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INTRODUCERE 

 

Strategia 

Strategia de dezvoltare economico-

socială durabilă a comunei Faraoani 

vizează definirea principalelor repere de 

dezvoltare ale comunității cu accent 

deosebit pe măsurile ce necesită a fi 

abordate în perioada 2021-2027.  

Strategia de dezvoltare a comunei 

Faraoani este un document de planificare 

strategică, conceput în corelație cu 

principiile dezvoltării durabile şi 

reprezintă documentul fundamental al 

planului de dezvoltare a comunei 

Faraoani cu rol în orientarea dezvoltării 

economico-sociale și în 

 accesarea fondurilor structurale și de 

coeziune ale Uniunii Europene. 

Dezvoltarea locală depinde atât de tipicul 

unei economii, cât și de dimensiunea 

socială, dimensiunea tehnologică și 

ecologică a acesteia.  

Procesul de dezvoltare locală este asociat 

intrinsec cu un concept 

multidimensional care reunește 

domeniul economic, social, cultural, 

inovația, schimbările de mediu, precum 

și corelațiile dintre aceste dimensiuni.  

Scopul Strategiei de Dezvoltare Locală 

este de a identifica obiectivele, 

prioritățile și direcțiile de dezvoltare 

locală și de a planifica acțiuni care vor 

conduce la creşterea calităţii vieţii şi 

crearea de noi locuri de muncă.  

Strategia trebuie să vizeze consolidarea 

capacității economice a comunei pentru 

îmbunătățirea viitorului și a calității 

vieții pentru cetățeni.  

Elaborarea Strategiei de dezvoltare 

locală implică luarea unor decizii cu 

privire la: 

1. Ce acțiuni trebuie întreprinse? 

2. Când trebuie întreprinse aceste 

acțiuni? 

3. Unde anume se acționează? 

4. Cine trebuie să acționeze? 

5. Cum trebuie acționat? 

6. Cu ce resurse se acționează? 

Pentru a putea răspunde la toate aceste 

întrebări, în cadrul planificării strategice, 

este necesară parcurgerea unor etape: 

 Organizarea 

 Culegerea datelor 

 Analiza datelor  

 Stabilirea misiunii și viziunii  

 Stabilirea obiectivelor și priorități 

 Realizarea planului strategic  

 Aprobarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală  

 Monitorizarea și implementarea 

strategiei 

 Revizuirea strategiei în lumina 

performanțelor actuale, a 

condițiilor externe, ideilor și 

oportunităților noi  

Parcurgerea acestor etape va conduce la 

o evaluare mai profundă a Strategiei.  

Există trei elemente interconectate 

fundamentale pentru dezvoltarea locală: 
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teritoriul vizat, parteneriatele și strategia 

integrată de dezvoltare locală.   

 

Parteneriatul  

Dezvoltarea Strategiei de dezvoltare 

locală este un proces consultativ de mare 

anvergură, care implică o mare varietate 

de actori care participă la procesul de 

planificare: 

1. Societatea civilă, formată din  

indivizi și grupuri care se 

angajează să participe în mod 

voluntar în activităţi și viața 

publică axate pe interese, scopuri 

sau valori comune.   

2. Mediul de Afaceri, reprezentat de 

întreprinderile care funcționează 

și își desfășoară activitatea în 

cadrul comunei Faraoani  

3. Statul, reprezentat la nivelul 

comunității prin Administrația 

Publică Locală (formată din 

Consiliul Local, ca autoritate 

deliberativă și Primarul, ca 

autoritate executivă).  

Procesul de elaborare a Strategiei este 

condus de autoritățile locale cu sprijinul 

consultanților de specialitate în care 

partenerii din sectorul public, de afaceri 

și din sectorul privat, precum și 

reprezentanții societății civile 

conlucrează pentru a crea condiții mai 

bune în vederea generării unei creșteri 

economice, înființării de locuri de muncă, 

îmbunătățirii relațiilor sociale, 

conservării mediului și dezvoltării 

procesului instituțional.  

Procesul de planificare strategică trebuie 

efectuat într-o manieră participativă, 

astfel că necesită stabilirea clară, încă de 

la început, a rolului tuturor celor 

implicați. 

Planificarea strategică 

Planificarea strategică este un proces 

sistematic de definire a direcțiilor 

comune și de luare a deciziilor cu privire 

la construirea potențialului local, forța de 

muncă, alocarea de resurse pentru 

realizarea priorităților locale, facilitarea 

accesului pe piață și crearea unui climat 

favorabil investițiilor și activităților în 

domeniul afacerilor.  

Prin intermediul procesului de 

planificare strategică se urmărește 

modul în care aceste sisteme ar putea fi 

îmbunătățite pentru a servi interesele 

colective ale comunității locale din 

comuna Faraoani.  

Planificarea strategică vizează 

dezvoltarea sustenabilă, contribuie la 

reducerea sărăciei, urmărește un proces 

participativ incluziv care permite 

colaborarea între autoritățile locale, 

sectorul privat, ONG-uri și comunitatea 

locală în luarea deciziilor și totodată 

promovează cooperarea, parteneriatele, 

precum și responsabilitatea între actorii 

implicați. Procesul de planificare 

strategică este unul ciclic și dinamic ce 

necesită monitorizare și actualizare 

periodică. 

STRATEGIE 

Parteneriat Teritoriu 
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Planificarea Strategiei de Dezvoltare 

Locală a comunei Faraoani se focalizează 

pe următoarele caracteristici:  

 Abordează atât practicile 

existente, cât și introducerea de 

noi oportunități de acțiune; 

 Abordează problemele la nivel 

macro; 

 Aduce elemente noi în domeniul 

tehnic, managerial și financiar, 

adaptând experiențe care s-au 

dovedit de succes; 

 Operează într-un teritoriu bine 

definit spațial și administrativ; 

 Generează resurse stabilind o 

legătură directă între procesul de 

planificare și implementare. 

Procesul de elaborare a Strategiei de 

Dezvoltare Locală este unul complex și 

implică utilizarea unei game largi de 

instrumente metodologice, oferind 

posibilitatea identificării nevoilor de 

dezvoltare ale comunei Faraoani. 

Elementele Strategiei de Dezvoltare 

Locală se fundamentează ținând cont de 

orientările strategice privind politica de 

coeziune la nivel european și național, de 

prioritățile determinate de Strategia 

Europa 2021-2027, de prioritățile 

stabilite în cadrul Strategic Comunitar 

pentru perioada 2021-2027, de 

planificarea strategică națională, precum 

și de cea regională și județeană.  

Prioritățile investiționale mijlocite de 

Uniunea Europeană în perioada 2021-

2027 vor fi integrate personalizat în 

elaborarea și dezvoltarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală a comunei:  

 O Europă mai inteligentă, prin 

inovare, digitalizare, 

transformare economică și 

sprijinirea întreprinderilor mici și 

mijlocii; 

 O Europă mai verde, fără emisii de 

carbon, punerea în aplicare a 

Acordului de la Paris și investiții 

în tranziția energetică, energia 

din surse regenerabile și 

combaterea schimbărilor 

climatice; 

 O Europă conectată, cu rețele 

strategice de transport și digitale; 

 O Europă mai socială, pentru 

realizarea pilonului european al 

drepturilor sociale și sprijinirea 

calității locurilor de muncă, a 

învățământului, a competențelor, 

a incluziunii sociale și a accesului 

egal la sistemul de sănătate;  

 O Europă mai apropiată de 

cetățenii săi, prin sprijinirea 

strategiilor de dezvoltare conduse 

la nivel local și a dezvoltării 

urbane durabile în UE. 

Motivația, importanța și metodologia de 

realizare a Strategiei  

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei 

Faraoani pentru perioada 2021-2027 

reprezintă rezultatul demersului de 

analiză a informațiilor obținute din surse 

oficiale și ale informațiilor obținute în 

urma anchetei pe bază de chestionar.  

Aceasta poate fi utilizată în 

corespondență cu mediul căruia se 

adresează, astfel: 

 Pentru Comunitate și Societatea 

civilă,  SDL reprezintă un 

document care furnizează 

informații cu privire la 

dezvoltarea unității 

administrativ-teritoriale; 
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 Pentru mediul de afaceri, 

reprezintă un instrument 

pragmatic, prin care investitorii 

își pot construi strategia de 

dezvoltare la nivelul arealului 

geografic utilizând resursele de 

care dispune UAT; 

 Pentru Autoritățile Publice 

Locale, reprezintă un ghid de 

lucru permanent, care conține 

direcțiile de urmat; 

 Pentru factorii de decizie locali, 

reprezintă un îndrumător, care 

conține acțiunile clare ce pot fi 

întreprinse pentru atingerea 

obiectivelor strategice. 

Importanța studiului 

Importanța studiului pentru 

comunitatea de la nivelul unității 

administrativ-teritoriale rezidă în 

măsura în care dimensiunea practică a 

dezvoltării strategice a fost transpusă în 

documentele programatice de la nivelul 

unității administrativ-teritoriale, 

respectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală a comunei Faraoani, județul Bacău 

pentru perioada 2021-2027.  

Acestea rezidă și în portofoliul de 

proiecte prioritare aferent, în 

concordanţă cu politicile europene şi 

naționale.  

Obiectivele Strategiei de Dezvoltare 

Locală 

1. Coordonarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală a comunei 

Faraoani pentru perioada 2021 - 

2027 cu documentele de 

planificare pentru perioada 2021 

- 2027, care urmează să fie 

finalizate la nivel european, 

naţional, regional și județean;  

2. Atragerea resurselor financiare 

necesare implementării 

portofoliului de proiecte 

identificat, atât din programe 

europene cu finanțare 

nerambursabilă, cât și din surse 

complementare (parteneriate 

public-private, credite externe, 

resurse proprii etc.); 

3. Stimularea cooperării inter-

instituționale în vederea creării 

condițiilor optime pentru 

accesarea și implementarea 

proiectelor finanțate în perioada 

2021 - 2027; 

4. Identificarea unei viziuni de 

dezvoltare propice pentru 

dezvoltarea optimă a comunității 

din comuna Faraoani, în funcţie 

de posibilele scenarii de 

dezvoltare cu probabilitate mare 

de realizare, consolidată pe 

valorificarea resurselor și a 

potențialului existent, a 

oportunităților pieței, structurate 

perfect pe patru piloni de 

dezvoltare, satisfăcând nevoile 

identificate și ținând cont de 

amenințările ce ar putea avea 

impact asupra comunității.  

Metodologia cercetării 

Din punct de vedere metodologic, în 

etapa de colectare a datelor se va opta 

pentru un design cantitativ de cercetare 

cu ajutorul unui chestionar și se vor pune 

în evidență anumite rezultate ale 

prelucrării datelor.    

Chestionarul va fi realizat pe baza 

informațiilor oferite de Primăria 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Faraoani, județul Bacău 

pentru perioada  2021-2027 

 

 

8 

 

Comunei Faraoani și vor fi construite 

astfel încât să corespundă obiectivelor 

stabilite pentru elaborarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală.  

Spre deosebire de alte instrumente de 

cercetare, chestionarul beneficiază de 

tehnici specifice de construcție, 

structurare, aplicare sau exploatare, 

oferă date concludente și ușor 

măsurabile.  

Necesitatea realizării acestui document 

rezidă din faptul că este un instrument 

tehnic de utilitate publică, o paletă largă 

de actori fiind interesată de existența, 

eficacitatea și beneficiile acestuia. 

Datele cantitative vor fi prelucrate, 

analizate în profunzime pentru a găsi 

semnificația acelor rezultate ale 

prelucrărilor. Analiza datelor 

sistematizate va fi realizată utilizându-se 

un soft special de prelucrare statistică. 

Pe lângă analiza cantitativă, pentru 

elaborarea Strategiei  au fost consultate 

monografii, studii, articole, cărți 

publicate atât în România cât și în Europa 

pe tematica dezvoltării strategice locale, 

documente strategice de la nivelul 

Uniunii Europene, documente 

pregătitoare pentru următoarea 

perioadă de la nivelul Regiunii Nord-Est. 

De asemenea, au fost consultate 

documente în sistem online și a fost 

aplicat un chestionar atât membrilor 

comunității locale cât și reprezentanților 

autorităților locale.  

Beneficii obținute în urma implementării 

Strategiei de Dezvoltare Locală 

Beneficii corelate la nivel macro 

 Corelarea politicilor locale cu 

politicile naționale și 

internaționale, inclusiv cu 

Strategia Europa 2021-2027; 

 Corelarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală cu alte 

documente de planificare 

strategică și urbanistică de la 

nivel local, judeţean, regional, 

naţional și european 

Beneficii corelate la nivel micro 

 Planificarea intervențiilor locale 

pentru perioada de timp 2021-

2027; 

 Accesarea de fonduri 

rambursabile și nerambursabile 

pe baza unui plan structurat și 

delimitat în timp; 

 Îmbunătățirea competitivității, 

stimularea cererilor pentru 

investiții și crearea de locuri de 

muncă. 

Reglementări asupra Strategiei de 

Dezvoltare Locală 

Legile și reglementările juridico-

economice la care se raportează 

documentele de planificare strategică, în 

sensul obținerii beneficiilor enunțate 

anterior sunt prezentate în cele ce 

urmează. 

Cadrul strategic: 

- Strategia Naţională pentru 

Dezvoltare Durabilă (SNDD) 

Orizonturi 2013-2020-2030; 

- Regional Development and 

Cohesion Policy 2021-2027; 

- Regulamentul privind prevederile 

comune (CPR) 2021-2027; 
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- Regulamentul privind Fondul 

european de dezvoltare regională 

(FEDR) și Fondul de coeziune (FC) 

2021-2027; 

- Regulamentul privind cooperarea 

teritorială 2021-2027;  

- Regulamentul privind 

mecanismul de cooperare 

transfrontalieră 2021-2027; 

- Regulamentul privind „Fondul 

social european plus” (FSE+) 

2021-2027; 

- Strategia Naţională de 

Specializare Inteligenta 2021-

2027; 

- Cadrul legal privind Strategia UE 

pentru 2021-2027-O nouă 

politică de coeziune; 

- Strategia Europeana de Tineret 

2019-2027; 

- Strategia Naţională de Cercetare, 

Dezvoltare și Inovare 2021-2027 

(SNCDI); 

- Planul Național Strategic PAC post 

2020; 

- Strategia Naţională pentru 

Transport Durabil (SNTD) 2007-

2030; 

- Strategia Naţională de 

Management al Deșeurilor; 

- Programul Europa Digitală 2021-

2027; 

- Planul Național Integrat în 

domeniul Energiei și Schimbărilor 

Climatice 2021-2030; 

- „Agenda 2030” a ONU pentru 

Dezvoltare Durabilă;  

- Strategia Naţională pentru 

Dezvoltare Durabilă a României 

Orizonturi 2013-2020-2030; 

- Strategia Naţională pentru 

DEZVOLTAREA DURABILĂ a 

României 2030; 

- Planul de Dezvoltare Regională 

2021-2027; 

- Planul Național Strategic 2021-

2027; 

- Programul Operațional 

Dezvoltare Durabilă (PODD); 

- Programul Operațional Transport 

(POT); 

- Programul Operațional Creștere 

Inteligentă și Digitalizare 

(POCID); 

- Programul Naţional de Sănătate 

(multifond) (PNS); 

- Programul Operațional Capital 

Uman (POCU); 

- Programul Operațional 

Ajutorarea Persoanelor 

Dezavantajate (POAD); 

- Programul Operațional de 

Dezvoltare Teritoriala Integrată 

(multifond) (PODTI); 

- Programele Operaționale 

Regionale – implementate la nivel 

de regiune (8 POR); 

- Programul Operațional Asistenta 

Tehnică (multifond) (POAT); 

Documentația se va întocmi în 

conformitate cu legislația în vigoare: 

- Legea nr. 350/2001 cu 

modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea 315/2004 cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 500/2002 cu 

modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 108/2004 cu 

modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 672/2002 cu 

modificările și completările 

ulterioare; 
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- Hotărârea de Guvern nr. 

1179/2004 cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Hotărârea de Guvern 

nr.1200/2004 cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 63/1999 cu 

modificările și completările 

ulterioare; 

- Regulamentul European privind 

prevederile comune (CPR) ; 

- Regulamentul European privind 

Fondul european de dezvoltare 

regională (FEDR) și Fondul de 

coeziune (FC) ; 

- Regulamentul European privind 

cooperarea teritorială; 

- Regulamentul European privind 

mecanismul de cooperare 

transfrontalieră; 

- Regulamentul European privind 

„Fondul social european plus” 

(FSE+); 

- Regulament (UE) 375/2018 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului; 

- Regulamentul (UE) nr. 

