calității vieții și creșterea atractivității 

zonelor rurale, ci și un element esențial în utilizarea eficientă a 

resurselor și protecția mediului. Îmbunătățirea/extinderea rețelelor de 

alimentare cu apă și de canalizare/tratare a apei reziduale, precum și a 

unor activități de protejare a moștenirii rurale pot contribui la eforturile 

comune de asigurare a dezvoltării durabile în comunitățile rurale. 

 

Realizarea unei infrastructuri rurale adecvate contribuie în mod 

esențial la dezvoltarea activităților economice în spațiul rural, la 

creșterea ponderii serviciilor și implicit a locurilor de muncă. 

 

Implementarea cu succes a PNDR 2014-2020 va depinde, pe 

lângă sprijinul pentru abordarea nevoilor prioritare descrise mai sus în 

această secțiune, de disponibilitatea și de sprijinul pentru dezvoltarea 

ideilor, proiectelor și activităților noi, inovative, pentru promovarea 

dezvoltării afacerilor și comunităților rurale. Există o nevoie prioritară de 

a împărtăși cunoștințele și experiența prin conectarea oamenilor în 

cadrul unei rețele naționale de dezvoltare rurală bine organizată și 

gestionată. Scopul rețelei nu este numai de a sprijini eficiența politicii de 

dezvoltare rurală, ci și de a facilita crearea de sinergii, de a încuraja 

cunoașterea, precum și de a contribui la obiectivele Parteneriatului 

European pentru Inovare (PEI) cu privire la Productivitatea și 

Sustenabilitatea Agriculturii. 
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Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-

2020 contribuie la realizarea unei creșteri inteligente prin sprijinirea 

formelor de cooperare între instituțiile de cercetare și fermieri și alți 

actori ai economiei rurale, dar și prin sprijinirea componentei de formare 

profesională, dobândire de competențe și diseminare a informației.

  

De asemenea, PNDR are în vedere o creștere durabilă care 

pune accent pe scăderea emisiilor de carbon și sprijinirea practicilor 

agricole prietenoase cu mediul. Nu în ultimul rând, sprijinul acordat 

investițiilor în infrastructura și economia rurală duce la reducerea 

sărăciei și crearea de locuri de muncă în zonele rurale, contribuind 

astfel la o creștere favorabilă incluziunii. 

 

 Bugetul PNDR destinat perioadei de tranziție 2021-2022 este 

de aproximativ 3,26 miliarde Euro, iar alocările au fost prioritizate în 

funcție de rezultatele analizei SWOT și analizei nevoilor care au fost 

efectualte în cadrul MADR în parteneriat cu mediul asociativ din 

agricultură, ținându-se cont totodată de prioritățile programului de 

guvernare. Conform Regulamentului de tranziție, 37% din sume trebuie 

alocate măsurilor de climă, mediu și bunăstare. Astfel, începând cu a 

doua jumătate a anului 2021, pot fi accesate finanțări în cadrul 

următoarelor submăsuri:  

- Submăsura 4.1 "Investiții în exploatații agricole" în valoare de 

760 mil. euro alocare publică (și suplimentare din CFM) care se 

adresează fermierilor, cooperativelor agricole și societăților cooperative 

agricole.  

 

- Submăsura 4.1a  „Investiții în exploatații pomicole” în valoare 

de 122,70 mil. euro alocare publică (și suplimentare din CFM) care se 

adresează fermierilor, și organizaților și grupurilor de producători și 

cooperative.  

 

- Submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și 

adaptarea infrastructurii agricole” - componenta drumuri agricole: 

100,66 mil. euro alocare publică (CFM) care se adresează unităților 

administrativ teritoriale și/sau asociații ale acestora constituite conform 

legislației naționale în vigoare. Rata sprijinului public nerambursabil va fi 



235 
 

de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși 1.000.000 

Euro/proiect. În cadrul acestei submăsuri, acțiunile eligibile pentru sprijin 

sunt: Construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor agricole 

către ferme (căi de acces din afara exploatațiilor agricole). 

 

- Submăsura 6.2 "Sprijin pentru înființarea de activități 

neagricole": 50,00 mil. euro fonduri EURI care se adresează fermierilor 

sau membrilor unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea 

prin înființarea unei activități nonagricole în spațiul rural pentru prima 

dată. Sunt eligibile și micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente 

din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au 

mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin sau micro-întreprinderi 

și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare 

sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități 

până în momentul depunerii acesteia (start-ups). Sprijinul se acordă 

pentru activitățile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul 

Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv 

capital de lucru și capitalizarea întreprinderii și activitățile relevante 

pentru implementarea corectă a PA aprobat, pot fi eligibile, indiferent de 

natura acestora. 

 

- Submăsura 6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici": 

87,00 mil. euro fonduri EURI din care 26,1 mil. Euro (suplimentare din 

EURI) în spațiul montan. Aceasta se adresează fermierilor care au drept 

de proprietate și/sau drept de folosință pentru o exploatație agricolă 

care intră în categoria de fermă mică, cu dimensiunea economică 

cuprinsă între 4.000 – 11.999 € S.O. Toate cheltuielile propuse în PA, 

inclusiv capitalul de lucru și activitățile relevante pentru implementarea 

corectă a PA aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora cu 

scopul de a îmbunătăți managementului exploatației agricole de mici 

dimensiuni și pentru creșterea orientării către piață și a veniturilor 

exploatațiilor agricole de mici dimensiuni. Sprijinul public nerambursabil 

- 15.000 de euro pentru o exploatație agricolă, se acordă pentru o 

perioadă de maximum trei ani. 

 

- Submăsura 6.4 "Investiții în crearea și dezvoltarea de 

activități neagricole": 100,00 mil. euro fonduri EURI care se adresează 

micro-întreprinderilor și întreprinderilor non-agricole mici existente și nou 
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înființate din spațiul rural sau către fermieri sau membrii unor gospodării 

agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea 

unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja 

existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici. 

 

- Submăsura 8.1 „Sprijin pentru împădurire/crearea de 

suprafețe împădurite” Buget disponibil: 5,6 mil. euro, destinată 

deținătorilor publici și privați de teren agricol și neagricol și formele 

asociative ale acestora. În cazul terenurilor aflate în proprietatea 

statului, sprijinul se poate acorda doar dacă autoritatea care 

gestionează respectivele terenuri este un organism privat sau o unitate 

administrativ teritorială (UAT) de nivel LAU 2. Valoarea maximă a 

sprijinului public pentru un proiect, care înglobează toate costurile 

aferente primelor de înființare a plantațiilor forestiere (Prima 1) și de 

întreținere și îngrijire (Prima 2), este de 7.000.000 euro.   