1303/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului; 

- Cadrul legal privind finanțările 

nerambursabile prin Fonduri 

Structurale LEGEA nr. 315 din 28 

iunie 2004 privind dezvoltarea 

regionala în România; 
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1.  PREZENTAREA COMUNEI FARAOANI 

 

1.1  Scurt istoric 

Prima atestare documentara referitoare 

la Faraoani se gaseste în lucrarea «  

Efemeridele Cibinului «  a scriitorului 

maghiar Samuel Timon, unde se 

mentioneaza ca husitii alungati din 

Transilvania de regele Sigismund au 

trecut în Moldova în anul 1420 cand sasii 

s-au asezat la Cotnari iar ungurii în zona 

Faraoani, Valea Seaca,Bacau și alte 

localitati din imprejurimi. Veche asezare 

catolica a fost mentionata de Dimitrie 

Cantemir în opera “ Descriptio Moldavie”, 

astfel: “ Caci în regiunile de sub munte 

sunt multi supusi de-ai moldovenilor 

,catolici atat dupa neam cat și dupa 

religie ,cum ii zic ei, pe care Stefan cel 

Mare, dupa infrangerea lui Matias ,regele 

Ungariei ,ii stramutase din acea tara si-i 

daruise boierilor lui. Satul lor cel mai 

frumos este satul Cantemirestilor din 

tinutul Romanului ,numit Faraoani, ai 

caror locuitori, peste 200 familii, sunt toti 

de religie catolica și au o biserica foarte 

veche de piatra” . 

 Alti istorici sustin, pe baza scrierilor lui 

Dimitrie Cantemir, ca asezarea a fost 

intemeiata de Stefan cel Mare dupa 

victoria impotriva lui Matei Corvin. 

Mentiunea datata în sprijinul acestei 

ipoteze dateaza din anul 1474 -5 aprilie 

,cand Stefan cel Mare ,printr-un hrisov 
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acorda unui locuitor din Faraoani un sat 

(numit Antelesti) din tinutul Suceava.  

In jurul  anului 1600 satul Faraoani era în 

posesia urmasilor a doua familiii 

boieresti: Goia și Teleaga (conform 

actului emis de domnitorul Radu Mihnea 

Voievod în anul 1618,la Iasi).  

Un alt document care  mentioneaza satul 

Faraoani dateaza de pe vremea 

domnitorului Stefan Tomsa al doilea, 

care daruieste Manastirii Solca din 

Bucovina ( ctitoria sa) satele Solca și 

Faraoani. Documentul este emis la Iasi în 

ziua de 05.03.1623 .In acest document 

apare “ Io Stefan Voievod ,din mila lui 

Dumnezeu ,domn al Tarii Moldovei, fiu al 

cucernicului Stefan Voievod ----- am 

hotarat sa fac mila și sa daruiesc și sa 

milostivesc sfintei noastre manastiri 

Solca pe care zidit-o sate cu mori de apa, 

cu vii și cu robi tigani. Din satele noastre 

domnesti i-am daruit doua și anume cele 

cumparate de noi cu bani gata : satul 

Solca din tinutul Suceava și satul 

Faraoani din tinutul Bacaului, care 

amandoua sate sunt domnesti, 

cumparate de noi.  

Asezarea situata pe dealurile din dreapta 

Siretului a fost descrisa și de episcopul 

Bendulovic –Bandini în anul 1646: “ satul 

este situat intr-un loc placut ,viile ce se 

vad la apus, coboara pana în sat,are 

belsug de vin bun ,de grane,turme de vite, 

pasari și un parau gratios desfateaza 

satul cu un murmur usor. La miaza 

noapte este campie ,in apropiere se afla 

riul Siret și la miaza-zi se vede o vale 

intinsa, deschisa.     

Satul a ramas sub stapanirea manastirii 

Solca pana la ocuparea Bucovinei de 

catre austrieci în anul 1775. Dupa 

aceasta data, manastirea Solca vinde 

moara satului Faraoani logofatului 

Nicolae Ruset în a carui proprietate 

ramane pana la impropietarirea din 1864 

,la care au fost improprietarite și 

bisericile Faraoani și Valea Mare.  

Satele Faraoani și Valea Mare au avut 

initial o singura vatra – cea din jurul 

cimitirului din Valea Mare, vremurile 

tulburi care s-au abatut asupra Moldovei 

au facut ca oamenii sa se departeze de 

acest nucleu initial, retragandu-se pe 

vatra satului Faraoani și pe paraul Valea  

Mare.  

In decursul vremii fiecare din aceste sate 

s-au dezvoltat în mai multe directii 

formand mai multe zone traditionale.  

In Faroani aceste zone traditionale sunt: 

Moghioros, Kacova Mare, Kacova Mica, 

Costisa, iar în Valea Mare: Valea Draga, 

Valea de Sus, Vlea de Jos, Valea Schitului.  

• Costisa – zona traditionala 

apartinand satului Faraoani este 

mentionata pentru prima data în 

Dictionarul Geografic al Romaniei din 

anii 1912, 1930 și 1941, precum și 

Indicatorul localitatilor din Romania din 

anul 1958. 

• Valea de Jos, - zona  traditionala 

din Valea Mare este mentionata pentru 

prima data  în anul 1872 de D. Frunzescu 

în Dictionarul Topografic și Statistic al 

Romaniei, apoi de Dictionarul Geografic 

al Judetului Bacau de Ortensia Racovita și 

Recensamantul general al Romaniei 

1912-1941 

• Valea de Sus – zona  traditionala 

inglobata în fostul sat Valea Mare a fost 
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inregistrata pentru prima data în anul 

1912 de Ortensia Racovita în Dictionarul 

Geografic al Judetului Bacau.  

• Valea Draga- a fost mentionata 

intaia oara în Dictionarul Racovita și 

Indicatorul localitatilor din Romania -

1954.  

Indicatorul din Romania nu mentioneaza 

decat o singura asezare cu rang de 

localitate resedinta de comuna – 

Faraoani –desfiintand din nomenclator 

localitatea Valea Mare.  

Forma de relief a determinat dezvoltarea 

tentaculara a localitatii Faraoani, cu 

forme alungite de-a lungul celor doua vai 

ale paraurilor Cacocea și Valea Draga. 

Cele doua localitati care au aparut initial 

de sine statatoare au evoluat spatial și 

de-a lungul actualului drum judetean, 

avand consecinta conturarea unei 

asezari rurale cu aspect unitar din punct 

de vedere al vetrei de sat.    

 

1.2 Amplasare și accesibilitate 

Comuna Faraoani   este situata în zona 

centrala a judetului Bacau, la 17 km sud 

de Municipiul Bacau.  

Comuna face parte din zona de influenta 

a resedintei de judet- Municipiul Bacau.  

Legatura cu Municipiul Bacau se 

realizeaza pe doua cai de comunicatie :  

• Drumul national DN 2 ( E85) ;  

• Calea ferata Bucuresti- Suceava.  

Comuna  Faraoani se invecineaza:  

• la nord – Nicolae Balcescu;          

• la vest- Livezi;  

• la est – Gioseni,  

• la sud – Cleja 
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1.3   Cadrul natural 

Suprafaţă 

Comuna Faraoani are o suprafață de 

3892 ha.  

Relief 

Teritoriul comunei Faraoani  se afla 

situat pe doua mari unitati 

geomorfologice: Podisul Moldovei și 

zona Subcarpatilor rasariteni. Local, s-au 

delimitat urmatoarele forme de relief:  

•Lunca joasa a Siretului –o fasie de teren 

mai mult sau mai putin ingusta ce 

margineste albia raului Siret ;  

•Lunca inalta –cu un relief ridicat fata de 

rau. Spre campia terasata lunca prezinta 

cresteri bruste de nivel ;  

•Terasa ;  

•Zona colinara deluroasa ;  

•Zona dealurilor inalte acoperite în 

intregime cu paduri. 

Climă 

Comuna Faraoani  se afla intr-o zona cu 

climat temperat continentala, cu 

influente ale maselor de aer artic 

(anticiclonul siberian ) în perioada de 

iarna și de aer cald de tip mediteranean 

în perioada verii.   

Temperatura medie anuala este de  9,1 

grade  C. 

Temperatura medie lunara cea mai 

scazuta este de -4,4 grade C. în luna 

ianuarie.  

In luna ianuarie se inregistraza o 

temperatura medie de + 20,7 grade C.  

Climatul este, în general influentat de 

scaderile bruste ale temperaturii în zona 

Subcarpatilor de unde patrund pe vai 

mase de aer rece.  

Precipitatiile medii atmosferice 

totalizeaza anual 526,9mm. Ploile cele 

mai frecvente sunt la inceputul verii. 

Hidrografie 

Teritoriul comunei Faraoani face parte 

din bazinul hidrografic al raului Siret, 

apele curgatoare din cuprinsul 

teritoriului fiind raul Siret și paraiele 

Valea Mare și Faraoani.  

Ape de adancime –panza  freatica are o 

adancime variabila în functie de relief. în 

lunca, adancimea este influentata de 

nivelul apei din Siret și inregistraza 

valori intre 0,8-1,0 m. în campia terasata 

adancimea variaza intre 8 și 16m. 

Adancimea este mai redusa în partea de 

SE, acolo unde altitudinea campiei este 

de asemenea mai redusa. 

Sol 

Teritoriul comunei are un teren puternic 

framantat presarat de  dealuri alungite și 

vai adanci a caror orientare este dinspre 

nord-vest spre sud –est.  

 Vaile ce  se deschid intre formele 

accidentale de relief sunt inguste și 

adapostesc firul albiei unor parauri cu 

caracter sezonier sau permanent .  

Geologic, în aceasta zona se intalnesc 

sedimente noi cuaternare, reprezentate 

prin prafuri nisipoase și argiloase 

,nisipuri fine cu intercalatii subtiri de 

pietris pe versantii vailor paraielor .  
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Nivelul apei freatice se geseste la 

adancimea de 1,0 și 3,5 m- în functie de 

stratificatia și pozitia punctului respectiv 

fata de versanti.     

Floră și faună 

Comuna Faraoani prezintă minunate 

peisaje, având câmpii întinse și roditoare, 

dealuri și plantații de pomi fructiferi și 

viță de vie, păduri de fag, stejar, paltin, 

carpen, frasin, ulm, în care se întâlnesc 

animale sălbatice (vulpea, lupul, 

bursucul, iepurele) care au contribuit la 

apariția unor nume tipice ca: Groapa 

Lupului, Roca Godor, Borzlicoc (Vizuina 

bursucilor) care completează frumusețea 

peisajului natural. 

La răsărit se află dealul Berța, cu teren 

agricol, pe care se află culturi de cereale 

și viță de vie. La sud – vest dealul Biches 

și Lăsloaia, cu posibilități de cultivare a 

viței de vie. La vest dealurile: Dumache, 

Humăriș, Dealul Grecului și Râpa Tare, 

constituie de asemenea un important 

bazin pomi – viticol. La nord culmile 

domoale ale dealurilor Zaltol, Subzoltol, 

șesul Ziradac, ca și Câmpul Mare, Coșere, 

Cotul Nicului, La Canton și Cărămidărie, 

oferă toate condițiile pentru cultivarea 

cerealelor, plantelor tehnice și 

legumelor. 

 

Resurse naturale 

Nu au fost identificate materii prime de 

interes economic, însă pânza freatică 

prezintă în componența sa cantităţi şi 

tipologii diverse de săruri minerale. 
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2.  ANALIZA SITUAȚIEI CURENTE A COMUNEI  

 
2.1 Demografie  

Populația 

Conform ultimelor date furnizate de 

Institutul Național de Statistică 1 , la 1 

ianuarie 2020 populația comunei 

Faraoani era de 5374 locuitori. Analizând 

datele se observă faptul că distribuția pe 

sexe este una echilibrată, 49% din 

locuitori fiind de sex masculin (2623 

persoane) şi 51% de sex feminin (2751 

persoane).  

Conform recensământului efectuat în 

2011, majoritatea locuitorilor sunt 

români (93,54%). Principalele minorități 

sunt cele de maghiari (1,73%) și ceangăi 

(1,55%). Pentru 2,64% din populație, 

apartenența etnică nu este cunoscută. 

Din punct de vedere confesional, 

majoritatea locuitorilor sunt romano-

catolici (95,83%), cu o minoritate de 

                                                             

1 Site-ul Instituției Naționale de Statistică 
http://statistici.insse.ro 

ortodocși (1,25%). Pentru 2,64% din 

populație, nu este cunoscută apartenența 

confesională. 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

În graficul de mai jos se observă faptul că 

populația stabilă a comunei Faraoani 

prezintă o descreștere de aproximativ 

7% în anul 2020 față de numărul 

locuitorilor din anul 2010.  
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Piramida vârstelor 

Piramida vârstelor demonstrează 

absența fenomenului de îmbătrânire a 

populației la nivelul comunei Faraoani, 

precum și nivelul scăzut de natalitate.  

Piramida vârstelor este de tip 

Constrictiv, în sensul că aceasta se 

caracterizează cu o populație tânără 

scăzută, o natalitate scăzută și o medie a 

vârstei populaţiei ridicată, motiv pentru 

care se observă un dezechilibru între 

populația de vârstă activă față de cea 

inactivă, lucru care poate genera 

probleme economice viitoare. 

Pe de altă parte, faptul că piramida nu 

este simetrică în partea superioară 

indică prezența unei ușoare 

supramortalităţi a populației masculine. 

                                                             

2Site-ul Instituției Naționale de Statistică 
http://statistici.insse.ro 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă 

relevă, de asemenea, o pondere scăzută a 

populaţiei tinere (0-14 ani), care 

reprezintă doar 13,86% din totalul 

populaţiei stabile a comunei Faraoani, la 

1 ianuarie 2020. Acest procent este mai 

mic decât cel înregistrat la  nivelul 

național, unde tinerii reprezintă 

14,63%).2  

Populaţia adultă este formată din 4244 

persoane cu vârsta cuprinsă între 15 şi 

64 ani, reprezentând peste 78% din 

totalul populaţiei comunei. De asemenea, 

persoanele cu vârsta de peste 65 de ani 

deţin o pondere de 7,16%, acest procent 

fiind inferior ponderii vârstnicilor de la 

nivel naţional (16,92%). 
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Mișcarea naturală 

Natalitatea arată frecvența sau 

intensitatea naşterilor în interiorul unei 

populaţii, fiind un fenomen complex, în 

acelaşi timp biologic şi social, influenţat 

de o serie de factori legaţi între ei: 

economici, politici, socio-culturali. În 

anul 2019, la nivelul comunei Faraoani 

au fost înregistrați 30 de născuți vii. 

În ceea ce privește mortalitatea, numărul 

de decese raportat în 2019 a fost de 76.  

Sporul natural este indicatorul care 

relevă creşterea sau diminuarea naturală 

a populaţiei, reflectând echilibrul între 

cele două componente ale mişcării 

naturale: natalitatea și mortalitatea.  

Fenomenul de nupțialitate defineşte 

masa căsătoriilor în limitele unei 

perioade de timp determinate. În 

comuna Faraoani, în anul 2019 s-au 

înregistrat 17 de cupluri care s-au 

căsătorit.  

 

Pentru analiza nupțialității, vârsta joacă 

un rol esențial, legislația majorităţii 

ţărilor stabilind vârsta minimă la care o 

persoană poate încheia o căsătorie fără 

alte implicaţii procedurale, în afara de 

asentimentul cuplului. 

Analiza divorţialităţii în comuna 

Faraoani arată că în anul 2019 nu s-a 

înregistrat niciun divorț, nefiind un 

fenomen intens și popular în rândul 

localnicilor.  

Din punct de vedere demografic, comuna 

Faraoani înregistrează o creștere a 

sporului natural negativ în perioada de 

referință 2010-2018, în anul 2019 

înregistrându-se un spor negativ de -46. 

Această situație reflectată și la nivelul 

județului Bacău (spor natural negativ -

2231 conform datelor furnizate de pe 

site-ul INS).   
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Mișcarea migratorie 

Mișcarea migratorie reprezintă 

fenomenul de deplasare a populației în 

teritoriu, care presupune depășirea unei 

granițe administrativ – teritoriale. 

Populația comunei îşi modifică numărul 

nu numai ca urmare a intrărilor și 

ieșirilor determinate de nașteri și decese, 

ci și în urma imigrărilor și emigrărilor. 

Mişcarea migratorie externă este 

determinată de schimbarea domiciliului 

în altă ţară sau din altă ţară în România.  

Soldul migratoriu (soldul schimbărilor 

de reședință şi soldul schimbărilor de 

domiciliu) are o contribuție 

semnificativă, pe lângă sporul natural 

pozitiv, la creşterea populaţiei stabile a 

comunei Faraoani.   

În anul 2019, conform înscrisurilor din 

actele de identitate și din fișele de 

evidență ale populației, s-au înregistrat 

52 de plecări cu reședința din comuna 

Faraoani, în timp ce doar 8 persoane și-

au stabilit reședința în comună. 

Soldul schimbărilor de reşedinţă sau 

soldul migraţiei flotante (indicator care 

reprezintă diferenţa algebrică între 

numărul persoanelor sosite și plecate 

într-o unitate administrativ-teritorială 

pentru care viza de stabilire a reşedinţei 

este valabilă la data de 1 ianuarie sau 1 

iulie) este de -44 persoane în anul 2019. 

În ceea ce privește migrația externă, 

fluxul înregistrat în ultimii ani este 

scăzut. Astfel, în anul 2019 șase persoane 

au emigrat în străinătate pornind din 

comuna Faraoani, și o persoană a imigrat 

în această comună.  
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Opiniile comunității 

Locuitorii comunei Faraoani consideră ca 

principalul fenomen social negativ al 

comunei în care trăiesc este șomajul. A 

două problemă evidențiată este migrația 

tinerilor și îmbătrânirea populației . A 

treia problemă o constituie mamele 

adolescente. Respondenții au menționat și 

următoarele probleme, în ordine 

descendentă: absenteismul, abandonul 

școlar și analfabetismul, 

infracționalitatea, violența domestică, 

lipsa calificării forței de muncă. 

 

 

  



Strategia de dezvoltare locală a comunei Faraoani, județul Bacău 

pentru perioada  2021-2027 

 

 

21 

 

2.2 Dezvoltare economică  

Statistica întreprinderilor 

Numărul întreprinderilor 

Conform Primăriei Faraoani și datelor 

disponibile pe site-ul Ministerului 

Finanțelor Publice, în anul 2019 existau 

145 de agenți economici cu sediul social 

în comună, reprezentând 0,36% din 

totalul agenților economici din județul 

Bacău. Din acestea, 42 de firme au fost 

active din punct de vedere economic, 

înregistrând cifră de afaceri în anul 2019, 

reprezentând aproximativ 29% din 

totalul firmelor existente. 

Densitatea întreprinderilor din comuna 

Faraoani este de aproximativ 27 

firme/1000 de locuitori. 

În ceea ce privește distribuția pe sectoare 

economice a firmelor care au înregistrat 

cifră de afaceri, cel mai productiv sector 

pentru anul 2019 este „Comerț cu 

amănuntul în magazine nespecializate, cu 

vânzare predominantă de produse 

alimentare, băuturi și tutun”, 8 firme 

desfășurându-și activitatea în acest 

sector. Următorul sector de activitate 

care înregistrează a doua cea mai mare 

cifră de afaceri este cel al lucrărilor de 

pardosire și placare a pereților, în care 

activează 1 agent economic.  

Alte sectoare economice prezente în 

Faraoani sunt: tăierea și rindeluirea 

lemnului, comerțul cu ridicata al 

materialului lemnos, transporturi rutiere 

de mărfuri, cultivarea cerealelor, 

creșterea bovinelor de lapte etc.  

Cifra de afaceri 

În ceea ce privește cifra de afaceri a 

firmelor care au sediul social în comuna 

Faraoani, conform Primăriei Faraoani, 

aceasta era de aproximativ 20,5 milioane 

lei în anul 2019, adică 0,07% din cifra de 

afaceri din județul Bacău.  

Domeniul de activitate al societății comerciale  Număr 
agenți 
economici 

Număr 
angajați 

Cifra de 
afaceri (lei) 

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și 
tutun 

8 26 4,7 milioane 

Lucrări de pardosire și placare a pereților 1 19 4,4 milioane 
Tăierea și rindeluirea lemnului 2 34 3,6 milioane 

Transporturi rutiere de mărfuri 6 12 2 milioane 
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 
leguminoase și a plantelor producătoare de semințe 
oleaginoase 

2 2 960.000 

Lucrări de construcţii a clădirilor rezidențiale și 
nerezidențiale 

8 19 860.000 

Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al 
materialelor de construcţii și echipamentelor sanitare 

1 6 730.000 

Baruri și alte activităţi de servire a băuturilor 4 6 510.000 
Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în 
magazine specializate 

1 3 430.000 

Silvicultura și alte activităţi forestiere 1 - 370.000 

Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer 
condiționat 

2 6 340.000 
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Sectorul economic în cadrul căruia s-a 

înregistrat cea mai mare cifră de afaceri 

este cel al Comerțului cu amănuntul în 

magazine nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse alimentare, 

băuturi și tutun, veniturile totale fiind de 

4,7  milioane lei, reprezentând circa 23% 

din cifra de afaceri totală a comunei 

Faraoani. 

Alte sectoare cu cifre de afaceri ridicate 

sunt: lucrări de pardosire și placare a 

pereților, care contribuie cu 21% la cifra 

de afaceri totală a comunei (aproximativ 

4,4 milioane lei), tăierea și rindeluirea 

lemnului (aproximativ 17% din cifra de 

afaceri a comunei) și transporturi rutiere 

de mărfuri, (aproximativ 2 milioane lei). 

Numărul de salariați 

Conform Primăriei Faraoani, numărul 

total de angajați din firmele care au 

sediul social în comună este de 146. Din 

aceștia, 21,91% (32 de persoane) sunt 

angajați ai societății COFARO SRL, care 

are ca obiect de activitate Tăierea și 

rindeluirea lemnului și 13% (19 

persoane) sunt angajați ai societății MIXT 

SOLAGRIP SRL care are își desfășoară 

activitatea în domeniul Comerț cu 

amănuntul în magazine nespecializate, cu 

vânzare predominanta de produse 

alimentare, băuturi și tutun.  

Profitul net 

În ceea ce privește profitul net al firmelor 

care au sediul social în comuna Faraoani, 

în anul 2019 acesta era de 2,6 milioane 

lei, reprezentând aproximativ 0,08% din 

profitul net realizat în Județul Bacău. Cel 

mai profitabil sector economic este  cel al 

Transportului rutier de mărfuri, acesta 

deținând circa 20% din profitul net total 

al firmelor de la nivel local (500.000 lei). 

Următorul sector de activitate în care a 

fost înregistrat cel mai mare profit este 

cel al comerțului cu amănuntul în 

magazine nespecializate, unde s-a 

înregistrat un profit de aproximativ 

300.000 lei, adică 11% din profitul net 

total înregistrat în comuna Faraoani. 

Alte tipuri de agenți economici 

Alte tipuri de agenți economici prezenți 

în comuna Faraoani sunt Persoanele 

fizice autorizate (PFA), Întreprinderile 

individuale (ÎI), Întreprinderile familiale 

(ÎF) și Cooperativele agricole (CA). 

Potrivit Primăriei Comunei Faraoani, în 

anul 2019 erau înregistrate 6 Persoane 

fizice autorizate (PFA), 22 Întreprinderi 

individuale (ÎI), 1 Întreprindere familială 

(ÎF), o cooperativă agricolă și o 

cooperativă agricolă (CA). 

Distribuția pe sate a PFA-urilor, II-urilor 

și IF-urilor din comună este relativ 

echilibrată.  

Majoritatea întreprinderilor individuale 

și familiale, precum și PFA-ul înregistrat 

în comună activează în domeniul 

comerțului cu amănuntul, cod CAEN 

4711. Alte activități înregistrate în 

rândul agenților economici din comună: 

CAEN 5630 Baruri și alte activități de 

servire.  

  



Strategia de dezvoltare locală a comunei Faraoani, județul Bacău 

pentru perioada  2021-2027 

 

 

23 

 

Forța de muncă 

Conform Institutului Național de 

Statistică,  în anul 2019 numărul mediu al 

salariaților (numărul de salariați angajați 

cu contracte individuale de muncă, plătiți 

de întreprindere pentru o durată medie 

normală a timpului de lucru) din comuna 

Faraoani era de 221, cu 11 mai mult 

decât în anul precedent. 

Conform Institutului Național de 

Statistică, în luna decembrie 2020, erau 

înregistrați 70 șomeri la nivel local, din 

care 43 bărbați şi 27 femei. Per 

ansamblu, în perioada 2016-2020, 

trendul înregistrat de numărul de șomeri 

din comună este unul constant, cu 

excepția perioadei cuprinse între iulie 2-

16 – ianuarie 2018, când numărul total al 

șomerilor a înregistrat un record ce a 

variat între 214 și 302 șomeri. 

 

Ponderea șomerilor reprezintă  raportul 

dintre numărul șomerilor înregistrați și 

totalul populaţiei cu vârsta cuprinsă 

între 18-62 ani. În luna decembrie 2020, 

ponderea șomerilor la nivelul localității 

Faraoani era de 1,9%, procent mai mic 

față de ponderea județeană de 2,5%.   
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Agricultură 

Agricultura reprezintă unul dintre 

sectoarele economice cu cel mai ridicat 

potențial de dezvoltare în comuna 

Faraoani. Conform datelor furnizate de 

Primăria Faraoani, în anul 2019 

terenurile agricole din comună 

reprezentau mai mult de jumătate din 

suprafaţa totală a acesteia, respectiv 

2433 ha (62,90%).  

Din totalul suprafeţei agricole, 68,27% 

reprezintă teren arabil (1661 ha), 

25,20% păşuni (613 ha), 1,52% fâneţe 

(37 ha) şi 5,01% vii (122 ha). 

 

Sursa: Primăria comunei Faraoani 

 

 

 

 

 

 

Suprafața cultivată pe principalele culturi 

UM: ha 

Culturi 2018 2019 
Porumb 760 870 

Grâu 189 210 

Floarea soarelui 96 155 

Rapiță 37 40 

Soia 11 15 

Cartofi 10 11 

Legume în câmp 40 33 

Plante de nutreț 77 78 

Sursa: Primăria comunei Faraoani 

Din suprafaţa agricolă totală a comunei, 

35,76% este utilizată pentru cultivarea 

cerealelor (870 ha), 8,63% pentru 

cultivarea grâului (210 ha), 8,01% 

pentru cultivarea plantelor oleaginoase  

(195 ha) și circa 3% pentru cultivarea 

legumelor și leguminoaselor pentru. 

Cultivarea cerealelor 

Principalele cereale cultivate pe raza 

comunei Faraoani sunt: porumbul, grâul, 

orzul etc. În perioada 2018-2019, 

suprafața medie cultivată cu cerealele 

menționate anterior este de 1080 ha.  

Cultivarea legumelor 

Principalele legume cultivate pe raza 

comunei Faraoani sunt: soia, cartofi, 

legume în câmp, pe o suprafață totală de 

circa 60 ha în anul 2019.  

Cultivarea viței de vie 

Suprafața cultivată în anul 2019 cu viță 

de vie a fost de 122 ha, conform datelor 

de la Primăria comunei Faraoani. 
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Cultivarea plantelor oleaginoase 

În comuna Faraoani plantele uleioase 

cultivate sunt rapița și floarea soarelui. 

Conform datelor de la Registrul Agricol al 

Primăriei Faraoani, suprafața medie 

cultivată cu plante uleioase în perioada 

2018-2019 este de 195 ha. 

Producția agricolă vegetală la principalele 

culturi 

UM: ha 

Culturi 2018 2019 
Porumb 5929 6351 

Grâu 397 483 

Floarea soarelui 250 333 

Rapiță 45 67 

Soia 9 29 

Cartofi 285 305 

Legume în câmp 879 678 

Plante de nutreț 1376 1376 

Sursa: Primăria comunei Faraoani 

Creșterea animalelor 

În ceea ce privește efectivele de animale 

din comuna Faraoani, se observă o 

fluctuație în înregistrările realizate. 

Astfel, potrivit Primăriei Faraoani în anul 

2019 existau 710 bovine (în scădere cu 

45 față de anul 2018), 1615 ovine (în 

creștere față de anul 2018), 661 caprine, 

226 porcine, 7534 păsări, 111 familii de 

albine.  

Situația se prezintă astfel:  

Animale Efectiv animale 
2018 2019 

Bovine 755 710 

Ovine 1414 1615 

Caprine 613 661 

Porcine 271 226 

Pasari 7369 7534 

Familii de albine 83 111 

Piscicultură 

La nivelul teritoriului comunei Faraoani, 

suprafața acoperită cu luciu de apă 

(bălți) este de 103 ha. 

Silvicultură 

În comuna Faraoani există o suprafață de 

842 ha acoperită cu păduri și altă 

vegetație forestieră, reprezentând 22% 

din suprafața totală a fondului funciar.  
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Turism 

Faraoani este o zonă care oferă 

posibilitatea dezvoltării agroturismului 

prin zestrea tradițională deținută și prin 

frumusețea peisajelor. 

Prima biserica de lemn a comunitatii 

catolice din Faraoani construita la 

sfarsitul sec. al XIV-lea și inceputul sec. al 

XV-lea, situata în vatra initiala a satului 

este prezenta și astazi în cimitirul actual 

din localitate. Asupra primei mentiuni 

documentare a acestei biserici nu exista  

inca o informatie certa. Se pare ca a fost 

construita în anul 1435, pe 26 octombrie, 

de catre Balint Marton. Interesant este  

faptul ca patronul spiritual al acestei 

biserici este și astazi Sfantul Martin, 

sarbatorit în data de 11 noiembrie a 

fiecarui an. Biserica isi are peretii, usile și 

grinzile numai din inima de stejar. Intr-o 

evidenta a bisericilor și caselor din 

Moldova, pe localitati, din jurul anului 

1640 aflam ca Faraoani este un sat care 

"are o biserica mica de lemn". Iar în 1643 

Bartolomeo Bassetti vorbeste de 

"biserica de lemn, acoperita cu paie, 

inchinata Fericitei Fecioare, lunga de 12 

pasi și larga de 5 pasi". Aceasta biserica a 

fost reparata de mai multe ori, amintind 

aici doar pe cea din anul 1843 facuta de 

pr. Anton Finta pe atunci vicar la 

Faraoani . Tot atunci s-a facut și altarul 

actual daruit de familia Ianus Cosa. în 

anul 1893 s-a pus la biserica o talpa noua 

de stejar iar în 1916 pr. Iacint Bock a 

inceput s-o acopere , dar n-a terminat-o 

din cauza razboiului . în perioada marilor 

tulburari politice care au dus la mare 

exod al catolicilor din Moldova , intre anii 

1682-1750 , cand toti credinciosii satelor 

care erau pe Drumul Mare de scurgere a 

trupelor spre Polonia, au parasit 

asezarile care s-au pustiit, cei din 

Faraoani nu au parasit satul și numai în 

cazuri extreme se retrageau în desisul 

padurii. Cu trecerea timpului s-a dovedit 

ca satul nu trebuie sa fie la "Drumul 

Mare", incepand parasirea vetrei vechi a 

satului; o parte dintre ei au trecut partea 

dreapta a paraului Valea Mare fixandu-se 

pe vatra actuala a satului Faraoani iar 

alta parte s-a retras în fundul vaii 

paraului Valea Mare la vatra actuala a 

satului Valea Mare. în acest fel s-au 

format doua asezari distincte - Faraoani 

și Valea Mare - iar în vatra veche a ramas 

numai biserica și cimitirul care o 

inconjoara, fiind cimitirul comun pentru 

ambele sate. 

Nu poate fi trecut cu  vederea locul de 

pelerinaj de la "Ciciola". Denumirea vine 

din ungureste și inseamna "sub varf". 

Originea acestui loc este foarte confuza în 

memoria localnicilor. Se spune ca aici s-

ar fi ingropat mortii de la o epidemie de 

ciuma foarte puternica și pelerinajul se 

face ca multumire ca au scapat de ciuma 

sau de alte intamplari ciudate. Epidemii 

de ciuma, de asa proportii nu sunt 

cunoscute în regiune, și apoi ingroparea 

mortilor aici ar fi fost în contradictie cu 

practica severa de carantina sanitara 

care functiona în trecut ( în asemenea 

cazuri nu se transportau mortii în alta 

parte, ca sa nu contamineze locul, ci se 

dadea foc intregii localitati și locuitorii se 

mutau în alta parte) . Istoria ultimilor 

150 de ani din existenta catolicilor pe 

aceste locuri este bine cunoscuta și nu se 

pomenesc epidemii care circula cu 

privire la originea pelerinajului Ciciola. 

"Poiana" din discutie este amintirea unui 

capitol insemnat din vitregiile prin care a 

trecut catolicismul din Moldova. Se stie 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Faraoani, județul Bacău 

pentru perioada  2021-2027 

 

 

27 

 

ca în anul 1682 - asa cum relateaza Arhp. 

Vitus Pilutius - toate satele și localitatile 

din Moldova erau pustii, oamenii 

ascunzandu-se în paduri ori treceau 

muntii în Transilvania din cauza 

inaintarilor de trupe turcesti și ale 

aliatilor lor, pe "drumul mare" de pe 

valea Siretului spre Polonia. 

In regiunea Bacaului numai cei din 

Faraoani, fiind asezati langa padurile 

dese și intinse din apropiere, s-au ascuns 

cu tot avutul lor, în aceste paduri. 

Lasandu-si toate bunurile gospodaresti și 

ale bisericii în padure, barbatii coborau 

în sat și lucrau pamantul pana se apropia 

primejdia și atunci se retrageau și ei în 

ascunzisul padurii. Situatia s-a prelungit 

cu mici intermitente vreme de aproape 

un secol. în asemenea imprejurari pe 

locul unde stateau ei în padure si-au 

amenajat un minimum de locas de cult, 

de altfel foarte usor de facut în padure. 