 Pentru o consultare detaliată a regulamentului în ceea ce 

privește tipul de sprjin, acțiunile eligibile, principiile de selecție și alte 

informații, vă rugăm să accesați regulamentul publicat pe pagina MADR 

(https://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2021/prezentare-PNDR-

tranzitie-15.06.2021.pdf )   

 

8.2 Planul Național De Redresare Și Reziliență (PNRR) 

8.2.1 Renovation Wave 

 

 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va 

gestiona investițiile privind instituirea unui fond ”renovation wave” în 

cadrul PNRR. Prin Axa 2 - schemă de granturi pentru reziliență și 

eficiență energetică în clădiri publice (sedii administrative, clădiri care 

deservesc servicii publice, inclusiv clădiri istorice pe baza unei 

metodologii de intervenție care prezervă valoarea culturală) se vor 

asigura lucrări de reabilitare termică de amploare cel puțin moderată și 

lucrări privind asigurarea securității la incendiu și a siguranței și 

accesibilității în exploatare. Intervențiile propuse pentru clădirile publice 

care vor fi supuse unor renovării ce nu vizează și consolidarea 

seismică, nu se vor aplica în cazul celor încadrate prin raport de 

expertiză tehnică în clasele de risc seismic RsI și RsII. 
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Tranziția către clădiri verzi și inteligente va fi abordată integrat 

(lucrări de renovare și de consolidare), cu rol demonstrativ, pentru o 

parte din intervențiile propuse în clădirile publice, acestea fiind 

prioritizate, prin utilizarea cumulativă a criteriilor de mai jos, astfel: 

- intervenții care conduc cel puțin la o renovare de amploare 

moderată, așa cum este definită în Recomandarea Comisiei privind 

renovarea clădirilor 2019/786 (alocare 100% verde) 

- intervenții la clădiri aflate în zone pentru care valoarea de vârf 

a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărții 

de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică 

P100-1 este mai mare sau egală cu 0,2g 

- intervenții la clădiri cu rol funcțional în furnizarea unor servicii 

publice de sănătate, sociale, judiciare, socio-culturale, administrative 

etc, cu excepția instituțiilor de învățământ care vor fi tratate separat în 

cadrul componentei privind educația.  

 

Criterii de selecție:  

1. Anul de construcție înainte de anul 2000 (durata de viață mai 

mare de 20 de ani de la data construcției)  

2. Consumul final specific de energie peste 300 kWh/m2an 

3. Consumul final specific de energie pentru încălzire peste 200 

kWh/m2an. 

 

 Se vor avea în vedere următoarele tipuri de lucrări: 

a) Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a 

clădirii 

b) Lucrari de consolidare seismică a clădirilor existente expuse 

la niveluri medii și ridicate de hazard seismic 

c) Lucrari de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a 

sistemului de furnizare a apei calde  

d) Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei 

electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor 

regenerabile de energie 

e) Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de 

climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului 

interior 

f) Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în 

clădiri 
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g) Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri 

h) Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în 

vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente 

i) Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini 

electrice 

j) Asigurarea cu echipamente care sprijină digitalizarea 

semnificativă a activităților desfășurate în cadrul clădirilor  

) Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (instalații 

de oxigen) 

l) Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării 

optime a fluxurilor și circuitelor medicale; modernizarea sistemelor 

tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții 

inteligente 

i) Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini 

electrice 

j) Asigurarea cu echipamente ce sprijină digitalizarea 

semnificativă a activităților desfășurate în cadrul clădirilor 

k) Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale 

(instalații de oxigen) 

l) Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării 

optime a fluxurilor și circuitelor medicale. 

 

 În cazul clădirilor publice supuse unor renovări majore (și care 

dețin mai mult de 10 locuri de parcare) se va asigura instalarea cel putin 

a unui punct de reîncărcare pentru vehiculele electrice sau infrastructura 

încastrată (tubulatură pentru cabluri electrice, inclusiv tubulatură pentru 

cabluri electrice fixată pe pereți, necesară pentru permiterea instalării 

ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice) pentru 

cel puțin cinci locuri de parcare. 

 

Vor fi avute în vedere și alte tipuri de lucrări, aplicabile, după 

caz, privind: 

- păstrarea/îmbunătățirea calității arhitecturale, inclusiv prin 

conservarea și potențarea valorilor culturale 

- îmbunătățirea securității la incendiu a clădirilor 

- îmbunătățirea calității aerului interior 

- reducerea concentrațiilor de radon în clădiri 
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- adaptarea clădirilor și a spațiilor publice la îmbătrânirea 

populației și la nevoile persoanelor cu dizabilități 

- măsuri de întreținere a fondului construit istoric 

- terase verzi 

- echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice 

- echiparea cu BMS (Building Management System)  

- dotarea cu echipamente digitale performante. 

 

Mecanism de implementare:  

Se vor agrega renovările clădirilor publice în pachete mari de 

achiziții pentru a se obține prețuri mai bune, pentru a reduce numărul de 

oferte și pentru a centraliza supravegherea. 

 

Se va elabora documentația standard de ofertă cu indicatori de 

performanță și cerințe specifice și proceduri de evaluare tehnică și 

economică. Cadre de achiziții centralizate și achiziții pentru servicii și 

lucrări de renovare vizând eficiența energetică pentru clădiri aflate în 

proprietatea administrației centrale și pentru clădirile municipale. 

 

Implementarea se va realiza de către MDLPA prin unitatea de 

implementare a componentei PNRR ce se va desemna din cadrul 

structurilor existente, care va avea rol principal de monitorizare, lucrările 

realizându-se fie prin CNI și în parteneriat cu instituțiile în patrimoniul/în 

administrarea cărora se afla obiectivele de intervenție, fie direct de către 

acestea.  

 

Beneficiari direcți/indirecți:  

Autoritățile și instituțiile publice locale: 

- Unitățile Administrativ Teritoriale, inclusiv sectoarele 

Municipiului București (UAT comună, oraș, municipiu, județ, Municipiul 

București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia - 

sectoarele Municipiului București) 

- Instituții publice și servicii publice organizate ca instituții 

publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local), aflate 

în subordinea unităților administrativ teritoriale  

- Instituția prefectului.  
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Abordarea integrată a intervențiilor se realizează prin 

asigurarea unei renovări energetice cel puțin moderate și prin faptul că 

nu se vor putea realiza intervenții pe aceleași obiective în cadrul 

multiplelor surse de finanțare pentru perioada de implementare a PNRR 

și de garanție a intervențiilor sau de durabilitate în conformitate cu 

programele finanțate din politica de coeziune. 

 

8.2.2 Managementul deșeurilor în cadrul PNRR  

 

I.1 Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de 

management integrat ale deșeurilor municipale la nivel de județ 

sau la nivel de orașe/comune  

 

Tipuri de investiții:  

a) Centre de colectare cu aport voluntar, centre de pregătire 

pentru reutilizare pentru includerea în circuitul economic a materiilor 

prime secundare provenite din materialele recuperate de la populație 

sub formă de deșeuri. 

b) Insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a 

deșeurilor la nivel local. Insula ecologică este un ansamblu de 

containere pentru colectarea separată a deșeurilor, fiecare dintre ele 

fiind dotat cu cântar electronic, accesul fiind asigurat pe bază de cartelă 

electronică. Datele sunt agregate și utilizate într-un sistem digital, 

instrument principal de monitorizare și raportare. Cele 12.800 “insule” 

de colectare separată a deșeurilor reciclabile de la populație, pe fracțiile 

tradiționale: hârtie-carton, plastic-metal, sticlă, compostabil, rezidual (în 

fapt, un set de containere sub- sau supra-terane, protejate 

antivandalism și împotriva accesului neautorizat, digitalizate pentru 

acces cu card pentru persoanele fizice arondate, cântar electronic la 

fiecare container, conectat online, modul GSM pentru transmisie date, 

bază de date privind beneficiarii serviciului și interfață facturare pentru 

toate UAT-urile beneficiare.  

c) Alte investiții, conform PJGD/PMGD, privind colectarea 

separată, inclusiv a fluxurilor speciale de deșeuri (textile, baterii, deșeuri 

din construcții și demolări etc.), transportul și transferul deșeurilor. 

d) Instalații de tratare/reciclare deșeuri colectate separat în 

vederea atingerii țintelor de reciclare din pachetul economiei circulare. 

Instalațiile vor fi de ultimă generație, digitalizate prin propriul design de 
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operare, monitorizare și intervenție, ceea ce va minimiza consumurile 

tehnologice inutile (inclusiv de energie, transport tehnologic, 

mentenanță întârziată). 

 

Investițiile PNRR pentru fiecare SMID/oraș/comună sunt 

determinate în corelare cu necesarul investițional prevăzut la nivel 

strategic, respectiv PJGD PLAN JUDETEAN DE GESTIONARE A 

DESEURILOR/PMGD și sunt complementare celor prevăzute din 

Fondul de Coeziune (2021-2027) cu accent pe investițiile legate de 

pregătirea pentru reutilizare și colectarea separată. 

 

PNRR va finanța și proiecte individuale ale unităților 

administrativ teritoriale de bază (orașe/comune) în vederea accelerării 

extinderii și modernizării sistemelor de colectare separată și conformării 

cu directivele aplicabile. 

Ajutor de stat  

 

I.2 Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul 

gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile în 

perioada 01.07.2021 – 31.08.2026 prin MMAP (Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor) prin unitatea de implementare a proiectelor 

Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți 

 

Se va avea în vedere ca cel puțin 250 de comunități să fie 

finanțate în vederea implementării unei gestionări sustenabile a 

gunoiului de grajd și deșeurilor agricole compostabile.  

 

Sisteme de colectare și valorificare a gunoiului de grajd. Un 

sistem de colectare și valorificare poate cuprinde următoarele tipuri de 

echipamente / instalații / construcții: 

a) platforme pentru fermierii mici și mijlocii 

b) echipamente pentru creșterea sustenabilității platformelor 

comunale noi sau existente  

c) platforme comunale noi  

d) stații de biogaz și/sau compostare, ambalare și peletizare, la 

nivel de ferme mari sau de comunități de fermieri.  
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  Selecția proiectelor pentru fermele mari și UAT-uri se va face 

dupa principiul cel mai mare impact pozitiv de mediu raportat la costul 

public al investiției. Proiectele destinate reducerii poluării cu nitrați vor 

viza, în principal, zonele cu concentrații ridicate ale apelor subterane cu 

nitrați, cu tendințe de creștere a acestui indicator în apele subterane, 

precum și zone cu un număr ridicat de animale crescute în ferme mici și 

mijlocii În ceea ce privește investițiile în platforme comunale noi și în 

echipamente pentru creșterea sustenabilității platformelor comunale noi 

sau existente, acestea reprezintă infrastructuri publice cu impact redus, 

localizat, și deschise accesului egal pentru toți utilizatorii. Prin urmare, 

finanțarea acestor infrastructuri publice nu afectează concurența și nu 

intră sub incidența ajutorului de stat. 

 

8.2.3  Capitolul Sănătate din PNRR  

 

Principalele obiective ale PNRR pentru sănătate sunt creșterea 

accesului, siguranța și calitatea serviciilor medicale și a infrastructurii 

sanitare. Investiția 1 prevede Investiții în infrastructura medicală 

prespitalicească, cu scopul creșterii accesului la servicii medicale de 

bază. 

 

Obiective: 

- Creșterea accesului populației din zonele rurale și din zonele 

defavorizate la asistență medicală de bază, inclusiv la servicii de 

prevenție și de diagnostic și tratament precoce  

- Creșterea complexității serviciilor medicale în asistența 

medicală primară, ambulatorie și comunitară.  

 

Vor fi finanțate: 

- Ambulatorii de specialitate publice. Reabilitarea, moderni-

zarea, extinderea (inclusiv prin construcții de clădiri noi), dotarea a cel 

puțin 30 de ambulatorii/unități medicale publice sau a altor structuri 

publice care furnizează asistență medicală ambulatorie (inclusiv din lista 

proiectelor care sunt în lista de rezervă a apelului proiecte din 

Programul Operațional Regional precum si alte proiecte), cu terme de 

implementare 2021-2024. 

- Centre comunitare aflate în domeniul public al unităților 

administrativ-teritoriale. Construcția de centre comunitare integrate sau 



243 
 

reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii existente și/sau 

dotarea acestora vizează 200 de centre comunitare integrate în zonele 

rurale marginalizate și în zonele urbane marginalizate (2021-2025). 

Investiția constă în construirea de centre comunitare noi sau renovarea 

și dotarea celor existente. Clădirile urmează să respecte criteriile de 

eficiență energetică și clădire verde. Din funcțiunile propuse ale 

centrului vor face parte: cabinet pentru medic de familie, mic 

laborator ”point of care”, cabinet pentru medic specialist/moașă, cabinet 

stomatologic (opțional), suplimentar față de cele prevăzute în normele 

existente.  

- Cabinete/clinici de medicină de familie. 

 

8.3. Programe prin Administrația Fondului pentru Mediu  

 

 Administrația Fondului pentru Mediu este principala instituție 

care asigură suportul financiar pentru realizarea proiectelor și 

programelor pentru protecția mediului, constituită conform principiilor 

europene „poluatorul plătește” și „responsabilitatea producătorului”. 

   

Administrația Fondului pentru Mediu funcționează ca organ de 

specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în 

coordonarea Ministerului Mediului.  

 

8.3.1 Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a 

gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public  

 

Obiectivul Programului vizează modernizarea sistemelor de 

iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente având un 

consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED, 

completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat 

cu LED (în situațiile în care stâlpii de pe tronsonul respectiv nu sunt 

echipați cu corpuri de iluminat sau acestea sunt deteriorate/ 

nefuncționale), precum și achiziționarea și instalarea sistemelor de 

dimare/telegestiune. Finanțarea se acordă în procent de maximum 

100% din cheltuielile eligibile Finanțarea se acordă în funcție de 

categoria unității administrativ-teritoriale, după cum urmează:  

a) unitate administrativ-teritorială cu o populație de până la 

5.000 locuitori - maximum 1.000.000 lei;  
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b) unitate administrativ-teritorială cu o populație de peste 5.001 

locuitori - maximum 2.000.000 lei.  

 

Numărul de locuitori se stabilește luând în considerare ultimul 

recensământ publicat pe pagina de internet a Institutului Național de 

Statistică. 

 

8.3.2   Programului privind creșterea eficienței energetice și 

gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice 

 

Obiectivul Programului vizează modernizarea clădirilor publice, 

prin finanțarea de activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru 

creșterea performanței energetice a acestora, respectiv:  

a) îmbunătățirea izolației termice a clădirii (pereți exteriori, 

ferestre și uși exterioare, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste 

sol/subsol) precum și a altor elemente de anvelopă care închid spațiul 

condiționat al clădirii 

b) introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a 

instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic 

pentru încălzire și a apei de consum, a sistemelor de ventilare și 

climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, 

inclusiv a sistemelor de răcire pasivă, precum și achiziționarea și 

instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele urbane de 

încălzire/răcire, după caz 

c) utilizarea surselor regenerabile de energie (energia solară, 

aerotermală, geotermală, hidrotermală, biomasa) 

d) implementarea sistemelor de management energetic având 

ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea 

consumurilor de energie (de exemplu, achiziționarea, instalarea 

sistemelor inteligente pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip de 

energie pentru asigurarea condițiilor de confort interior) 

e) înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent 

cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de 

viață, tehnologie LED, inclusiv a prizelor, cu respectarea normelor și 

reglementărilor tehnice în vigoare;  

f) respectarea cerințelor privind calitatea aerului interior prin 

ventilare mecanică cu unități individuale sau centralizate, după caz, cu 
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recuperare de energie termică pentru asigurarea necesarului de aer 

proaspăt și a nivelului de umiditate, care să asigure starea de sănătate 

a utilizatorilor în spațiile în care își desfășoară activitatea;  

g) orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării 

scopului proiectului (înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/ 

montare a instalațiilor și echipamentelor montate consumatoare de 

energie, lucrări de reparații și etanșări la nivelul îmbinărilor și 

străpungerilor la fațade etc.). 