Acest locas sa fie foarte probabil tocmai 

poiana "Ciciola", loc vrednic de amintirea 

posteritatii, pentru ca aici si-au pastrat 

oamenii credinta și bunurile pe care le 

aveau în sat.Structuri de sprijin a 

afacerilor 

Agenția pentru Dezvoltare Regională 

Nord Est, prescurtată ADR Nord-Est este 

o organizaţie neguvernamentală, 

nonprofit, de utilitate publică, care 

sprijină autoritățile publice locale din 

regiunea Nord-Est în vederea dezvoltării 

unor proiecte relevante, mature și cu 

impact și furnizarea suportului tehnic 

pentru identificarea, definirea, 

dezvoltarea de propuneri de proiecte 

(elaborarea de fișe și documentații 

specifice, documentare, parteneriate în 

proiectele de infrastructură etc.) pentru 

portofoliul regional. De asemenea, 

agenția îşi propune stimularea 

dezvoltării mediului antreprenorial prin 

facilitarea asocierii la nivel local și 

regional, furnizarea de informații privind 

oportunitățile de finanțare prin site-ul 

propriu, dezvoltarea rețelelor de sprijin 

pentru investitori și a turismului. 

Camera de Comerț și Industrie Bacău 

este o organizaţie autonomă, 

neguvernamentală, de utilitate publică, 

apolitică, fără scop patrimonial, non-

profit, cu personalitate juridică, creată 

pentru a reprezenta, apăra și susține 

interesele membrilor săi şi ale 

comunității de afaceri în raport cu 

autoritățile publice și cu organismele din 

tară şi din străinătate. În atribuțiile 

generale ale Camerei de Comerț şi 

Industrie Bacău enumerăm: 

 reprezintă și apără interesele 

comunității de afaceri; 

 sprijină membrii săi în relația 

economică cu reprezentanțele 

oficiale ale altor state; 

 elaborează studii privind evoluția 

economică a regiunii / județului; 

 realizează și administrează 

infrastructura de afaceri de 

interes județean: parcuri 

industriale, științifice și 

tehnologice, incubatoare de 

afaceri şi tehnologice, centre de 

transfer și informare tehnologică, 

centre de afaceri, centre 

comerciale, complexe 

expoziționale, piețe virtuale, 

burse de mărfuri și valori, case de 

licitații;  

 sprijină și desfășoară activități de 

cercetare - dezvoltare, în interesul 

comunității de afaceri; 
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 desfășoară activități de informare 

şi documentare în interesul 

membrilor săi şi al economiei 

județene; 

 organizează instituții de 

învățământ preuniversitar, 

precum: școli comerciale, școli 

industriale și de meserii; 

 organizează cursuri de formare 

profesională (inițiere, calificare, 

specializare, perfecționare). 

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi 

Mici şi Mijlocii Şi Cooperație Bacău, în 

prescurtare O.T.IM.M.C. Bacău este 

organizat și funcționează ca organ de 

specialitate al administrației publice, cu 

personalitate juridică, în subordinea 

Agenției pentru Implementarea 

Proiectelor şi Programelor pentru 

Întreprinderi Mici şi Mijlocii. Oficiul 

Bacău are ca principală atribuție 

implementarea tehnică și financiară a 

programelor de sprijinire a înființării de 

noi întreprinderi şi de susținere a 

dezvoltării întreprinderilor mici şi 

mijlocii, la nivel local potrivit 

procedurilor de implementare aprobate 

de Agenția pentru Implementarea 

Proiectelor şi Programelor pentru IMM. 

Direcția pentru Agricultură a județului 

Bacău. DAJ Bacău este subordonată 

MADR - Direcția Generală Dezvoltare 

Rurală care îndeplinește funcția de 

Autoritate de Management pentru 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

(PNDR) 2014 – 2020 şi asigură 

gestionarea corespunzătoare a 

fondurilor comunitare, stabilind 

priorităţile și măsurile concrete de 

acţiune. 

Camera Agricolă Județeană Bacău. 

Camera Agricolă Județeană Bacău are 

următoarele atribuții principale:  

 elaborează planul județean de 

servicii de consultanta agricolă, 

cu aprobarea Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 

respectiv Consiliului Județean 

Bacău, asigurând aplicarea 

acestuia;  

 întocmește planul județean de 

formare profesională, pe baza 

solicitărilor şi a prognozelor, cu 

Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, respectiv 

Consiliului Județean Bacău;  

 furnizează formare profesională 

de specialitate în colaborare cu 

instituțiile specializate, publice 

sau private; 

 asigură informare şi consultanta 

agricolă pentru lucrătorii din 

domeniile agriculturii şi conexe; 

  sprijină organizarea și 

consolidarea formelor asociative 

și a filierelor pe produs; 

 asigură asistenta tehnică de 

specialitate tuturor persoanelor 

care desfășoară activități în 

domeniile agricole şi conexe în 

aplicarea tehnologiilor agricole 

moderne şi a metodelor noi de 

conducere a fermelor; 

 susține și asigură activitatea de 

inovare în domeniul asistenței 

tehnice acordate agricultorilor și 

identifică noi surse de finanțare;  

 asigură asistență tehnică la 

întocmirea documentației privind 

accesarea  fondurilor europene, 
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acordarea de sprijin financiar din 

fonduri naționale sau europene;  

 organizează seminarii, 

simpozioane, târguri, expoziții şi 

manifestări științifice de profil;  

 se implică în promovarea 

produselor şi serviciilor din 

domeniile agriculturii şi conexe, 

inclusiv a produselor locale și a 

celor ecologice;  

 colaborează cu instituțiile din 

domeniul cercetării agricole în 

scopul creșterii competitivității 

agriculturii şi cercetării 

aplicative;  

 implementează standardele 

minime de calitate şi standardele 

minime de cost pentru serviciile 

publice descentralizate; 

contribuie la elaborarea actelor 

normative sectoriale, a 

strategiilor și planurilor specifice 

domeniilor de competență, cu 

consultarea Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

APIA Bacău. Începând cu 1 ianuarie 2007, 

APIA derulează fondurile europene 

pentru implementarea măsurilor de 

sprijin finanțate din Fondul European 

pentru Garantare în Agricultură (FEGA). 

Subvențiile se acordă sub formă de plăți 

directe la hectar gestionate de Sistemul 

Integrat de Administrare şi Control 

(IACS) şi în cadrul măsurilor de piață 

pentru implementarea mecanismelor 

comerciale conform Politicii Agricole 

Comune (PAC). Astfel, Agenția de Plăți şi 

Intervenție pentru Agricultură 

administrează sistemul de certificate de 

export-import şi garanții pentru 

importul şi exportul produselor agricole, 

elaborează și implementează 

procedurile privind aplicarea sistemului 

de intervenție pentru produsele agricole. 

OJFIR Bacău. Oficiul Județean pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale 

reprezintă o structură organizatorică la 

nivel județean a AFIR (la nivel național 

există 42 Oficii județene) și asigură 

implementarea tehnică și financiară a 

Fondului European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală (FEADR) De 

asemenea, asistă beneficiarii pentru 

realizarea și depunerea de proiecte sau 

cereri de plată după semnarea 

contractului de finanțare. 

Centrul Regional pentru Finanțarea 

Investiților Rural 1 Nord-Est IAȘI. 

Centrele Regionale de Plăți pentru 

Dezvoltare Rurală şi Pescuit reprezintă 

structuri organizatorice la nivel regional 

a AFIR (la nivel național există 8 centre 

regionale). 

  



Strategia de dezvoltare locală a comunei Faraoani, județul Bacău 

pentru perioada  2021-2027 

 

 

30 

 

Opiniile comunității 
 

Analiza datelor pentru aceasta secțiune 

evidențiază că locuitorii comunei 

Faraoani consideră că suprafețele 

agricole din comună este un domeniu 

dezvoltat conform 79,2% dintre 

respondenții comunei. Dotarea cu 

echipamente agricole este considerat un 

domeniu dezvoltat conform 45,8 % dintre 

respondenții participanți la studiu și un 

domeniu slab dezvoltat conform celorlalți 

45,0 %. 

Cel mai slab dezvoltat domeniu din 

comună din această secțiune este 

considerat oportunitatea de a găsi un loc 

de muncă  cu 87,5 %, urmat de numărul și 

diversitatea afacerilor  cu 86,7 % dintre 

respondenți și capacitatea de atragere a 

investițiilor  cu 85,8 %. 

Valorificarea zonelor și obiectivelor 

turistice  este un domeniu slab dezvoltat 

conform 93,3% dintre respondenții 

participanți la studiu, urmat de lipsa 

piețelor agroalimentare și a târgurilor de 

animale  cu 90,0 %, posibilitatea de a face 

cumpărături în comună  cu 77,5 %, 

prelucrarea și comercializarea produselor 

din producția agricolă/animală  cu 

73,3%. Creșterea animalelor este 

considerat un domeniu slab dezvoltat 

conform 53,3% dintre respondenții 

participanți la studiu și un domeniu 

dezvoltat conform 40,0% dintre 

respondenții din comuna Faraoani, 

județul Bacău.  Acest set de domenii sunt 

considerate slab dezvoltate de către 

respondenți. 
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64,2% dintre respondenți consideră că ar 

trebui promovate investițiile în creșterea 

animalelor, 57,5% consideră că un 

domeniu prioritar este turismul, 40,0 % 

consideră că domeniul agricultură are 

nevoie de investiții, urmat de pomicultura 

cu 32,5 %, alte servicii cu 27,5 %, 25,8 % 

dintre respondenți consideră că 

construcțiile reprezintă un domeniu care 

are nevoie de investiții, urmat de 

silvicultura cu 20,0 %, meșteșuguri cu 16,7 

%, industrie cu 7,5 % și viticultura cu 

5,0%. 

 

 

 

82,5% consideră că nivelul de dezvoltare 

economică al comunei este unul dezvoltat. 

Doar 17,5 % dintre respondenții studiului 

realizat în comuna Faraoani consideră că 

nivelul de dezvoltare economică este unul 

slab dezvoltat. Astfel situația economică a 

comunei este evaluată ca fiind dezvoltată, 

nici un respondent nu a evaluat situația 

economică ca fiind una foarte slab 

dezvoltată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0% dintre respondenții comunei 

Faraoani consideră că puterea mică de 

cumpărare reprezintă principalul 

obstacol în calea dezvoltării economiei 

locale urmată de sărăcie cu 49,2 %. Al 

treilea loc îl ocupă birocrația cu 44,2 %, 

urmată de corupție cu 41,7 %. Lipsa 

accesului la piețe de desfacere este 

considerat principalul obstacol cu 38,3 %, 

lipsa resurselor umane calificate 

corespunzător cu 35,0 %, lipsa resurselor 

financiare de dezvoltare cu 24,2 % și 

infrastructura slab dezvoltată cu 13,3 %. 
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2.3 Nivelul de trai 

Terenuri 

Suprafața totală a comunei Faraoani este 

de 3868 ha, din care 37,10% reprezintă 

terenuri neagricole. Dintre acestea, peste 

jumătate (59%) este ocupată de păduri şi 

altă vegetație forestieră, respectiv 842 

ha.  

Din suprafața totală a comunei, 296 ha 

reprezintă teren intravilan, adică 7,65% 

din fondul funciar total. 

Din totalul fondului funciar, 4,94% 

reprezintă terenuri degradate și 

neproductive (191 ha), 4,76% sunt 

terenuri ocupate de construcţii (184 ha), 

2,66% terenuri ocupate cu ape, bălţi și 

stuf (103 ha) şi 2,97% terenuri ocupate 

de căi de comunicații şi căi ferate (115 

ha). 

Locuințe 

Fondul de locuințe din comuna Faraoani 

cuprindea 1795 locuințe, conform 

Anuarului Statistic al Județului Bacău 

2019.  

În general, ritmul de construcție este 

scăzut, starea clădirilor fiind bună și 

mediocră. Majoritatea clădirilor aflate în 

stare de degradare au fost realizate din 

materiale nedurabile. 

În anul 2019, suprafața locuibilă 

existentă în Faraoani se cifrează la 76484 

mp, suprafața locuibilă medie per 

locuință fiind de 42,61 mp, fiind mai mică 

decât media de 44,81 înregistrată la nivel 

județean.  

 

 
Sursa: Anuarul Statistic al Județului Bacău 2019 

Suprafața medie locuibilă per persoană 

în anul 2018 era de 14,18 mp, valoare 

inferioară celei înregistrate la nivel 

județean (17,19  mp/persoană).  

 

Sursa: Anuarul Statistic al Județului Bacău 2019 

Numărul mediu de persoane ce revin 

unei locuințe în comuna Faraoani este de 

aproximativ 3 persoane, valoarea mai 

mare decât cea înregistrată la nivel 

judeţean (2,61 persoane/locuinţă).  

 

Sursa: Anuarul Statistic al Județului Bacău 2019 
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Opiniile comunității 

Locuitorii comunei s-au declarat în 

proporție de 88,3 % mulțumiți de felul de 

care trăiesc în comuna Faraoani, județul 

Bacău. 10,8 % dintre respondenți au 

declarat că sunt nemulțumiți de felul în 

care trăiesc în comuna Faraoani. 0,8 % 

dintre respondenți nu știu sau nu au vrut 

să răspundă la această întrebare. 

 

 

La nivelul comunei Faraoani, 11,7 % nu 

sunt hotărâți/nu știu sau nu vor să 

răspundă dacă vor începe o afacere. 30,8 

% sunt convinși că nu ar dori să înceapă o 

afacere proprie  în comună. 57,5 % dintre 

respondenți au declarat că ar vrea să 

înceapă o afacere în următorii 3-5 ani.  

 

 

 

 

Conform răspunsurilor respondenților 

care au declarat că ar dori să-și deschidă 

o afacere, 43,3 % nu sunt hotărâți/nu știu  

sau nu răspund care este domeniu vizat. 

15,0 % dintre respondenți au declarat că 

ar fi interesați să înceapă o afacere în 

domeniu agricultură și/sau industrie 

alimentară, alți 15,0% în domeniu comerț, 

13,3 % în domeniu construcții, 9,2% în 

domeniu turism și 4,2% în servicii 

meșteșugărești. 

 

 

70,0% dintre respondenții care au 

declarat că nu ar dori să înceapă o afacere 

proprie în următorii 3-5 ani nu au expus 

un motiv clar de ce nu ar dori să înceapă o 

nouă afacere . 4,2 % dintre respondenți au 

declarat că corupția îi împiedică să 

deschidă o afacere, alți 4,2 % au declarat 

că lipsa resurselor financiare este un 

impediment în vederea începerii unei 

afaceri. Încă 4,2 % consideră că lipsa 

fondurilor și a finanțărilor ar fi principalul 

motiv.   
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2.4 Infrastructură 

Infrastructura rutieră 

Principala cale de acces în comuna 

Faraoani este drumul județean DN 2, care 

leagă Bacăul de Focșani. Lângă Faraoani, 

din acest drum se ramifică șoseaua 

județeană DJ119H, care duce în centrul 

satului de reședință, unde se termină în 

șoseaua județeană DJ119, care o leagă 

spre nord de Nicolae Bălcescu, Sărata și 

Bacău (unde se termină în DN11), și spre 

sud de Cleja, Răcăciuni, Gura Văii și 

Onești (unde se termină în DN11A). Prin 

comună trece și calea ferată Focșani–

Bacău, pe care este deservită de stația 

Faraoani. 

Rețeaua de drumuri locale existentă pe 

teritoriul comunei Faraoani însumează 

115 km, dintre care 5,99 km drumuri 

naționale, 5,21 km drumuri județene și 

103,8 drumuri comunale, sătești și 

forestiere.   

Starea de viabilitate a drumurilor sătești 

din comuna Faraoani poate fi 

caracterizată ca nesatisfăcătoare pe 

tronsoanele pe care lipsesc  

îmbrăcămintea asfaltică și amenajările 

pentru evacuarea apelor de pe platforma 

drumului. Deși Autoritatea publică locală 

a făcut eforturi susținute pentru a 

moderniza rețeaua de drumuri din 

comună, accesând diverse finanțări 

europene şi naționale, prioritatea în 

perioada următoare este continuarea 

modernizării tuturor arterelor de 

circulație. La momentul actual, există în 

implementare un proiect care are ca 

obiectiv Modernizare drumuri de interes 

local în Comuna Faraoani, judetul Bacau. 

Drumurile asfaltate din comuna Faraoani 

sunt într-o stare fizică bună, dar rețeaua 

de drumuri pietruite și de pământ 

necesită fonduri de întreținere 

constantă. 

 

Rețeaua de transport în comun 

Transportul în comun se realizează cu 

autobuze și microbuze aparținând unui 

operator economic cu licență în 

domeniul transportului de persoane, pe 

ruta Bacău – Faraoani. 

Serviciile de transport în comun sunt 

considerate un domeniu dezvoltat de 

către locuitorii din Faraoani.   