 

În cadrul unei sesiuni de finanțare, suma maximă care poate fi 

acordată unui solicitant, prin una sau mai multe cereri de finanțare, este:  

a) 3.000.000 lei pentru comune cu o populație de până la 5.000 

de locuitori, inclusiv 

b) 6.000.000 lei pentru comune cu o populație de peste 5.001 

locuitori. 

Mai multe informații: https://www.afm.ro/ 

 

8.4 Programul național de construcții de interes public sau 

social 

 

Prin Compania Națională de Investiții S.A. se finanțează 

construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea unui 

obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar. 

 

Solicitanți eligibili: Autoritățile administrației publice centrale, 

autoritățile administrației publice locale, alte instituții publice și instituții 

de interes public și persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate 

publică în condițiile legii, alte entități ce funcționează în baza unor legi 

speciale, inclusiv persoane fizice și juridice în cazul Subprogramului 

„Lucrări în primă urgență”. Aceștia pot accesa fonduri din: 

1. Subprogramul „Săli de sport”  

2. Subprogramul „Bazine de înot”  

3. Subprogramul „Complexuri sportive”  

4. Subprogramul „Așezăminte culturale”  

5. Subprogramul „Unități și instituții de învățământ de stat”  

6. Subprogramul „Patinoare artificiale”  

7. Subprogramul „Unități sanitare”  
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8. Subprogramul „Săli de cinema”  

9. Subprogramul „Lucrări în primă urgență” 

10. Subprogramul „Reabilitare blocuri de locuințe situate în 

localități din zone defavorizate”  

11. Subprogramul „Drumuri de interes local și drumuri de 

interes județean”  

12. Subprogramul „Fose septice, microstații de epurare și 

sisteme de alimentare cu apă”  

13. Subprogramul „Alte obiective de interes public sau social în 

domeniul construcțiilor 

 

8.5 Fonduri Structurale și de Coeziune 

 

În cadrul politicii de coeziune Ministerul Fondurilor 

Europene propune pentru perioada 2021-2027, nouă tipuri de 

programe 

 

1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 

Axa Prioritară 1. Tranziție energetică bazată pe eficiență energetică, 

emisii reduse, sisteme inteligente de energie, rețele și soluții de stocare  

Axa Prioritară 2. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și 

tranziția la o economie circulară  

Axa Prioritară 3. Protecția mediului prin conservarea biodiversității, 

asigurarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate  

Axa Prioritară 4. Promovarea adaptării la schimbările climatice, 

prevenirea și gestionarea riscurilor 

 

2. Programul Operațional Transport (POT) 

Axa Prioritară 1. Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei 

TEN-T de transport rutier  

Axa Prioritară 2. Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea 

infrastructurii rutiere pentru accesibilitate teritorială 

Axa prioritară 3. Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei 

TEN-T de transport pe calea ferată  

Axa prioritară 4. Îmbunătățirea mobilității naționale, durabilă și 

rezilientă în fața schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor 

de transport pe calea ferată  

Axa prioritară 5. Îmbunătățirea conectivității prin creșterea gradului de 
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utilizare a transportului cu metroul în regiunea București-Ilfov  

Axa prioritară 6. Îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, 

durabilă și rezilientă în fața schimbărilor climatice prin creșterea calității 

serviciilor de transport pe calea ferată  

Axa prioritară 7. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal  

Axa prioritară 8. Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a 

porturilor  

Axa prioritară 9. Creșterea gradului de siguranță și securitate pe 

rețeaua rutieră de transport  

Axa prioritară 10. Asistență tehnică 

 

3. Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare 

(POCID) 

Axa Prioritară 1. Creșterea competitivității economice prin cercetare și 

inovare 

Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI  

Axa prioritară 3. Creșterea competitivității economice prin digitalizare  

Axa prioritară 4. Dezvoltarea infrastructurii Broadband  

Axa prioritară 5. Instrumente financiare  

Axa prioritară 6. Creșterea capacității administrative 

 

4. Programul Național de Sănătate (multifond) (PNS) 

Axa Prioritară 1. Continuarea investițiilor în spitale regionale  

Axa Prioritară 2. Servicii de asistență medicală primară, comunitară și 

servicii oferite în regim ambulatoriu  

Axa prioritară 3. Servicii de recuperare, paliație și îngrijiri pe termen 

lung adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populației și 

profilului epidemiologic al morbidității  

Axa prioritară 4. Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții 

în infrastructură și servicii  

A. Investiții prioritare în infrastructură 

B. Investiții în structurile relevante în domeniul supravegherii bolilor 

transmisibile și de gestionare a alertelor naționale și internaționale la 

nivel central și local din domeniul sănătății publice  

C. Modernizarea sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastrucurii 

de testare a sângelui și/sau procesare a plasmei  

Axa prioritară 5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical 

Axa prioritară 6. Informatizarea sistemului medical  
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Axa prioritară 7. Măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea în 

sănătate și utilizare metode moderne de investigare, intervenție, 

tratament 

 

5. Programul Operațional Capital Uman (POCU) 

Axa Prioritară 1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii  

Axa Prioritară 2. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea 

accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație și formare 

profesională  

Axa prioritară 3. Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de 

educație și formare profesională  

Axa prioritară 4. Adaptarea ofertei de educație și formare profesională 

la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului 

tehnologic 

Axa prioritară 5. Creșterea accesibilității, atractivității și calității 

învățământului profesional și tehnic  

Axa prioritară 6. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți  

Axa prioritară 7. Antreprenoriat și economie socială  

Axa prioritară 8. Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu 

dinamica pieței muncii 

Axa prioritară 9. Consolidarea participării populației în procesul de 

învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității 

(prioritate comună Educație/Ocupare) 

 

6. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 

(POAD) 

Axa Prioritară 1. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea 

comunității (intervenții adresate grupurilor de acțiune locală)-OP 4  

Axa Prioritară 2. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 

comunității-OP 5  

Axa prioritară 3. Comunități marginalizate  

Axa prioritară 4. Reducerea disparităților între copiii în risc de săracie 

și/sau excluziune socială și ceilalți copii  

Axa prioritară 5. Servicii pentru persoane vârstnice  

Axa prioritară 6. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități 

Axa prioritară 7. Sprijin pentru grupuri vulnerabile 

Axa prioritară 8. Ajutorarea persoanelor defavorizate 
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7. Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată 

(multifond) (PODTI) 

 

8. Programele Operaționale Regionale-implementate la nivel de 

regiune (8 POR) 

Axa Prioritară 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și 

întreprinderi dinamice  

Axa Prioritară 2. O regiune cu orașe Smart  

Axa prioritară 3. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul  

Axa prioritară 4. Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate 

Axa prioritară 5. O regiune accesibilă  

Axa prioritară 6. O regiune educată  

Axa prioritară 7. O regiune atractivă 

Axa prioritară 8. Asistență tehnică 

 

 

8.5.1 Programul Operaț ional Regional (POR)  

 

POR își propune creșterea competitivității economice și 

îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale 

prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor 

infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă 

a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să 

valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului 

tehnologic. 

 

Implementarea POR, în viitoarea perioadă de programare, se 

va face descentralizat, prin 8 programe regionale, gestionate la nivelul 

agențiilor de dezvoltare regională. Coordonarea unitară a manage-

mentului acestui proces va fi asigurată de Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației. Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației nu va mai avea autoritatea de management pentru POR, 

din anul 2021. În schimb, ar urma să fie 8 autorități de management la 

nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare. Practic, actualele Agenții de 

Dezvoltare Regională (ADR), care în prezent au doar rol de organism 

intermediar, cu numai câteva atribuții delegate de Ministerul Lucrărilor 

Publice, ar urma să devină autorități de management ele însele. Aceste 

8 noi autorități de management ale viitoarelor Programe Operaționale 
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Regionale mai mici vor întocmi ghidurile solicitantului pentru diversele 

linii de finanțare pe care le vor deschide și vor decide prioritățile de 

investiții care vor fi bugetat. 

 

POR VEST are în vedere alocarea de fonduri pentru: 

Axa Prioritară 1. O regiune competitivă prin inovare, 

digitalizare și întreprinderi dinamice 

Obiective specifice: 

- Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea 

tehnologiilor avansate 

- Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al 

companiilor și al guvernelor 

- Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor 

 

Axa prioritară 2. O regiune cu orașe SMART 

 

Axa prioritară 3. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul 

- Promovarea măsurilor de eficiență energetică 

- Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră 

- Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a 

infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării 

- Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile 

 

Axa prioritară 4. O regiune accesibilă 

- Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale 

durabile, reziliente în fața schimbărilorclimatice, inteligente și 

intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității 

transfrontaliere 

 

Axa prioritară 5. O regiune educată 

- Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile 

incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin 

dezvoltarea infrastructurii 

 

Axa prioritară 6.  O regiune atractivă  
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- Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de 

mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în 

zonele urbane 

- Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de 

mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în 

afara zonelor urbane 

 

Axă prioritară 7. Asistență tehnică 

 

 

8.5.2  Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)  

 PODD se bazează pe obiective care vizează asigurarea 

coeziunii sociale, economice și teritoriale prin sprijinirea unei economii 

cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră și prin asigurarea utilizării 

eficiente a resurselor naturale. 

 

 Acțiunea 4.3 din cadrul PODD promovează utilizarea 

surselor de energie regenerabilă  pentru reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră (GES), în special prin modernizarrea instalațiilor 

de alimentare cu energie termică a locuințelor (prin facilitarea încălzirii 

centralizate). 

  Cantitatea de energie regenerabilă utilizată în termoficarea 

centralizată, având ca sursă energia geotermală, este proiectată să 

crească de la 360 MWh în 2018 la 523 MWhla nivelul anului 2030 și 

este subliniat de asemenea potențialul biogazului în restructurarea 

sistemelor termice în zonele în care există potențial agricol. 

 Mai mult, în sectorul de încălzire și răcire consumul final de 

energie din surse regenerabile este reprezentat aproape în totalitate, în 

prezent, de consum de biomasă (lemne de foc, deșeuri agricole). 

 Pentru investițiile în producția de energie regenerabilă, 

complementaritatea este asigurată ținând seama că prin PODD se vor 

finanța în principal proiecte mature/aprobate din POIM 2014-2020. 

 

 Potentiali beneficiari: Unități administrativ teritoriale în raza 

cărora există potențial de utilizare a resurselor de energie regenerabile 

de tip geotermal sau biomasă/biogaz, societăți comerciale care au ca 

activitate producerea de energie în scopul comercializării. 
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Alte măsuri finanțate prin PODD: 

 Investiții în sectorul apei și apei uzate, pentru a îndeplini 

cerințele directivelor de mediu 

1. Acțiuni integrate de dezvoltare a sistemelor de apă și apă uzată 

regionale, respectiv: 

- construirea și reabilitarea rețelelor de canalizare și 

construirea/reabilitarea/ modernizare (treaptă terțiară) a stațiilor de 

epurare a apelor uzate care asigură colectarea și epurarea încărcării 

organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e. , inclusiv 

soluții pentru un management adecvat pentru tratarea nămolurilor 

rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate; sisteme 

individuale adecvate de tratare a apelor. 

- construirea și reabilitarea și de sisteme de captare si aducțiune, stații 

de tratare, rețele de transport și distribuire a apei destinate consumului 

uman in contextul proiectelor integrate de apă si apă uzată ; 

- măsuri necesare pentru eficientizarea proiectelor si sustenabilitatea 

investițiilor (automatizari, SCADA, GIS, contorizari, masuri privind 

implementarea managamnetului activelor etc ); 

 

2. Acțiuni de pregătirea și gestionarea proiectelor de investiții de apă și 

apă uzată ; 

3. Acțiuni de consolidare a capacității actorilor implicați în sector 

 

 Creșterea gradului de protejare și refacere a biodiversității, 

inclusiv prin Natura 2000 și măsuri de infrastructură ecologică 

 

1. îmbunătățirea accesului administratorilor/custozilor siturilor Natura 

2000 la servicii de asistență tehnică specializată pentru elaborarea sau 

revizuirea Planurilor de management a siturilor Natura 2000/ Planuri de 

acțiune pentru specii, pentru toate tipurile de habitate (inclusiv cele din 

mediu marin);  

 

2.prezervarea speciilor și habitatelor prin măsuri de conservare 

specifice prevăzute în planurile de management al siturilor Natura 2000, 

în vederea menținerii și / sau de refacere a siturilor Natura 2000 pentru 

specii și habitate, și după caz a ecosistemelor degradate și a serviciilor 

furnizate în afara ariilor naturale protejate, precum si intensificarea 
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eforturilor de cartare și inventarierie a habitatelor și speciilor pentru 

siturile unde acest lucru nu a fost realizat anterior, 

 

 3. facilitarea accesului autorităților si entităților cu rol in managementul 

rețele Natura 2000 si a altor arii naturale protejate la servicii de 

asistență tehnică, cercetare și echipamente pentru îmbunătățirea 

nivelului de cunoaștere a biodiversității și a ecosistemelor (ex. realizarea 

de studii științifice) și consolidarea capacitații de management al rețelei 

Natura 2000 si al altor 

arii naturale protejate. 

 

 Creșterea gradului de prevenire a producerii riscurilor naturale 

și reducerea efectelor și a pagubelor cauzate de acestea, în principal 

de inundații, secetă și eroziune costieră. 

 

1. Dezvoltarea infrastructurii de monitorizare și avertizare a fenomenelor 

hidro-meteorologice severe, inclusiv activități în scopul conștientizării 

publice. 

 

2. sprijinirea măsurilor pentru sistemul de gestionare a riscurilor, inclusiv 

creșterea rezilienței la nivel național și adaptarea continuă la realitatea 

operațională. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IX  

 

REZULTATUL CONSULTĂRII POPULAȚIEI 

 

Administrația Publică Locală a comunei Dudeștii Noi, a înțeles 

necesitatea elaborării unei asemenea startegii în mod participativ, în 
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vederea dezvoltării durabile a localității. Prin intermediul publicației 

locale Dudeșteanul, s-a realizat diseminarea unui chestionar la nivelul 

comunei Dudeștii Noi, pentru identificarea principalelor probleme 

ridicate de către cetățeni, care necesită rezolvare. 

 

Cetățenii au fost rugați să enumere 3 dintre principalele 

probleme, iar respondenții au enumerat următoarele: 

- Lipsa sistemului de alimentare cu gaz 

- Lipsa locurilor de joacă pentru copii 

- Lipsa plăcuțelor pentru indicarea denumirii străzilor 

- Ambrozia 

- Miros neplăcut de la dejecțiile animalelor  

- Miros neplăcut de la stația de epurare 

- Câinii fără stăpân 

- Curățenia din comună 

- Canale colmatate 

- Lipsa trotuarelor 

- Întreruperea frecventă a curentului  electric 

- Lipsa unor parcuri 

- Lipsa unui bazin de înot 

- Străzi neasfaltate 

- Colectarea selectivă a gunoiului 

- Lipsa unor oportunități de petrecere a timpului liber 

- Lipsa unor facilități pentru vârstnici 

- Lipsa unor activități culturale pentru tineri 

- Toaletarea arborilor 

- Lipsa transport în comun spre și dinspre Timișoara 

- Lipsă locuri de parcare la grădiniță 

- Lipsa trecerilor de pietoni 

- Iluminatul public în Cartierul Alexia 

- Inundațiile cauzate de ploaie 

- Lipsa apei și a canalizării în cartierul Alexia 

- Lipsa unei creșe 

- Lipsă praguri de sol pentru reducerea vitezei în preajma 

școlilor 

- Apă potabilă slab calitativă. 
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Desigur, respondenții au propus în cadrul secțiunii de 

prioritizare a proiectelor de dezvoltare, proiecte menite să soluționeze 

problemele mai sus enumerate, precum și alte proiecte menite să 

îmbunătățească calitatea vieții în comună și gradul de confort al 

cetățenilor. 