  

17.2 km, 
17%

7.2 km, 
7%

79 km, 
76%

Distribuția lungimii drumurilor 
publice pe categorii de drumuri, 

în anul 2019

drumuri asfaltate drumuri pietruite

drumuri de pământ
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Alimentarea electrică 

Rețeaua electrică 

Comuna Faraoani este alimentată cu 

energie electrică prin intermediul unei 

rețele de distribuție de energie electrică 

care acoperă în totalitate suprafața 

comunei.  

Comuna  Faraoani este racordata la 

sistemul energetic zonal prin  LEA 20KV  

Nicolae Balcescu– Racaciuni și statia de 

transformare 110/ 20 KV Nicolae 

Balcescu. Toti consumatorii sunt 

alimentati cu energie electrica din retele 

de distributie de joasa tensiune 0,4 KV. 

Configuratia retelei este de tip aerian, 

pozat prin console, pe cladiri.  

Potrivit datelor de la Primăria comunei 

Faraoani, în anul 2019, 100% din 

locuințele din comuna Faraoani erau 

conectate la rețeaua de electricitate. 

Iluminatul public 

Rețeaua electrică de iluminat public este 

realizată pe stâlpi comuni cu rețeaua 

electrica de distribuție publica și este 

alimentată prin intermediul posturilor 

de transformare existente. În prezent 

iluminatul public se realizează în 

proporție de 100% din totalul rețelei. 

Numărul de stâlpi de iluminat existenți în 

comună este de 749, acoperind o arie de 

45 km. La momentul actual, primăria 

comunei implementează un proiect ce 

are ca obiectiv modernizarea sistemului 

de iluminat public.   

 

Alimentarea cu apă potabilă 

Localitatea dispune de un sistem 

centralizat de alimentare cu apa. 

Lungimea rețelei de alimentare cu apă 

este de 28,80 km. 

Potrivit datelor de la Primăria comunei 

Faraoani, în anul 2019, din 1800 de 

locuințe, 1294 erau racordate la rețeaua 

de alimentare cu apă în sistem 

centralizat, ceea ce reprezintă 71,88% 

din totalul locuințelor. 

Sursa: Primăria comunei Faraoani 

Canalizarea și epurarea apelor 
uzate 

Potrivit Primăriei Faraoani,  localitatea 

dispune de un sistem de canalizare. 

Canalizarea este realizată în sistem 

separativ, respectiv cu preluarea 

separată numai a apelor uzate menajere 

în colectoare închise de la consumatorii 

din  satele Faraoani și Valea Mare. 

Lungimea rețelei de canalizare este de 

28,57 km. 

Sistemul de canalizare se compune din:  

72%

Gradul de conectare a 
locuinţelor la reţeaua de apă 

potabilă, în anul 2019
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o Colectoare principale de preluare 

și transport  ape uzate ;  

o Rețele de canalizare  stradale ;  

o Stația de epurare.  

 

Extinderea sistemului de canalizare pe 

toată raza comunei reprezintă o 

prioritate a Autorității publice locale 

pentru perioada 2021-2027. 

Potrivit datelor de la Primăria comunei 

Faraoani, în anul 2019, 49% din 

locuințele din comuna Faraoani erau 

racordate la sistemul centralizat de 

canalizare, adică 873 de locuințe. 

 

Sursa: Primăria comunei Faraoani 

Alimentarea cu gaze naturale 

La nivelul comunei Faraoani nu există 

rețea de alimentare cu gaze naturale. 

De altfel, acest aspect reprezintă 

principalul punct slab identificat în 

cadrul sondajului de opinie realizat în 

rândul locuitorilor din comuna Faraoani. 

Racordarea la o conductă de gaze 

naturale în regim de înaltă presiune 

precum și rețeaua de distribuție 

dimensionată în funcţie de debitul 

instalat reprezintă o prioritate pentru 

Autoritatea publică locală în perioada 

următoare, obiectivul aflându-se în 

programul de dezvoltare a localității pe 

termen lung, şi în fișele de proiect. 

La momentul actual se află în 

implementare proiectul „Înființare sistem 

inteligent de distribuție a  gazelor 

naturale în comuna Faraoani, județul 

Bacău”. 

Energie termică 

Comuna Faraoani nu beneficiază de 

sistem de încălzire centralizat, încălzirea 

locuințelor și a instituțiilor realizându-se 

în mare parte cu sobe, centrale termice 

pe combustibil solid, radiatoare electrice. 

Combustibilul utilizat este constituit din 

lemne de foc, cărbuni, curent electric. 

Rețeaua de telecomunicații 

Pe raza Comunei Faraoani există rețele 

de telefonie fixă și mobilă oferite de cei 

mai mari operatori naționali. 

Televiziunea este asigurată prin cablu tv 

şi antene individuale. Internetul este 

prezent prin fibră optică şi modemuri 

mobile, iar toate instituţiile publice sunt 

conectate la Internet şi telefonie fixă. 

 

  

49%

Gradul de conectare a 
locuinţelor la reţeaua de 
canalizare, în anul 2019
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Opiniile comunității 

Locuitorii comunei Faraoani consideră că 

principalul punct tare al comunei este 

rețeaua de alimentare cu apă și 

canalizare. Al doilea punct tare conform 

răspunsurilor locuitorilor comunei este 

agricultura, al treilea punct tare este 

rețeaua de energia electrică. 

 

Pe de altă parte, locuitorii comunei 

Faraoani consideră că rețeaua de gaze 

naturale  este principalul punct slab al 

comunei Faraoani, județul Bacău. Lipsa 

forței de muncă calificată  existentă la 

nivelul comunei este considerat al doilea 

punct slab al comunei. Pe locul trei 

respondenții studiului au clasat domeniul 

demografia . Pe locul patru s-a clasat lipsa 

locurilor de muncă  existente la nivelul 

comunei și pe locul cinci centrele de zi . 

Prima poziție a acumulat un punctaj 

dublu față de poziția de pe locul doi. 

Conform răspunsurilor respondenților din 

comuna Faraoani, rețeaua de energie 

electrică și starea drumurilor locale și a 

trotuarelor din comună sunt domenii 

dezvoltate, fiecare cu câte 99,2 %, urmat 

de starea drumurilor care fac legătura cu 

orașele din apropiere și iluminatul public 

fiecare cu câte 94,2% și rețeaua de 

alimentare cu apă și sistemul de 

canalizare cu 93,3%. Astfel, domeniile 

enumerate mai sus sunt considerate 

dezvoltate. 

Singurul domeniu slab dezvoltat din acest 

set de domenii, menționat de respondenți 

ca fiind și punctul slab al comunei este 

considerat rețeaua de alimentare cu gaze 

naturale cu 94,2%.  
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Pentru următorul set de domenii, 

locuitorii comunei Faraoani din județul 

Bacău consideră că există nevoia 

îmbunătățirii acestora. Astfel, 74,2 % 

dintre respondenți consideră că curățenia 

și îngrijirea comunei  este un domeniu 

care are nevoie de îmbunătățiri, urmat de 

starea drumurilor aleilor și trotuarelor  

care au nevoie de îmbunătățire cu 67,5 %. 

64,2 % consideră că serviciile de transport 

în comun  este un domeniu care necesită 

îmbunătățiri urmat de siguranța 

cetățeanului  cu 63,3 %. 

 

Locuitorii comunei Faraoani consideră că 

domeniu care are nevoie urgentă de 

îmbunătățire este rețeaua de alimentare 

cu gaze naturale cu 95,8 %, urmat de 

infrastructura TV, internet  cu 70,0 %. 

Domeniile rețeaua de alimentare cu apă și 

canalizare și rețeaua de energie electrică  

au nevoie de îmbunătățiri conform 

respondenților, fiecare cu câte 69,2 %. 

Serviciile de telefonie fixă au nevoie de 

îmbunătățiri conform 65,0 % dintre 

respondenții participanți la acest studiu. 
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GRĂDINIȚA NR.1 FĂRĂOANI 

2.5 Servicii publice 

Educație și învățământ  

Infrastructura școlară 

În comuna Faraoani există o școală 

coordonatoare cu personalitate juridică, 

respectiv Școala Gimnazială nr. 1 

Faraoani, care gestionează activitatea 

desfăşurată în școlile și grădinițele 

arondate:  

- Școala gimnazială nr. 1 Faraoani 

- Școala Gimnazială nr. 2 Faraoani 

- Grădinița cu Program Normal nr. 

1 Faraoani 

- Grădinița cu Program Normal nr. 

2 Faraoani 

 

La momentul actual, comuna Faraoani 

implementează proiectul cu obiectivul 

Modernizare grădinița Faraoani (3 

corpuri), localitatea Faraoani, comuna 

Faraoani, județul Bacău, precum și 

proiectul Reabilitare termica și 

modernizare Scoala Gimnaziala Nr.1, 

Faraoani, jud.Bacau. 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂRĂOANI  
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘI GRĂDINIȚA VALEA MARE  
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Infrastructura școlară din comuna 

Faraoani cuprinde, conform INS, 36 săli 

de clasă şi cabinete școlare, 4 laboratoare 

școlare, 1 sală de gimnastică, 2 terenuri 

de sport școlare şi 6 PC-uri.  
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Săli de clasă 36 36 36 36 36 

Laboratoare 
școlare 

4 4 4 4 4 

Săli de gimnastică 1 1 1 1 1 

Ateliere școlare 0 0 0 0 0 

Terenuri de sport 2 2 2 2 2 

PC-uri 6 6 6 6 6 

Sursa: Institutul Național de Statistică     

Suficiența sau insuficiența infrastructurii 

educaționale nu este însă reflectată de 

numărul brut al sălilor de clasă, 

laboratoarelor sau altor astfel de 

categorii, ci de raportarea populaţiei 

școlare la aceste elemente de 

infrastructură școlară.  

Astfel, la nivel local la o sală de clasă revin 

10,19 elevi, această valoare fiind 

inferioară celei de la nivel judeţean 

(21,33 elevi/sală). 

Populația școlară 

Potrivit Institutului Naţional de 

Statistică, în anul 2019 populația școlară 

din comuna Faraoani cuprindea 367 

elevi.  

Din numărul total de elevi din anul 2019, 

21,5% sunt elevi înscriși în învățământul 

preșcolar (79 copii), 39,5% sunt elevi 

înscriși în învățământul primar (145 

elevi), iar 39% sunt elevi înscriși în 

învățământul gimnazial (143 elevi). 
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Personalul didactic 

În ceea ce privește personalul didactic 

din comuna Faraoani, conform 

Institutului Naţional de Statistică, în anul 

2019 activau în unitățile școlare de la 

nivel local 39 cadre didactice.  

Din cele 39 de cadre didactice, 4(13,8%) 

deservesc nivelul preșcolar, 8 (27,6%) 

nivelul primar, 17 (58,6%) nivelul 

gimnazial. 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică     

 

În medie, la un cadru didactic din comuna 

Faraoani revin 12,66 elevi în anul 2019. 

Se constată astfel un echilibru între 

numărul cadrelor didactice existente și 

numărul elevilor înscriși la școală.  

 

Sursa: Institutul Național de Statistică     

  
Preșcolar

, 4

Primar, 8
Gimnazia

l, 17

Personalul didactic din comuna
Fărăoani, pe niveluri 

educaţionale, în anul 2019

19.75
18.13

8.41

12.66

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

Preșcolar Primar Gimnazial Total

Numărul de elevi raportat la numărul 
de cadre didactice, pe niveluri 

educaţionale, în anul 2019



Strategia de dezvoltare locală a comunei Faraoani, județul Bacău 

pentru perioada  2021-2027 

 

 

43 

 

Cultură 

Infrastructura culturală 

In comuna exista 2 monumente ale 

eroilor :  

-  Monumentul eroilor din anii 1916-

1918 este situat în centrul satului  

Faraoani;     

- Monumentul eroilor din centrul fostului 

sat Valea Mare 

Activități și manifestări culturale publice 

În prezent, evenimentul de amploare și 

cu impact la nivelul comunei Faraoani 

este Ziua comunei, la care se adaugă 

următoarele evenimente: hramurile 

bisericilor din comună. 

  

MONUMENUL EROILOR VALEA MARE  
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Monumente istorice 

Trei obiective din comuna Faraoani sunt 

incluse în lista monumentelor istorice 

din județul Bacău ca monumente de 

interes local. Două dintre ele sunt 

clasificate ca situri arheologice: situl de 

„la Siliște”, ce cuprinde urmele unor 

așezări din secolele al VIII-lea–al IX-lea, 

respectiv al XIV-lea–al XV-lea; și situl de 

la sud-est de satul Faraoani, unde s-au 

găsit urmele unei așezări și o necropolă 

din secolele al III-lea–al IV-lea (cultura 

carpică). Al treilea obiectiv, clasificat ca 

monument de arhitectură, este școala din 

fostul sat Valea Mare (actualmente parte 

a satului Faraoani), datând din 1907.  

 

  

SITUL DE „LA SILIȘTE” 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Faraoani, județul Bacău 

pentru perioada  2021-2027 

 

 

45 

 

Viața spirituală 

Între instituţiile care joacă un rol 

deosebit în viaţa spirituală a satului 

românesc se înscrie şi Biserica. Din punct 

de vedere al formării morale, al educației, 

Biserica este, alături de şcoală, un 

element fundamental al comunitǎţii 

rurale.  

În comuna Faraoani există 3 biserici, din 

care biserica romano-catolica Sf. Mihail 

Arhanghelul din Valea Mare, biserica 

romano-catolica Sf. Anton de Padova din 

Faraoani și biserica Sf. Martin din cimitir. 

  

BISERICA SF. ANTON DE PADOVA DIN FARAOANI  
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BISERICA SF. MARTIN DIN CIMITIR  

BISERICA SF. MIHAIL  ARHANGHELUL DIN  VALEA MARE 
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Biblioteci 

Biblioteca este parte integrată a 

procesului educațional, partener cheie în 

educație. Conform Institutului Naţional 

de Statistică, în anul 2019 se găseau la 

dispoziția cititorilor 2 biblioteci școlare 

și 1 bibliotecă comunală.  

Numărul de volume existente în 

bibliotecile de la nivel local este de 28449 

bucăți. În acelaşi an, 7125 de volume au 

fost eliberate către cititori, numărul 

cititorilor activi din comună fiind de 525 

persoane. 

 

 

 

 

 

 

Activitatea bibliotecilor din comuna Faraoani, în 

anul 2018 

Indicator Număr 

Biblioteci - total 3 

Biblioteci publice 1 

Volume existente 28449 

Cititori activi 525 

Volume eliberate 7125 

Personal angajat 2 

Sursa: Institutul Național de Statistică   

 

 

 

BIBLIOTECA DIN VALEA MARE 1 
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Sănătate și asistență socială 

Infrastructura medicală 

Prezentarea gradului de asigurare a 

populaţiei cu asistență medicală 

reprezintă un aspect extrem de 

important în analiza nivelului de trai. 

Potrivit INS, în comuna Faraoani 

funcționau, în anul 2019, un cabinet 

medical de familie, două cabinete 

stomatologice și un punct farmaceutic.  

Personal medico-sanitar 

În ceea ce privește personalul medico-

sanitar din comuna Faraoani, acesta este 

format din 2 medici de familie și 2 

persoane angajate ca personal mediu 

sanitar. Numărul locuitorilor din comuna 

Faraoani care revin la un medic de 

familie este de 2687 persoane, la nivel 

regional înregistrându-se un număr de 

2464 locuitori/medic familie, iar la nivel 

naţional 1846 locuitori/medic de familie. 

Sănătatea populaţiei este asigurata de  

următoarele  dotări:  

 Dispensarul uman Valea Mare            

 Dispensarul  uman ”Sf. Iosif”  

 Farmacia  

Dispensarul uman „Sf. Iosif” și farmacia 

sunt amenajate în spațiul Casei Parohiale 

și beneficiază  de condiții deosebite. 

Construcția are o suprafaţă de 177 mp, cu 

un teren aferent de 1580mp.  

 

 

 

 

 

 

Servicii sociale 

Asistența socială presupune un 

ansamblu complex de măsuri şi acțiuni 

realizate pentru a răspunde nevoilor 

sociale individuale, familiale sau de grup, 

în vederea prevenirii şi depășirii unor 

situații de dificultate, vulnerabilitate sau 

dependență, pentru prevenirea 

marginalizării şi excluderii sociale, în 

vederea promovării incluziunii sociale, 

având ca scop creşterea calității vieții. 

În comuna Faraoani există o Casă de copii 

„MEULI” administrată de Congregația 

Surorilor Maria Bambina, aflată în 

Faraoani, lângă dispensarul uman Sf. 

Iosif. 

Pe plan local, rezultatele activității în 

domeniul asistenței sociale sunt 

satisfăcătoare, urmărindu-se ca toate 

cazurile apărute să fie rezolvate la nivelul 

Primăriei Faraoani.  

Serviciul de asistență și protecție socială 

este compus din asistenți sociali. 

Activitatea serviciului constă în 

identificarea și consilierea persoanelor 

singure și persoanelor aflate în situații de 

risc, instrumentarea dosarelor pentru 

alocații complementare de stat (de 
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susținere), instrumentarea dosarelor 

pentru ajutor social conform Legii 416 / 

2001, instrumentarea dosarelor pentru 

persoanele cu handicap conform Legii 

448 / 2006, instrumentarea dosarelor 

pentru ajutoarele de încălzire a locuinței, 

instrumentarea dosarelor pentru 

protecția și promovarea dreptului 

copilului conform Legii 272 / 2004. 

În comuna Faraoani primesc ajutor social 

100 de familii, 122 persoane cu handicap, 

180 primesc ajutor pentru încălzirea 

locuinței cu lemne, în timp ce numărul de 

persoane care beneficiază de ajutorul 

social (VMG) în anul 2019 este de 40.  

Cantina socială Valea Mare 
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Serviciul de salubritate și 
gospodărire comunală 

În Comuna Faraoani este asigurată  

colectarea integrată a deșeurilor pe 

categorii reciclabile prin intermediul 

operatorului SC SOMA SRL. 

Siguranța publică 

Conform Primăriei Comunei Faraoani, 

principalele probleme de siguranță de la 

nivel local sunt: 

- Furturi din societăți și locuințe 

- Furturi de produse agricole 

- Probleme privind cazurile de 

violență/conflicte între diverse 

grupuri sau persoane 

 

Administrația publică locală 

Aparatul propriu de specialitate al 

primarului comunei Faraoani 

funcționează în temeiul Codului 

Administrativ privind administrația 

publică locală și anume Primăria 

Faraoani este autoritatea deliberativă 

prin care comuna îşi exercita principiile 

autonomiei locale, descentralizarea 

serviciilor publice, eligibilității, legalității 

și al consultării cetățenilor în 

soluționarea problemelor locale de 

interes deosebit, drepturile și 

capacitatea efectiva de a soluționa și 

gestiona în numele și în interesul 

colectivității locale, în condițiile legii 

alături de primar.  

Primarul este șeful administrației 

publice locale, conduce aparatul propriu 

de specialitate, controlează activitatea 

tuturor serviciilor publice și răspunde de 

buna funcționare a administrației 

publice a comunei Faraoani. Primarul 

reprezintă comuna în relațiile cu alte 

autorități, cu persoanele fizice sau 

juridice sau străine. în exercitarea 

atribuțiunilor sale emite dispoziții care 

devin executorii după ce sunt aduse la 

cunoștința publica sau sunt comunicate 

persoanelor interesate.  

Primarul deleagă unele din atribuțiile 

sale Viceprimarului, cu excepția celor 

care nu pot fi delegate și care sunt 

prevăzute de lege.  

Primarul, viceprimarul, secretarul 

împreună cu aparatul propriu de 

specialitate al Consiliului local, constituie 

Primăria, structura funcționala cu 

activitate permanenta care aduce la 

îndeplinire hotărârile Consiliului local, 

dispozițiile Primarului și soluționează 

problemele curente ale cetățenilor 

comunei Faraoani. 

Aparatul propriu de specialitate al 

Consiliului local este organizat în  

servicii, birouri, compartimente, iar 

fiecare persoana are un superior fata de 

care se subordonează și Primarului 

comunei.  
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Opiniile comunității 

Posibilitatea de a cumpăra medicamente 

în comună este considerat cel mai 

dezvoltat domeniu din această secțiune cu 

85,8 %, urmat de serviciile de sănătate 

oferite de personalul dispensarelor și 

dotarea dispensarelor cu câte 85,0%. 

Serviciile de asistență socială este 

considerat un domeniu dezvoltat conform 

70,8 % dintre respondenții comunei 

Faraoani. 

Domeniile din această secțiune sunt 

considerate dezvoltate de către 

respondenții participanți la studiu din 

comuna Faraoani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform respondenților studiului, 

domeniile care au nevoie urgentă de 

îmbunătățire sunt oferta turistică și 

infrastructura de învățământ  fiecare cu 

câte 89,2%, urmat de infrastructura 

sportivă  cu 70,0 % dintre respondenții 

comunei și viața culturală a comunei  cu 

69,2%.  

Și la acest set de domenii respondenții 

studiului consideră că există necesitate 

maximă de îmbunătățire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel mai dezvoltat domeniu din aceasta 

secțiune după părerea locuitorilor 

comunei Faraoani este constituit de 

serviciile educaționale furnizate de 

grădinițele din comună cu 77,5 % și 

serviciile educaționale furnizate de școlile 

din comună cu 76,7 %, urmate de spațiile 

destinate activităților culturale și sportive 

cu 52,5%. 

Următoarele domenii sunt considerate 

slab dezvoltate de către locuitorii 

comunei. 85,8 % dintre respondenți 

consideră că posibilitățile de practicare a 

activităților sportive  este un domeniu slab 

dezvoltat, urmat de organizarea de 

activități culturale în comună  cu 79,2 %. 
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Atitudinea cetățenilor față de 

administrația publică locală a comunei 

Faraoani, județul Bacău este una pozitivă, 

domeniile de mai jos fiind evaluate ca 

dezvoltate și foarte dezvoltate. 90,0% 

dintre respondenții comunei Faraoani 

consideră că modul de încasare a taxelor 

locale este un domeniu dezvoltat. Câte 

84,2 % dintre respondenții din comuna 

Faraoani consideră că vizibilitatea 

acțiunilor administrației publice locale și 

informarea locuitorilor comunei de către 

autoritățile publice locale sunt domenii 

dezvoltate. 80,0% dintre respondenți 

consideră serviciile Consiliului Local și al 

Primăriei este un domeniu dezvoltat, 

urmat de liniștea și ordinea publică cu 

60,0%. 
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2.6 Mediu 

Calitatea aerului 

Monitorizarea calității aerului ocupă un 

loc esențial în fundamentarea strategiilor 

în  domeniu, deoarece atmosfera este cel 

mai larg vector de propagare al 

poluanților. 

Datorită faptului că în zonă industria este 

slab dezvoltată, gradul de poluare al 

aerului nu este mare. Astfel, singurele 

surse de poluare sunt emisiile 

mijloacelor de transport auto şi cele 

datorate folosirii necorespunzătoare a 

mijloacelor de administrare a 

îngrășămintelor chimice. 

Calitatea aerului poate fi alterată din 

cauza traficului rutier prin emisia de 

noxe, praful datorat străzilor parțial 

asfaltate sau neasfaltate. 

De asemenea, poluarea poate surveni în 

timpul campaniilor agricole când 

datorită vântului ajung cantităţi mari de 

praf şi pulberi în zonele locuibile. 

Pentru îmbunătăţirea microclimatului cu 

aer curat, se vor lua măsuri de 

împădurire a unor suprafețe, pe terenuri 

degradate și improprii agriculturii. 

Calitatea apei 

Supravegherea calității apelor are drept 

scop protecția împotriva efectelor nocive 

ale poluării și implică două etape: 

cunoașterea calității apei și măsurile de 

protecție a acestora.  

Din punct de vedere al poluării apelor din 

comuna Faraoani, se remarcă 

următoarele aspecte:  

- poluarea apelor de suprafaţă şi a 

pânzei freatice cauzată de slaba 

dezvoltare a rețelei de canalizare, 

locuitorii practicând sistemul de 

latrine uscate sau bazine 

vidanjabile 

- poluarea apelor freatice cu nitrați 

din depozitele de gunoi de grajd 

Calitatea apelor poate fi deteriorată prin 

deversări de reziduuri necontrolate 

direct în apele curgătoare de la unităţi de 

producţie şi gospodării individuale.  

Calitatea apelor subterane poate fi 

alterată din pricina lipsei rețelei de 

canalizare pe întreg teritoriul comunei şi 

folosirii în gospodării a foselor impropriu 

realizate. 

Se impune respectarea zonelor de 

protecție a apelor de suprafață, 

interzicerea oricăror deversări 

necontrolate de ape uzate, reziduuri și 

depozitarea de deșeuri pe cursurile de 

apă, interzicerea construirii de locuințe 

și anexe gospodărești în zonele de 

protecție a cursurilor de apă și în zonele 

inundabile. 

Calitatea solului 

Solul este un factor de mediu 

fundamental ce trebuie protejat cu 

aceeași atenție ca aerul și apa, fiind 

factorul principal al asigurării hranei 

oamenilor, animalelor și plantelor. 

Din punct de vedere al poluării solurilor 

din comuna Faraoani, se remarcă 

următoarele aspecte:  

- depozitarea neadecvată a 

deșeurilor menajere în 

extravilanul localităților 
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- defrișarea suprafețelor forestiere 

care conduce la o degradare a 

solului şi crearea unui 

dezechilibru al ecosistemului. 

Calitatea solului poate fi alterată datorită 

depozitării necontrolate a deşeurilor 

menajere produse în gospodării şi unităţi 

de producție sau comerciale care refuză 

încheierea contractelor de salubritate. 
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Opiniile comunității 

 

Serviciile de colectare a gunoiului și a 

deșeurilor este considerat cel mai 

dezvoltat domeniu din această secțiune cu 

80,8% dintre respondenți. Calitatea 

aerului este considerat un domeniu 

dezvoltat de către 79,2 % dintre 

respondenții comunei Faraoani, județul 

Bacău. Curățenia din comună este 

considerat un domeniu dezvoltat de către 

78,3 % dintre respondenții studiului. Acest 

set de domenii a fost evaluat de către 

respondenți ca fiind dezvoltate. 

 

 

 

Pentru următorul set de domenii de 

interes, locuitorii comunei Faraoani 

consideră că domeniile care au nevoie 

urgentă de îmbunătățire sunt spațiile de 

joacă pentru copii  cu 70,8 %, urmat de 

domeniul iluminatul public  cu 65,0% și 

serviciile de salubritate și reducerea 

poluări i fiecare cu câte 63,3 %. 
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2.7 Analiza SWOT 

Fundamentarea și utilizarea unei 

strategii la nivelul teritoriului comunei 

Faraoani reprezintă o componentă-cheie 

în vederea identificării şi realizării unor 

investiţii cu un impact eficient şi eficace, 

în domeniul dezvoltării locale. Obiectivul 

principal al strategiilor de dezvoltare 

este de a îmbunătăți performanțele 

economice ale comunei, prin sprijinirea 

activităţilor cu potențial de dezvoltare. 

O strategie inteligentă presupune 

cunoașterea punctelor forte şi slabe care 

definesc un teritoriu, o bună guvernare și 

îndreptarea eforturilor într-o direcție 

comună a tuturor părților implicate sau 

interesate. 

În procesul de elaborare a strategiei, s-a 

folosit analiza SWOT ca instrument 

managerial, pentru evaluarea şi 

prezentarea sintetică a aspectelor celor 

mai importante care vor afecta, direct 

sau indirect, evoluția viitoare a comunei 

Faraoani.  

Analiza SWOT reprezintă instrumentul 

de stabilire a punctelor slabe şi tari ale 

comunei, precum și a oportunităților și 

dificultăților cu care aceasta se 

confruntă. 

Problemele cheie au fost identificate pe 

baza concluziilor analizei  premergătoare 

și prezentate în cadrul unei matrice.  

Punctele tari se referă la mediul intern și 

reprezintă resursele și capacitățile de 

care comunitatea dispune și care sunt 

superioare celor deținute de alte 

comunități similare. 

Punctele slabe se referă la mediul intern 

și reprezintă resursele și capacitățile 

insuficiente sau de o calitate inferioară 

celor deținute de alte comunități 

similare. 

Oportunitățile se referă la mediul extern 

și reprezintă suma evoluțiilor favorabile 

ale mediului de ansamblu al țării, care 

poate îmbrăca forme extrem de diferite 

plecând de la schimbările legislative, 

integrarea europeană și posibilitatea 

oferită comunității de a se dezvolta într-

o formă superioară pe ansamblu sau pe 

domenii de interes.  

Amenințările se referă la mediul extern și 

reprezintă evoluțiile defavorabile ale 

acestuia privite în ansamblu, care pot 

îmbrăca forme extrem de diferite, 

plecând de la schimbările de mentalitate, 

lacunele legislative și evoluțiile 

economice negative sau instabile care 

afectează capacitatea comunității de a 

atinge obiectivele strategice pe care și le 

propune. 

Analiza SWOT are rolul de a crea o 

viziune clară asupra elementelor cu 

potențial de valorificare și dispunerea 

acestora sub formă de priorități.  

Astfel, elaborarea analizei SWOT 

reprezintă următoarea etapă esențială în 

cadrul strategiei de dezvoltare locală 

durabilă, efectuată după analiza 

contextului actual al teritoriului comunei 

Faraoani, necesară fundamentării unui 

plan bine stabilit al investițiilor viitoare 

în vederea dezvoltării locale a comunei.  
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DEMOGRAFIE 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- Distribuția echilibrată a populaţiei pe 

sexe: 49%  de sex masculin și 51% de 
sex feminin; 

 

- Evoluția negativă a populaţiei stabile a 
comunei în perioada 2010-2020; 

- Rata negativă a sporului natural al 
populaţiei din perioada 2010-2019; 

- Soldul negativ al schimbărilor de 
domiciliu şi al schimbărilor de 
reşedinţă din perioada 2014-2019; 

- Raport de dependență demografică 
crescut; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
- Creșterea atractivității comunei în 

vederea menținerii și atragerii 
populației; 

- Încurajarea politicilor pro-nataliste; 
- Dezvoltarea economică sustenabilă a 

zonei poate determina reîntoarcerea 
populaţiei plecate la muncă în 
străinătate; 

- Migrarea populaţiei în străinătate; 
- Creșterea raportului de dependență 

demografică; 
- Îmbătrânirea populaţiei pe fondul 

migrației tinerilor; 
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ECONOMIE  - agenți economici, forța de muncă 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- Existența unor întreprinzători locali ce 

își desfășoară activitatea în domenii 
precum cultivarea cerealelor și comerț; 

- Nivelul crescut de dezvoltare a 
agriculturii; 

- Atractivitatea zonei și potențialul zonei; 
- Forță de muncă capabilă să se adapteze 

la diferite ramuri economice; 
 

- Diversitatea economică scăzută; 
- La nivel local nu există agenți 

economici sau persoane fizice care să 
presteze servicii pentru populație din 
categoria frizerie, reparații 
încălțăminte, croitorie și retușuri etc. 

- Număr mic de salariați în firmele 
existente în comună (146 de persoane 
în anul 2019); 

- Numărul mediu al salariaților în 
comună scăzut (221 salariați în anul 
2019) 

- Nivel scăzut al forței de muncă; 
- Capacitatea scăzută a mediului de 

afaceri de a susține investiţii pentru 
dezvoltare; 

- Slaba dezvoltare a spiritului 
antreprenorial; 

- Oferta de calificare nu este suficient 
de diversificată; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
- Dezvoltarea mediului antreprenorial 

prin intermediul fondurilor europene; 
- Potențialul de dezvoltare a comunei, ca 

urmare a poziționării acesteia; 
- Structurile de sprijin a afacerilor 

existente; 
- Forța de muncă ieftină poate conduce la 

înființarea de noi întreprinderi; 
- Existența programelor guvernamentale 

de susținere a sectorului IMM; 
- Încurajarea şi dezvoltarea 

parteneriatelor de tip public-privat; 
- Cooperarea mediului privat cu 

autoritățile publice locale, cu instituțiile 
de învățământ superior și centrele de 
cercetare și dezvoltare; 

- Accesul la programe de pregătire 
profesională, de calificare și de 
dezvoltare antreprenorială; 

- Potențial de atragere a investitorilor; 
- Dezvoltarea programelor de promovare 

a activității antreprenoriale; 
- Campanii de promovare a culturii 

antreprenoriale. 