 

 

 

 
Fig. 19 Principalele proiecte propuse de respondenți 

pentru dezvoltarea comunei 

 

Chestionarul a avut un număr reprezentativ de respondenți, 

dintre care 35% de gen masculin și 65% de gen feminin. 
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Fig. 20 Profilul respondenților. 

 

 Nivelul de școlarizare al respondenților a fost predominat de 

nivelul de studii universitare pentru 54%, 23% au studii liceale, 4,5% au 

absolvit o școală profesională, 4.5% au studii gimnaziale, 9% au studii 

primare și restul au dat detalii cu privire la studii.  

 

 
Fig. 21 Nivelul de scolarizare al respondenților. 

 

În cadrul studiului de consultare a populației în vederea 

elaborării strategiei, respondenții au fost rugați să își exprime opinia cu 
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privire la rețeaua de drumuri din comună. Dintre aceștia, 64% o 

consideră satisfăcătoare, fiind mulțumiți, 26% au avut o opinie neutră, 

iar 6% se consideră nemulțumiți de aceasta. Administrația publică locală 

a încercat constant să întrețină și modernizeze rețeaua de drumuri, însă 

datorită lipsei șanțurilor și din cauza precipitațiilor, drumurile se 

degradează ușor. Există și drumuri nesemnalizate coresponzător și 

probleme privind accesul la gospodării. 

 
 

Fig. 22 Gradul de satisfacție al respondenților cu privire la starea drumurilor. 

 

 

În ceea ce privește gradul de mulțumire față de utilitățile din 

comună, 78% s-au declarat mulțumiți, chiar dacă pe teritoriul comunei 

nu există alimentare cu gaz, iar în unele zone apă și canalizare.  

64% 
satisfăcătoare

6% nemulţumiţi

26% opinie 
neutră
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Doar 14% din respondenți sunt nici mulțumiți, nici nemulțumiți, 

6% sunt nemulțumiți și 2% nu au furnizat un răspuns.

 
 

Fig. 22 Gradul de de mulțumire față de utilitățile din comună 

 

 Referitor la posibilitățile de a face cumpărături, au fost 

înregistrate următoarele răspunsuri: 76% sunt mulțumiți de acestea, 4% 

sunt foarte mulțumiți, iar  20% sunt nici mulțumiți nici nemulțumiți. 

 

 În studiul de consultare a populației în vederea elaborării 

strategiei de dezvoltare, cei mai mulți respondenți, și anume 77% se 

consideră mulțumiți de școala din comună, 17% nu sunt nici mulțumiți, 

nici nemulțumiți, 2% se declară foarte mulțumiți, 2% sunt nemulțumiți, 

2% nu au răspuns.  

 
 

Fig. 22 Gradul de de mulțumire față de infrastructura educațională. 

2% nu au 
răspuns

6% 
nemulţumiţi

14% neutri

78% 
mulţumiţi
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 Totuși, printre direcțiile de dezvoltare prioritare descrise de 

cetățeni, nu se regăsesc sugestii de proiecte  cu privire la școala sau 

sitemul de educație din comună sau educație. 

 

 

 În ceea ce privește starea și dotarea unităților de învățământ, 

respondenții se consideră mulțumiți de acestea în procent de 71%, în 

timp ce 18% nu sunt nici mulțumiți, nici nemulțumiți, 7% sunt 

nemulțumiți, 2% sunt foarte nemulțumiți iar 2% nu au răspuns. 

 

 Cu privire la mediul cultural, cei mai mulți respondenți, și anume 

51%, sunt de părere că starea și dotarea unităților de cultură din 

comuna Dudeștii Noi sunt mulțumitoare, în timp ce 43% au prezentat o 

opinie neutră, fiind nici mulțumiți nici nemulțumiți de acestea, 4% sunt 

nemulțumiți și 2% nu au furnizat un răspuns. Cu toate acestea, în rândul 

proiectelor de dezvoltare au fost propuse de către cetățeni următoarele: 

teatru de vară sau loc pentru evenimente, în timp ce administrația locală 

are în vedere introducerea în PUZ Alexia a construirii unui Cămin 

cultural. 

 

 
Fig. 23 Gradul de de mulțumire față de unitățile culturale. 
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 Referitor la unitățile sanitare și medicale din comună, s-a 

constatat faptul că cei mai mulți respondenți, și anume 52% nu sunt nici 

mulțumiți nici nemulțumiți de acestea, fiind astfel loc pentru 

îmbunătățirea acestor facilități. Printre sugestiile de proiecte de 

dezvoltare s-a numărat și construirea unui spital sau diversificarea 

serviciilor medicale. Totuși, 40% din respondenți se declară mulțumiți de 

acestea, iar 4% foarte mulțumiți. Doar 2% din respondenți se declară 

foarte nemulțumiți, iar 2% din respondenți nu au furnizat un răspuns. 

 

 
Fig. 24 Gradul de de mulțumire față de unitățile sanitare. 
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 În cadrul studiului de consultare a populației, respondenții au 

fost chestionați cu privire la gradul de mulțumire față de autoritățile 

locale, îndeosebi Primăria, fiind înregistrate următoarele răspunsuri: 

12% sunt foarte mulțumiți, 52% sunt mulțumiți, 32% se consideră nici 

mulțumiți nici nemulțumiți, iar 4% sunt nemulțumiți. Astfel, este oportună 

imbunătățirea capacității autorităților publice locale în exercitarea 

serviciilor acestora în vederea creșterii gradului de satisfacție a 

cetățenilor. 

 

  

 În ceea ce privește numărul persoanelor mulțumite de 

mijloacele de transport public de pe teritoriul comunei, acesta este unul 

ridicat, care reprezintă 56% din respondenți, în timp ce 40% sunt nici 

mulțumiți, nici nemulțumiți de aceata facilitate, fiind loc de îmbunătățiri în 

acest domeniu. 2% dintre cei chestionați se declară foarte mulțumiți iar 

2% nu au răspuns. 

 

 
Fig. 25 Gradul de de mulțumire față de posibilitățile de transport. 

 

 

 În cadrul sondajului de opinie derulat s-a relevat mulțumirea 

unui număr relativ mare de cetățeni cu privire la serviciul de salubrizare 

(66%), în timp ce 25% au exprimat neutralitate față de acest seriviciu, 

fiind nici mulțumiți nici nemulțumiți, iar 4% sunt nemulțumiți, iar 5% 

2% nu au 
răspuns

56% 
mulţumiţi

42% nici 
mulţumiţi,  

nici 
nemulţumiţi

2% foarte 
mulţumiţi
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dintre cei chestionați nu au răspuns. Cu toate acestea, în secțiunea în 

care cetățenii sunt rugați să enumere 3 dintre cele mai nemulțumitoare 

probleme ale comunei, a fost menționată curățenia și colectarea 

selectivă a deșeurilor. 

 

 
Fig. 26 Gradul de de mulțumire față de salubrizare. 