- Nivel ridicat de fiscalitate şi birocrație 
excesivă; 

- Lipsa lichidităților poate conduce la 
falimentarea unităților locale active 
de tip microîntreprinderi şi chiar a 
celor medii; 

- Lipsa informării populaţiei cu privire 
la procedura de înființare a unei 
afaceri; 

- Creşterea ratei inflației şi creşterea 
ratei șomajului vor conduce implicit 
la scăderea puterii de cumpărare a 
produselor şi serviciilor în rândul 
populaţiei; 

- Resurse financiare insuficiente 
pentru finanțarea şi cofinanțarea 
proiectelor europene; 

- Instabilitate legislativă; 
- Migrația forței de muncă calificate în 

afara județului şi în afara granițelor 
țării; 
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ECONOMIE  - agricultură 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- Condiții climatice locale favorabile 

agriculturii și zootehniei; 
- Potențialul agricol al zonei: soluri 

fertile, productivitate medie, forță de 
muncă; 

- Ponderea ridicată a terenurilor 
agricole din totalul fondului funciar 
(2433 ha); 

- Ponderea ridicată a terenurilor 
arabile(1661 ha); 

- Efectivul de animale bogat și 
diversificat; 

- La nivel local există potențial pentru 
dezvoltarea apiculturii; 

- Dotarea tehnică de calitate din 
agricultură 

- Existența Asociației Grupul de Acțiune 
Locală Confluențe Moldave 

- Existența la nivel local a suprafețelor 
de teren agricol degradate și 
neproductive; 

- Investiţii insuficiente în agricultură; 
- Lipsa unui centru de colectare a 

laptelui (de bovine și ovine); 
- Lipsa grădinilor de legume și a 

solariilor pe suprafețe extinse în 
vederea obținerii de producție cu 
valoare înaltă (producții profitabile); 

- Nepracticarea pomiculturii cu toate 
că condițiile pedoclimatice sunt 
favorabile; 

- Nivelul scăzut al educației și formării 
profesionale în agricultură și 
silvicultură; 

- Pondere ridicată a agricultorilor 
vârstnici; 

- Lipsa piețelor agroalimentare și a 
târgurilor de animale; 

- Inexistența unor instalații şi 
echipamente necesare pentru 
managementul gunoiului de grajd (în 
special pentru depozitarea acestuia); 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
- Potențial pentru producția și 

comercializarea de produse ecologice; 
- Modernizarea pieței agroalimentare; 
- Posibilitatea de a dezvolta rețele 

locale de desfacere și lanțuri 
alimentare scurt 

- Susținerea la nivelul UE a 
instrumentelor de gestionare a 
riscurilor și a instrumentelor în 
agricultură (asigurarea culturilor, a 
animalelor și a plantelor, înființarea 
fondurilor mutuale, stabilizarea 
veniturilor); 

- Potențial de atragere a fondurilor 
europene pentru dezvoltare rurală 
(sprijinirea fermelor mici, instalarea 
tinerilor fermieri, modernizarea 
fermelor existente); 

- Fluctuația producțiilor anuale a 
ramurii vegetale; 

- Competiția producătorilor externi; 
- Scăderea puterii de cumpărare a 

consumatorilor; 
- Apariţia fenomenelor meteorologice 

extreme, precum secete, ploi 
abundente, ce pot periclita producția 
agricolă; 

- Alterarea și pierderea patrimoniului 
şi a tradițiilor rurale; 
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- Posibilitatea introducerii de abordări 
inovative în agricultură prin 
intermediul Asociației Grupul de 
Acțiune Locală Confluențe Moldave; 

- Derularea unor programe de 
promovare a metodelor şi 
tehnologiilor agricole moderne;  

- Facilitarea accesului la sprijin și 
consultanță profesională pentru 
întreprinzători agricoli prin crearea 
unui centru de calificare;  

- Susţinerea parteneriatelor de tip 
public-privat pentru valorificarea 
resurselor locale (ferme piscicole, 
ferme agro-zootehnice – prelucrare 
lapte, carne, etc.); 

- Înfiinţarea unor  puncte de colectare a 
laptelui și a produselor agricole; 

- Derularea de parteneriate publice-
private în vederea demarării de 
activităţi în domeniul industrial. 
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NIVELUL DE TRAI  
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- Creşterea fondului de locuințe de la 

nivel local; 
- Creşterea numărului de locuințe 

terminate în ultimii ani; 

- Ponderea scăzută a locuințelor care 
dispun de baie interioară; 

- Posibilități reduse de petrecere a 
timpului liber; 

- Dotarea improprie a majorității 
locuințelor; 

- Lipsa unui teren de sport; 
- Nivel de trai scăzut și incidența 

ridicată a sărăciei; 
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
- Programele de reabilitare termică a 

clădirilor care pot duce la o 
îmbunătățire a aspectului general al 
comunei; 

- Programele guvernamentale de 
îmbunătățire a fondului locativ; 

- Existența programelor bancare care 
sprijină tinerele familii să îşi cumpere 
sau să îşi construiască o locuinţă; 

- Dezvoltarea de locuințe sociale; 
- Amenajare parcuri pentru recreere şi 

locuri de joacă pentru copii în satele 
comunei;  

- Amenajare zonă picnic; 
- Deschiderea unui post de radio local; 
- Dezvoltarea de locuințe sociale; 

- Apariția unor hazarduri naturale 
(inundații, alunecări de teren) poate 
duce la afectarea fondului locativ; 
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INFRASTRUCTURĂ  
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- Existența la nivel local a rețelei de 

alimentare cu apă potabilă; 
- Existența la nivel local a sistemului de 

canalizare; 
- Existența rețelei de electricitate ce 

acoperă integral teritoriul comunei; 
- Prezența rețelei de telecomunicații în 

toate satele comunei (telefonie fixă și 
mobilă, internet); 

- Existența la nivel local a unui sistem 
de transport; 

- Rețea de iluminat stradal bine 
dezvoltată; 

- Gradul mic de asfaltare a drumurilor;  
- Gradul de conectare scăzut a 

locuințelor la rețeaua de canalizare; 
- Lipsa transportului în comun între 

satele comunei; 
- Lipsa rețelei de alimentare cu gaze 

naturale; 
- Starea degradată a podurilor, 

drumurilor, aleilor și trotuarelor; 
- Consum ridicat de energie a 

corpurilor de iluminat public;  

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
- Finanțări pentru modernizarea 

infrastructurii de utilități (alimentare 
cu gaze naturale etc.); 

- Finanțări pentru extinderea și 
reabilitarea infrastructurii rutiere; 

- Reabilitarea și construirea de poduri, 
podețe, drumuri și alei; 

- Implementarea de proiecte pentru 
modernizarea sistemelor de iluminat 
public și creșterea eficienței 
energetice; 

- Dezvoltarea unor trasee pentru 
pistele de biciclete; 

- Reabilitare și construire de poduri și 
podeţe; 

- Reabilitarea drumurilor agricole. 

- Resurse financiare insuficiente 
pentru finanțarea şi cofinanțarea 
proiectelor; 

- Fonduri limitate, concurența mare la 
nivelul programelor de finanțare. 
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EDUCAȚIE și CULTURĂ 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- Existența infrastructurii educaționale 

în toate satele comunei;  
- Funcționarea la nivel local a unei 

biblioteci comunale; 

- Infrastructură educațională 
insuficientă raportată la numărul de 
elevi; 

- Inexistența unui cămin cultural în 
comună. 

- Buget insuficient alocat 
învățământului public; 

- Dotare materială la limita necesarului 
unităților; 

- Recurgerea la finanțare paralelă prin 
aportul familiilor; 

- Lipsa laboratoarelor și atelierelor 
școlare; 

- Rata ridicată a fenomenului abandon 
școlar; 

- Lipsa activităților culturale și de 
divertisment; 

- Lipsa unui centru pentru copii; 
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
- Consilierea elevilor și a părinților; 
- Finanțări pentru reabilitarea  şi 

construcția de infrastructură școlară; 
- Oportunități de finanțare a 

proiectelor de mobilitate școlară, 
proiecte de parteneriat strategic etc. 
(Erasmus); 

- Implementarea unor proiecte pentru 
prevenirea abandonului școlar, 
proiecte de tipul „A doua șansă” etc.; 

- Accesarea unor programe 
educaționale integrate; 

- Finanțarea unor proiecte culturale; 
- Promovarea tradițiilor, valorilor și 

culturii; 
- Derulare de programe de consiliere şi 

orientare școlară în vederea 
diminuării fenomenului de abandon 
școlar; 

- Sprijinirea tinerilor care au părăsit 
timpuriu școala prin programe de tip 
„a doua șansă”. 

- Creşterea fenomenului de părăsire 
timpurie a școlii ca urmare a creșterii 
sărăciei și excluziunii sociale; 

- Scăderea calității învățământului la 
toate nivelele și scăderea nivelului de 
cunoștințe al absolvenților; 

- Accentuarea dezinteresului elevilor 
față de procesul educațional;  

- Migrarea cadrelor didactice din 
sistemul educațional întrucât nu sunt 
motivate și nu le sunt asigurate 
condițiile adecvate pentru 
desfășurarea activității. 

- Pierderea patrimoniului cultural 
imaterial (obiceiuri, tradiții, port 
popular, gastronomie); 

- Scăderea interesului populaţiei pentru 
menținerea tradițiilor şi obiceiurilor 
din comună; 
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SĂNĂTATE și ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- Existența a două cabinete medicale; 
- Existența a două cabinete 

stomatologice dotate cu aparatură de 
specialitate; 

- Implicarea activă a autorităților locale 
în problemele comunității; 

- Acordarea cu atenție a serviciilor 
sociale în vederea rezolvării 
situațiilor specifice din comunitate; 

- Personal medico-sanitar 
suprasolicitat; 

- Lipsa cabinetelor medicale în toate 
satele comunei;  

- Lipsa farmaciilor în toate satele 
comunei; 

- Lipsa unui centru de permanență; 
- Infrastructura de sănătate deteriorată 

(clădiri și echipamente vechi, uzate 
fizic și moral); 

- Sistemul de ajutor social nu 
încurajează reintegrarea activă; 

- Existența la nivel local a persoanelor 
fără ocupație și a șomerilor 
(indemnizați și ne-indemnizați); 

- Deficiențe în asigurarea accesului 
persoanelor cu dizabilități în spațiile 
și instituțiile publice; 

- Inexistența unui centru de îngrijire 
pentru bătrâni; 

- Inexistenta locuințelor sociale; 
- Existența persoanelor fără loc de 

muncă; 
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
- Investiții pentru înființarea, 

modernizarea, reabilitarea și dotarea 
corespunzătoare a structurilor 
sanitare; 

- Existența politicilor de stimulare a 
medicilor de a practica în mediul 
rural; 

- Dezvoltarea de proiecte de 
responsabilitate socială; 

- Implementarea unor campaniile de 
educare a populaţiei cu privire la 
domeniul sănătății; 

- Perfecționarea personalului implicat 
în furnizarea serviciilor sociale; 

- Reintegrarea pe piața muncii a 
persoanelor expuse riscului de 
excluziune socială; 

- Oportunitățile de finanțare din 
Fonduri Structurale; 

- Existența cadrului legislativ ce 
creează facilități pentru mediul 

- Posibilitățile limitate ale autorităților 
publice locale de susținere financiară a 
investițiilor din domeniul sanitar; 

- Condiții dure de funcționare a 
centrelor medicale multifuncționale; 

- Existența unui număr redus de surse 
de finanțare pentru medicina primară; 

- Accentuarea sărăciei în anumite zone 
conduce la creșterea gradului de 
excluziune socială; 

- Marginalizarea și excluderea socială a 
tinerilor care părăsesc sistemul de 
ocrotire a minorului; 

- Lipsa ofertelor de muncă pentru 
grupurile vulnerabile; 
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economic ce angajează persoane din 
grupurile vulnerabile în vederea 
integrării acestora în societate; 

- Construirea unui centru social pentru 
persoanele aflate în situații de risc; 

- Înființării unui centru pentru 
sprijinirea șomerilor în vederea 
reintegrării acestora pe piața muncii; 

- Construirea unui centru pentru copii 
abandonați, proveniți din familiile 
sărace şi familiile de rromi; 

- Construirea unui centru 
multidisciplinar. 

SERVICII DE SALUBRITATE și SIGURANȚA PUBLICĂ 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- Existența serviciului de colectare 

selectivă a deșeurilor; 
- Existența serviciului public de 

gospodărire comunală; 
- Dotarea cu utilaje a serviciului de 

gospodărire comunală; 

- Creşterea numărului de furturi din 
locuințe; 

- Lipsa personalului și a dotărilor din 
cadrul Poliției Locale. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
- Implementarea de campanii de 

conștientizare a populaţiei privind 
beneficiile colectării selective a 
deșeurilor; 

- Montarea camerelor de supraveghere 
video în zonele cu infracționalitate 
ridicată; 

- Implicarea populaţiei în activităţile de 
educație ecologică; 

- Regularizare cursuri apă 
- Accesarea de fonduri pentru dotarea 

cu utilaje și echipamente a serviciului 
public de gospodărire comunală. 

- Dezinteres din partea populației și a 
agenților economici față de colectarea 
selectivă a deșeurilor la sursă şi față de 
problemele de mediu, în general; 
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MEDIU 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- Emisii scăzute de poluanți 

atmosferici; 
- Ponderea ridicată a fondului forestier 

din totalul suprafeţei comunei; 
 

- Lipsa unei platforme comunale pentru 
colectarea gunoiului de grajd; 

- Suprafețe însemnate ocupate cu 
deșeuri menajere; 

- Terenuri afectate de nitraţi din 
activităţi agricole; 

- Depozitarea neecologică a deșeurilor 
menajere din extravilanul localităților; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
- Extinderea colectării selective a 

deșeurilor la nivelul tuturor 
gospodăriilor; 

- Implementarea de campanii de 
conștientizare a populaţiei privind 
beneficiile colectării selective a 
deșeurilor; 

- Dezvoltarea voluntariatului și a 
spiritului civic; 

- Implicarea populaţiei în activităţile de 
educație ecologică; 

- Măsuri de împădurire a unor 
suprafețe, pe terenuri degradate și 
improprii agriculturii; 

- Dezvoltarea de parteneriate în 
vederea protecției mediului; 

- Promovarea utilizării  surselor 
nepoluante; 

- Diminuarea eroziunii solului prin 
lucrări de apărare a malurilor 
împotriva eroziunii în zonele afectate 
și acţiuni de împădurire în zonele 
inundabile sau cele care sunt în stadiu 
de alunecare. 

- Risc permanent pentru degradarea 
factorilor de mediu; 

- Creşterea presiunilor asupra mediului 
prin deversarea necontrolată a apelor 
uzate menajere; 

- Incapacitatea susținerii cofinanțării 
proiectelor în acest domeniu. 
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3.  STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

3.1. Viziunea 2027 

Viziunea de dezvoltare a comunei 

Faraoani reflectă dezideratul care se 

dorește a fi atins în anul 2027, prin 

implementarea planului de măsuri şi 

proiecte, menținând în același timp 

echilibrul întrei cei trei piloni ai 

dezvoltării durabile locale – dezvoltarea 

socială, dezvoltarea economică și 

protejarea mediului înconjurător.  

Modernizarea infrastructurii, asigurarea 

accesului cetățenilor la utilități, 

atragerea de investitori care să creeze 

locuri de muncă și care să valorifice 

resursele comunei, facilitarea accesului 

tuturor locuitorilor la servicii 

educaționale, de sănătate și de asistență 

socială, crearea de oportunități de 

agrement și petrecere a timpului liber, 

crearea de oportunități pentru copii și 

tineri reprezintă principalele repere ale 

viziunii de dezvoltare locală a comunei 

Faraoani.  

Până în anul 2027, se dorește creşterea 

calității serviciilor publice, astfel încât 

populația să beneficieze de servicii 

publice la standarde europene. 

Pe de altă parte, atât dezvoltarea 

economică cât și îmbunătăţirea calităţii 

vieţii populaţiei trebuie să se realizeze 

sustenabil, ținând cont de principiile 

dezvoltării durabile.  

 

 

3.2. Obiectivele strategiei de 

dezvoltare locală 

Strategia de dezvoltare a comunei 

Faraoani este o strategie pe termen lung 

care necesită o atenție deosebită în ceea 

ce priveşte obiectivele și rezultatele 

acesteia. 

Obiectivul general de dezvoltare a 

comunei Faraoani constă în reducerea 

decalajelor față de oraș și îmbunătățirea 

calității vieții locuitorilor comunei, prin 

consolidarea poziției economice, sociale 

și culturale și asigurarea serviciilor 

publice necesare în scopul apropierii 

standardului general de dezvoltare către 

nivelul unor comunități similare din 

Uniunea Europeană.  

Obiectivele specifice principale sunt: 

 Dezvoltarea infrastructurii fizice prin 

îmbunătățirea rețelei de drumuri și 

dezvoltarea infrastructurii de 

utilități; 

 Stimularea dezvoltării economice în 

zonă și creșterea nivelului de trai al 

populației, prin diversificarea 

activităților economice; 

 Dezvoltarea și modernizarea 

serviciilor publice prin modernizarea 

infrastructurii de învățământ, cultură 

și servicii sociale; 

 Îmbunătățirea managementului 

deșeurilor și protejarea solului, apei 

și cadrului natural. 
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Îndeplinirea obiectivelor specifice este 

posibilă prin implementarea de proiecte, 

comuna Faraoani urmărind să fructifice 

în acest scop oportunitățile de finanțare 

europene și naționale disponibile.  

Atragerea investitorilor are un rol 

central în îndeplinirea obiectivului 

general şi a obiectivelor strategice şi 

specifice. Aceștia nu doar că vor oferi 

locuri de muncă populaţiei din comună, 

dar vor contribui semnificativ și la 

creșterea bugetului local, susținând 

finanțarea investițiilor din alte sectoare: 

infrastructură rutieră, infrastructură 

tehnico-edilitară, educație, cultură, 

sănătate, etc. 

Pentru a atinge obiectivul general al 

Strategiei de dezvoltare locală 2021-

2027, comuna Faraoani își va canaliza 

eforturile asupra unor priorități de 

dezvoltare principale concrete: 

dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea 

economică, dezvoltarea serviciilor 

publice și sociale, protecția mediului.  