 

 În ceea ce privește curățenia în comuna Dudeștii Noi, deși se 

regăsea între 3 dintre cele mai nemulțumitoare probleme ale comunei, 

54% din cetățeni sunt mulțumiți de curățenia din comună, iar 6% foarte 

mulțumiți. 32% din respondenți au declarat că sunt nici mulțumiți și nici 

nemulțumiți, iar 8% s-au declarat nemulțumiți. 

 
Fig. 27 Gradul de de mulțumire față de curățenie. 
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În cadrul sondajului de opinie, cetățenii și-au expimat și 

mulțumirea (64%) cu privire la întreținerea spațiilor verzi și numărul lor în  

comună, precum și îngrijirea și starea acestora. De asemenea, 26% din 

respondenți nu sunt nici mulțumiți nici nemulțumiți, în timp ce 6% s-au 

declarat nemulțumiți, atât de numărul acestora cât și de îngrijirea lor. 

2% dintre cei chestionați se declară foarte mulțumiți iar 2% nu au 

răspuns. 

 
Fig. 28 Gradul de de mulțumire față de întreținerea spațiilor verzi. 

 

 

În cadrul sondajului de opinie, respondenții și-au exprimat, în 

număr mare, 71%, mulțumirea cu privire la facilitățile sportive existente 

în comună. Totuși, 18% se declară nici mulțumiți, nici nemulțumiți, iar 

7% nemulțumiți. 2% se declară foarte nemulțumiți, în timp de 2% nu au 

răspuns la întrebare. Una din problemele indicate a fost lipsa tribunelor 

la terenul de sport. 
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În ceea ce privește numărul de spații de joacă pentru copii, 

cetățenii și-au exprimat nemulțumirea într-un număr mare (50%), atât în 

cadrul întrebărilor individuale, cât și în secțiunea în care au trebuit să 

prezinte 3 probleme ale comunei. 30% din cetățeni s-au declarat 

nemulțumiți, în timp ce 14% sunt nici mulțumiți, nici nemulțumiți, iar 6% 

nu au răspuns la această întrebare. 

 

 
Fig. 29 Gradul de de mulțumire față de numărul locurilor de joacă pentru copii. 

 

Gradul de polare nu reprezintă o problemă în comna Dudeștii 

Noi, conform studiului de, în care peste jumătate din respondenți se 

declară mulțumiți de acest aspect (60%), iar 32% nici mulțumiți, nici 

nemulțumiți, 6% sunt nemulțumiți, iar 2% nu au răspuns. 

 

În ceea ce privește ordinea și liniștea publică în comună, 66% 

din respondenți s-au declarat mulțumiți, și 4% foarte mulțumiți, iar 24% 

din respondenți nici mulțumiți, nici nemulțumiți. Totuși, 4% din 

respondenți s-au declarat nemulțumiți de acest aspect, însă nu au 

detaliat probleme legate de acesta, în alte secițiuni ale sondajului, iar 

2% nu au răspuns. 
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Având în vedere că în comună există un număr mare de 

persoane beneficiare de servicii sociale, acestea sunt bine dezvoltate, 

iar din studiul de opinie derulat în vederea elaborării strategiei de 

dezvoltare locală, a relevat un grad mare de mulțumire în rândul 

respondenților (58%). Totuși, 36% din respondenți s-au declarat nici 

mulțumiți, nici nemulțumiți de acestea, în timp de 2 % nemulțumiți și 2% 

foarte nemulțumiți, iar 2% nu au răspuns. Astfel, reiese o nevoie 

continuă de dezvoltare a acestor servicii. 

 

 
Fig. 30 Gradul de de mulțumire față de serviciile sociale. 

 

 

 

Numărul locurilor de muncă de pe teritoriul comunei a crescut 

semnificativ în ultimii ani, iar respondenții chestionarului adresat s-au 

arătat mulțumiți de acest aspect (72%), dar a existat și un procent de 

22% din respondenți care nu sunt nici mulțumiți nici nemulțumiți de 

acest aspect. 4% din respondenți au răspuns că sunt foarte mulțumiți, 

iar 2% nu au răspuns. 

 

Gradul de satisfacție al respondenților cu privire la consultarea 

cetățenilor și implicarea lor în luarea deciziilor, la nivelul comunei 

Dudeștii Noi, este unul pozitiv, 60% din respondenți fiind mulțumiți de 

acest aspect, iar 32 % nici mulțimiți nici nemulțumiți, existând și 

persoane care nu sunt mulțumite de acest aspect, reprezentând 4% din 

2% nu au 
răspuns

2% foarte 
nemulţumiţi

2% 
nemulţumiţi

36% nici 
mulţumiţi, nici 
nemulţumiţi

58% 
mulţumiţi
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respondenți, iar 4% nu au răspuns. Consultarea cetățenilor în luarea 

deciziilor, mai ales a celor asumate prin hotărâri de consiliu, este 

obligatorie, astfel că trebuie găsit cel mai bun canal pentru ca această 

consultare să ajungă la toți cetățenii comunei. 

 

 
 

Fig. 31 Gradul de de mulțumire față de consultarea cetățenilor în luarea 

deciziilor. 

 

 

 

Instituțiile publice din comună au un grad mare de apreciere în 

cadrul sondajului de opinie deurlat în vederea elaborării strategiei 

locale, astfel că 71% din respondenți s-au declarat mulțumiți de 

acestea, iar 18% nici mulțumiți nici nemulțumiți. Totuși, 4% din 

respondenți s-au arătat nemulțumiți și 2% foarte nemulțumiți, în timp ce 

5% din respondenți nu au furnizat răspuns. 

 

 

 

 

 

 

 

60% 
mulţumiţi

32% nici 
mulţumiţi nici 
nemulţumiţi

4% 
nemulţumiţi
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Posibilitățile de recreere de pe teritoriul comunei au fost un alt 

aspect supus consultării privind gradul de satifacție al cetățenilor, 56% 

dintre aceștia fiind mulțumiți de acest aspect, 28% fiind nici mulțumiți 

nici nemulțumiți. Totuși a existat o seamă de respondenți care nu sunt 

mulțumiți de acest aspect (10%), și 2% foarte nemulțumiți, iar restul nu 

au furnizat informații. 

 
Fig. 32 Gradul de de mulțumire față de posibilități de recreere. 

 

De mobilierul stradal, 60% din respondenți s-au declarat 

mulțumiți, în timp ce 24% nu sunt nici mulțumiți nici nemulțumiți de acest 

aspect, iar 12% nemulțumiți, astfel că sunt bine venite investiții în acesta 

în următoarea perioadă. 4% dintre cei chestionați nu au dorit să 

răspundă la această întrebare. 

 

În cadrul sondajului de opinie derulat în vederea elaborării 

strategiei de dezvoltare, respondenții au exprimat în număr mare (78%) 

mulțumirea față de iluminatul public, iar 4% s-au declarat foarte 

mulțumiți. 10 % din respondenți nu sunt nici mulțumiți, nici nemulțumiți, 

iar 4% s-au declarat nemulțumiți. 4% dintre cei chestionați nu au dorit să 

răspundă la această întrebare. 

56% 
mulţumiţi

28% nici mulţumiţi

nici nemulţumiţi

10% 
nemulţumiţi

2% foarte 
nemulţumiţi
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CONCLUZII 

 

 Realizarea acestui document reprezintă o etapă esențială în 

procesul dezvoltării comunei. Materialul conține o prezentare generală a 

teritoriului, o analiză SWOT, starea actuală, denumește scopurile și 

obiectivele strategice, elaborează programele care aparțin acestor 

scopuri și prevede proiectele necesare.  

 

Documentul a fost realizat pornind de la Strategia de dezvoltare 

a comunei Dudeștii Noi pentru perioada 2011-2020 și include 

sistematizat problemele și dorințele localnicilor, precum și modalitățile 

de rezolvare a acestora. Documentul de planificare trebuie permanent 

actualizat în funcție de modificarea factorilor externi și interni ai 

dezvoltării. Planul strategic nu este în sine garantul procesului de 

dezvoltare. Scopurile strategice pot fi atinse numai prin elaborarea și 

executarea proiectelor propuse și prin monitorizarea continuă a 

procesului de dezvoltare. 

 

La finalul perioadei de implementare a Strategiei de Dezvoltare, 

adică la sfârșitul anului 2027, pentru a urmări implementarea strategiei, 

este posibilă generarea unui Raport final de monitorizare a 

implementării Strategiei, de către Primăria și Consiliului Local.  

 

Acesta va include o analiză a: 

- gradului de realizare a proiectelor 

- impactului efectiv în termeni de eliminare a punctelor slabe 

identificate în Analiza SWOT 

- sustenabilității rezultatelor obținute (de ex. asigurarea 

cheltuielilor de operare și mentenanță aferente obiectivelor realizate, 

asigurarea necesarului de resurse umane pentru funcționarea acestora 

etc.) 

- motivele care au stat la baza succesului sau insuccesului în 

implementarea proiectelor prioritare 

- eventualelor riscuri manifestate și neplanificate 

- lecțiilor învățate din implementarea actualei strategii pentru 

planificarea investițiilor în perioada următoare (post 2027). 
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Necesitatea de adaptare a politicilor și practicilor cunoscute, 

pentru satisfacerea nevoilor locale, se concretizează în faptul că fiecare 

comunitate trebuie să-și asume responsabilitatea pentru propria 

bunăstare economică și socială. Dezvoltarea economică locală trebuie 

să devină o preocupare de primă importanță pentru administrația 

publică locală din regiune.  
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GLOSAR DE TERMENI 

 

APL - Administrația Publică Locală 

UAT - Unitatea Administrativ Teritorială 

ADI - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

CL - Consiliul Local 

CJ - Consiliul Județean 

OUG - Ordonanța de Urgență a Guvernului României 

HG - Hotărâre de Guvern 

HCL - Hotărâre a Consiliului Local 

HCJ - Hotărâre a Consiliului Județean 

CDSL - Comitetul de Dezvoltare Strategică Locală 

DC - Drum Comunal 

DJ - Drum Județean 

DN - Drum Național 

AM - Autoritatea de Management 

OI - Organismul Intermediar 

PNDR - Programul Național de Dezvoltare Rurală 

FEADR - Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare  

  Rurală 

POR - Programul Operațional Regional 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională 

FEGA - Fondul European de Garantare Agricolă 

FEP - Fondul European pentru Pescuit 

FSE - Fondul Social European 

APIA - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 

AFIR - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

CRFIR - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor  

  Rurale 

OJFIR - Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor  

  Rurale 

ADR - Agenția pentru Dezvoltare Regională 

IMM - Intreprinderi Mici și Mijlocii 

ONG - Organizație Non-Guvernamentală 

SF - Studiu de fezabilitate 

PT - Proiect Tehnic 

PUG - Plan Urbanistic General 
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PUZ - Plan Urbanistic Zonal 

PUD - Plan Urbanistic de Detaliu 

CU - Certificat de Urbanism 

AC - Autorizație de Construire 

PSI - Prevenirea și Stingerea Incendiilor 

SWOT - Puncte tari, Puncte Slabe, Oportunități și Amenințări 

Măsura - Mijlocul prin care se implementează o prioritate,  

  asigurând cadrul co-finanțării proiectelor. Unei  

  măsuri i se alocă o contribuție din partea  

  Comunității Europene și a României precum și un  

  set de obiective specifice (prezentate în Fișa  

  tehnică a măsurii). 

Submăsura - Reprezintă componenta unei măsuri care are la  

  rândul ei obiective specifice; precizează clar  

  detaliile specifice fiecărui tip de investiție in parte. 

Spațiul rural - Reprezintă spațiul administrativ din România definit  

  conform legislației naționale în vigoare. 

Criterii de 

eligibilitate 

- Condiții obligatorii care trebuie să fie îndeplinite de  

  către potențialul beneficiar la întocmirea proiectului  

  pentru a putea fi selectat în vederea acordării  

  fondurilor nerambursabile SAPARD sau FEADR.  

  Criteriile de eligibilitate generale ale măsurii și cele  

  specifice ale submăsurilor sunt menționate Fișa  

  tehnică disponibilă ca Anexă la Ghidul Solicitantului. 

Cheltuieli 

eligibile 

- Cheltuieli care pot fi co-finanțate prin Programul   

  SAPARD, prin FEADR sau FEP. Pentru a fi  

  considerate eligibile în contextul proiectului,  

  cheltuielile trebuie să îndeplinească următoarele  

  condiții: 

- Să fie necesare pentru desfășurarea proiectului,  

  să fie prevăzute în cadrul contractului de finanțare  

  și să fie în conformitate cu principiile unui         

  management financiar solid; 

- Să fie efectiv realizate pe perioada execuției     

  proiectului și să respecte prevederile din  

  Contractul de finanțare, cu excepția studiilor de  

  fezabilitate și a studiilor conexe (studii tehnice,  

  economice, plan de afaceri, avize, autorizații,  



272 
 

  acorduri, taxe legale aferente acestora) a căror  

  cheltuială poate fi făcută înainte de semnarea  

  contractului de finanțare dar după emiterea  

  Deciziei Comisiei Europene prin care se va   

  acorda managementul fondurilor SAPARD pentru  

  România. 

- Să figureze în registrele contabile ale  

  beneficiarului, să fie identificabile și verificabile și  

  să fie susținute de originalele actelor de plată  

  justificative. 

Beneficiar - Persoană juridică/persoană fizică autorizată care a  

  realizat un proiect de investiții și care a încheiat un  

  contract de finanțare cu AFIR pentru accesarea  

  fondurilor europene prin FEADR. 

Potențial 

beneficiar 

- Persoană juridică/persoană fizică autorizată care  

  este eligibilă (care îndeplinește toate condițiile  

  impuse prin FEADR) pentru accesarea fondurilor  

  europene, dar care nu a încheiat încă un contract  

  de finanțare cu AFIR. 

Contribuția 

publică 

- Fonduri nerambursabile alocate beneficiarilor  

  Programului după contractarea proiectului si după  

  realizarea primelor investiții; este asigurata prin  

  contribuția Uniunii Europene (75%) si a Guvernului  

  României (25%) și acoperă 50% din valoarea totală  

  eligibilă a proiectului. 

Contribuția 

privată 

- O sumă de bani care reprezintă implicarea  

  financiară obligatorie a persoanei care solicită  

  fonduri nerambursabile și pe care trebuie să o  

  utilizeze în vedere realizării propriului proiect de  

  investiții. Contribuția privată reprezintă un anumit  

  procent din valoarea eligibilă a proiectului de  

  investiții, variabil în funcție de categoria de  

  beneficiari eligibili și de tipul investiției propuse spre  

  finanțare. 

Valoarea 

eligibilă a 

proiectului 

- Reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii  

  și/ sau lucrari care se încadrează în Lista  

  cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și  

  care pot fi decontate prin FEADR; procentul de  
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  confinanțare publică și privată se calculează prin  

  raportare la valoarea eligibilă a proiectului. 

Valoarea 

neeligibilă a 

proiectului 

- Reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii  

  și/ sau lucrari care sunt încadrate în Lista  

  cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual  

  și, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR;  

  cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru  

  stabilirea procentului de cofinanțare publică;  

  cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar  

  integral de către beneficiarul proiectului 

Valoarea totală 

a proiectului 

- Suma cheltuielilor eligibile și neeligibile pentru  

  bunuri, servicii și/ sau lucrări. 
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