 

  

Dezvoltarea infrastructurii fizice prin îmbunătățirea rețelei de
drumuri și dezvoltarea infrastructurii de utilități

Stimularea dezvoltării economice în zonă și creșterea
nivelului de trai al populației, prin diversificarea
activităților economice

Dezvoltarea și modernizarea serviciilor publice prin
modernizarea infrastructurii de învățământ, cultură,
sănătate și servicii sociale

Îmbunătățirea managementului deșeurilor și protejarea solului,
apei și cadrului natural

Obiectiv general

Reducerea decalajelor față de oraș și îmbunătățirea calității vieții 
locuitorilor comunei

OS1 

OS2 

OS3 

OS4 
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3.3. Priorități de dezvoltare 

Strategia de dezvoltare conține priorități 

și direcții de dezvoltare care se vor 

concretiza în proiecte de dezvoltare ce 

vor putea fi finanțate de la bugetul local, 

de la bugetul de stat și din fonduri 

structurale europene. Priorităţile și 

direcțiile de dezvoltare au fost stabilite în 

conformitate cu nevoile comunei ce au 

rezultat atât din analiza SWOT, cât și din 

cercetarea efectuată. Principalele 

priorități de dezvoltare ale comunei 

Faraoani pentru perioada 2021-2027 

sunt: P1 - Dezvoltarea infrastructurii, P2 

- Dezvoltarea economică, P3 - 

Dezvoltarea serviciilor publice și P4 - 

Protecția mediului. Prioritizarea 

investițiilor este un demers important 

pentru administrația publică locală, deși 

implementarea proiectelor este 

condiționată de disponibilitatea 

fondurilor de finanțare. (tipuri de 

fonduri, perioade de accesare, condiţii de 

eligibilitate etc.). Astfel, condiționată de 

deschiderea liniilor de finanțare într-un 

anumit domeniu, administrația publică 

va implementa un proiect a cărui 

prioritate este mai scăzută decât cea a 

altui proiect pentru care nu există încă 

linii de finanțare deschise. 

  

P1 - Dezvoltarea infrastructurii

P2 - Dezvoltarea economică

P3 - Dezvoltarea serviciilor 
publice

P4 - Protecția mediului
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Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
infrastructurii 

Dezvoltarea infrastructurii este 

considerată prioritatea nr. 1 a comunei 

Faraoani, deoarece în urma cercetării 

efectuate la nivelul comunei a reieșit 

faptul că este nevoie de îmbunătățirea 

situației infrastructurii (înființare rețea 

de gaz, reabilitarea și/asfaltare drumuri 

de interes local și a drumurilor de 

exploatație agricolă, construire și 

reabilitare poduri, podețe, alei), 

creşterea gradului de conectare a 

populaţiei la utilități, precum şi 

reducerea pierderilor cauzate de rețelele 

învechite. 

Obiectivul general al acestei priorități 

constă în restructurarea, modernizarea 

și dezvoltarea infrastructurii tehnice, ca 

factor de echilibru în amenajarea 

teritoriului, în conformitate cu cerințele 

de integrare în Comunitatea Europeană. 

Direcțiile de dezvoltare ale Priorității 1 

sunt: 

D1.1. Înființare rețea de distribuție gaze 

naturale   

D1.2. Modernizarea şi extinderea 

infrastructurii tehnico-edilitare 

D1.3. Îmbunătățirea infrastructurii de 

drumuri 

D1.4. Modernizarea şi extinderea 

iluminatului stradal 

Dezvoltarea infrastructurii este necesară 

nu doar pentru atragerea investitorilor și 

susținerea mediului de afaceri local, ci şi 

pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 

populaţiei.  

Lipsa rețelei de gaze reprezintă 

principalul punct slab al comunei 

Faraoani, de aceea, modernizarea și 

extinderea infrastructurii tehnico-

edilitare este absolut necesară. 

Prioritatea 2 – Dezvoltarea 
economică 

Prioritatea nr. 2 la nivelul comunei 

Faraoani o constituie Dezvoltarea 

economică, administrația publică locală 

urmând a lua măsuri pentru atragerea de 

noi investitori.  

Obiectivul general al acestei priorități 

constă în ridicarea nivelului de trai al 

populaţiei prin îmbunătăţirea condițiilor 

de dezvoltare economică a comunei. 

Direcțiile de dezvoltare ale Priorității 2 

sunt: 

D2.1. Forța de muncă 

D2.2. Dezvoltarea mediului de afaceri 

D2.3. Dezvoltarea turismului 

D2.4. Dezvoltarea sectorului agricol 

Implementarea de proiecte pe direcțiile 

de dezvoltare stabilite vizează 

diversificarea economiei locale și crearea 

de locuri de muncă pentru populația din 

comună. În acest fel, vor putea fi 

susținute şi investițiile publice din 

Faraoani, mediul economic contribuind 

la formarea unui buget local care să 

susțină îmbunătăţirea serviciilor publice. 

Dezvoltarea domeniului forței de muncă 

reprezintă un factor care contribuie la 

dezvoltarea durabilă din comună. 
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Prioritatea 3 - Dezvoltarea 
serviciilor publice  

Dezvoltarea serviciilor publice este  

considerată a fi prioritatea nr. 3 a 

comunei Faraoani, aici fiind incluse 

domenii precum: educația, sănătatea, 

serviciile sociale (asistență și protecție 

socială), salubrizarea, siguranța şi 

ordinea publică.  

Obiectivul general al acestei priorități 

constă în creșterea calității vieții 

locuitorilor comunei bazată pe 

implicarea comunității, civism cultură și 

conviețuire multietnică. 

Direcțiile de dezvoltare ale Priorității 3 

sunt: 

D3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor educaționale 

D3.2. Dezvoltarea infrastructurii de 

petrecere a timpului liber 

D3.3. Dezvoltarea infrastructurii și 

activităților culturale 

D3.4. Îmbunătățirea serviciilor de 

siguranță și ordine publică 

D3.5. Dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii și serviciilor de 

sănătate 

D3.6. Dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii și serviciilor 

sociale 

D3.7. Dezvoltarea serviciilor de 

transport public  

D3.8. Îmbunătățirea managementului 

serviciilor administrației publice 

locale 

Principalele investiții ce trebuie realizate 

pentru dezvoltarea serviciilor publice țin 

atât de modernizare cât și de dezvoltarea 

infrastructurii existente (unităţi 

educaționale, instituții culturale).  

În cadrul serviciilor publice, un rol aparte 

îl au spațiile destinate activităților 

culturale și sportive, rezolvarea 

problemelor întâmpinate din acest punct 

de vedere fiind stringentă. De asemenea, 

atât în domeniul salubrității cât și în 

domeniul serviciilor sociale există o 

nevoie importantă investiții. 

Prioritatea 4 - Protecția 
mediului 

Prioritatea 4 la nivelul comunei Faraoani 

este reprezentată de protecția mediului. 

Pe de o parte, anumite probleme de 

mediu vor fi rezolvate odată cu 

implementarea proiectelor de investiţii 

în infrastructură tehnico-edilitară, însă 

trebuie preîntâmpinate și problemele ce 

vor apărea odată cu dezvoltarea 

economică, creşterea populaţiei stabile, 

creşterea traficului rutier prin comună  

etc.  

Obiectivul general al priorității nr. 4 

constă în prezervarea mediului 

înconjurător și combaterea poluării, 

precum și valorificarea durabilă a 

resurselor naturale, în concordanță cu 

cerințele și directivele impuse de 

standardele UE în domeniu. 

Direcțiile de dezvoltare ale Priorității 4 

sunt: 

D4.1. Dezvoltarea serviciilor de 

colectare şi transport al 

deşeurilor 

D4.2. Intervenții pentru îmbunătăţirea 

factorilor de mediu 
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3.4. Direcții de dezvoltare durabilă 

D1.1. Înființare rețea de distribuție gaze naturale   

 
Prioritatea P1 - Dezvoltarea infrastructurii 
Obiective - Construirea unei rețele de distribuție gaze naturale în 

comuna Faraoani, județul Bacău 

- Facilitarea accesului tuturor locuitorilor la rețeaua de 
gaze 

- Îmbunătățirea calității vieții prin ridicarea nivelului 
de confort al  localnicilor 

Proiecte -    Înființare rețea de distribuție a gazului metan 
-  Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor din 
comuna Faraoani 
- Extinderea rețea de distribuție a gazelor naturale 
 

Rezultate estimate - Înființare/extindere rețea de distribuție gaze naturale 
Perioada de implementare 2021-2027 
Responsabili - Consiliul Local Faraoani 

- Consiliul Județean Bacău 
- Furnizorii de utilități publice 

Posibile surse de finanțare - Fonduri europene  
- Fonduri guvernamentale 
- Buget local 
- Împrumuturi contractate 
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D1.2. Modernizarea și extinderea infrastructurii tehnico-edilitare 

 
Prioritatea P1 - Dezvoltarea infrastructurii 
Obiective - Modernizarea, extinderea de rețele tehnico-edilitare 

- Creşterea gradului de conectare al populaţiei la 
rețelele tehnico-edilitare 

- Facilitarea accesului tuturor locuitorilor comunei la 
rețeaua tehnico-edilitară  

- Îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare 
prin extinderea și dezvoltarea sistemelor în condiții 
de siguranță 

- Creșterea gradului de conectare a locuitorilor la 
rețeaua de apă și canalizare 

- Creșterea nivelului de trai și îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale tuturor locuitorilor 

Proiecte - Modernizare și extindere rețea apă și canalizare 
- Racordarea la gaze a locuitorilor din comuna 

Faraoani 

Rezultate estimate - Creșterea gradului de conectare a locuințelor la 
rețelele tehnico-edilitare 

Perioada de implementare 2021-2027 
Responsabili - Consiliul Local Faraoani 

- Poliția Rutieră 
- Consiliul Judeţean 

Posibile surse de finanțare - Fonduri europene  
- Fonduri guvernamentale 
- Buget local 
- Împrumuturi contractate 
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D1.3. Îmbunătățirea infrastructurii de drumuri 

 
Prioritatea P1 - Dezvoltarea infrastructurii 
Obiective - Creşterea lungimii drumurilor modernizate de pe 

raza comunei Faraoani  

- Reabilitarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local și a  drumurilor de exploatație agricolă 

- Construirea și reabilitarea de poduri, podețe, drumuri 
și alei; 

- Creşterea siguranței rutiere 
Proiecte - Creșterea lungii drumurilor modernizate din comuna 

Faraoani 
- Reabilitarea/extinderea și/asfaltatarea drumurilor 

de interes local și a drumurilor de exploatație agricolă 
din comuna Faraoani 

- Realizarea de investiții privind îmbunătăţirea 
accesibilității comunei Faraoani prin reabilitarea şi 
construirea de poduri şi podeţe 

- Regularizare cursuri apă 
- Reabilitare și extindere rețea de drumuri colectoare 
- Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare 

pluvială 
- Amenajarea de piste pentru bicicliști și de spații 

pentru parcarea bicicletelor 

- Modernizarea şi extinderea sistemelor de protecție şi 
siguranță rutieră 

- Îmbunătăţirea sistemelor de marcaje rutiere 
Rezultate estimate - Asfaltarea și/sau pietruirea tuturor drumurilor din 

comună 
Perioada de implementare 2021-2027 
Responsabili - Consiliul Local Faraoani 

- Consiliul Județean Bacău 
- Ministerul Mediului 

Posibile surse de finanțare - Fonduri europene  
- Fonduri guvernamentale 
- Buget local 
- Împrumuturi contractate 
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D1.4. Modernizarea și extinderea iluminatului stradal 

 

 

 

 

 

 

 
  

Prioritatea P1 – Dezvoltarea infrastructurii 
Obiective - Creșterea eficienței energetice în domeniul 

iluminatului public  

- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice furnizate 

- Creşterea siguranței populaţiei 
Proiecte - Extinderea și modernizarea rețelei de iluminare 

stradală 

- Utilizarea energiei din surse alternative pentru 
iluminatul public 

- Cresterea eficientei energetice prin utilizarea 
tehnologiilor de tip LED 

Rezultate estimate - Creşterea numărului de stâlpi de iluminare stradală 
cu minim 5%; 

- Reducerea consumului de energie electrică necesară 
pentru iluminarea stradală cu minim 5% 

Perioada de implementare 2021-2027 
Responsabili - Consiliul Local Faraoani 

- Consiliul Județean Bacău 
- Ministerul Mediului 

Posibile surse de finanțare - Fonduri europene 
- Fonduri guvernamentale 
- Buget local 
- Împrumuturi contractate 
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D2.1. Forța de muncă 

 
Prioritatea P2 – Dezvoltarea economică 
Obiective - Reconstruirea economiei locale prin crearea de noi 

locuri de muncă, în diverse domenii de activitate 

- Reabilitare/Modernizare piață agroalimentară din 
comuna Faraoani 

- Înființarea unui centru pentru sprijinirea şomerilor în 
vederea reintegrării acestora pe piaţa muncii 

- Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și 
integrare pe piața muncii a grupurilor dezavantajate  

- Facilitarea accesului la formare profesională în vederea 
calificării sau recalificării profesionale 

- Încurajarea spiritului antreprenorial prin diversificarea 
economiei rurale 

- Atragerea de investitori  

- Promovarea activității antreprenoriale în rândul 
localnicilor  

- Facilitarea accesului la programe de pregătire 
profesională, de calificare și de dezvoltare 
antreprenorială 

Proiecte - Programe de formare, perfecționare, recalificare, 
reconversie profesională a adulților în vederea 
satisfacerii nevoilor locale ale pieței muncii și 
promovării adaptabilității angajaților 

- Programe de consiliere și orientare profesională pentru 
șomeri 

- Promovarea oportunităților de ocupare pentru 
persoanele cu risc ridicat de excluziune 

- Programe de formare și instruire a adulților în diverse 
domenii de activitate 

Rezultate estimate - Creșterea nivelului de instruire și calificare a 
locuitorilor 

- Creșterea ratei de ocupare a populației comunei cu 
minim 10% 

Perioada de implementare 2021-2027 
Responsabili - Consiliul Local Faraoani 

- Consiliul Județean Bacău 

- Camera de Comerț și Industrie Bacău 

- Camera Agricolă Județeană Bacău 
- Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Posibile surse de finanțare - Fonduri europene  
- Fonduri guvernamentale 
- Buget local 
- Împrumuturi contractate 
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D2.2. Dezvoltarea mediului de afaceri 

 
Prioritatea P2 – Dezvoltarea economică 
Obiective - Creşterea numărului de societăți comerciale din 

comună  

- Dezvoltarea mediului antreprenorial prin 
intermediul fondurilor europene 

- Diversificarea activităţilor economice de la nivel local 

- Creşterea numărului de locuri de muncă 
- Îmbunătățirea colaborării dintre mediul de afaceri și 

autoritățile publice locale 
Proiecte - Dezvoltarea programelor de promovare a activității 

antreprenoriale 
- Derularea de parteneriate publice-private în vederea 

demarării de activităţi în domeniul industrial 
- Acordarea de facilități pentru investitori, în funcție de 

natura activității și beneficiile pe care aceștia le-ar 
putea aduce bugetului local 

- Facilitarea accesului la utilități pentru întreprinderi 
- Promovarea oportunităților de investiţii prin 

intermediul mijloacelor online şi offline  

- Organizarea de campanii de informare pentru 

accesare de fonduri europene 

- Evaluarea cererii şi ofertei de pe piața muncii 

- Implementarea de programe de formare 

antreprenorială și perfecționare profesională 

- Promovarea activităţilor de servicii/mică 
producție/meșteșuguri la nivel local și/sau national 

- Promovarea parteneriatelor de tip public-privat 

- Organizarea de consultări publice periodice între 
autoritățile locale și mediul de afaceri 

Rezultate estimate - Creşterea numărului de întreprinderi cu cel puţin 
5% 

- Reducerea numărului de șomeri cu minim 10% 
- Creşterea numărului de investiţii realizate prin 

accesarea fondurilor europene de către mediul de 
afaceri 

Perioada de implementare 2021-2027 
Responsabili - Consiliul Local Faraoani 

- Consiliul Județean Bacău 
Posibile surse de finanțare - Fonduri europene  

- Fonduri guvernamentale 
- Buget local 
- Împrumuturi contractate 
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D2.3. Dezvoltarea turismului 

 
Prioritatea P2 – Dezvoltarea economică 
Obiective - Valorificarea zonelor și obiectivelor turistice locale 

- Promovarea tradițiilor, valorilor și culturii 

- Creşterea notorietății comunei Faraoani şi a 
atractivității turistice a acesteia, la nivel regional și 
naţional 

- Crearea infrastructurii pentru turism și agroturism – 
căi de acces și alte utilități 

- Încurajarea activităţilor de interes turistic 
Proiecte - Sprijinirea înființării de facilitați de cazare (pensiuni 

şi pensiuni agroturistice) capabile să asigure un 
minim de spații de cazare în zona, facilitați necesare 
pentru dezvoltarea oricărui tip de turism 

- Dezvoltarea de parteneriate public-private pentru 
valorificarea zonelor cu potențial 
turistic/agroturistic 

- Sprijinirea întreprinzătorilor privați în deschiderea 
de afaceri în domeniu – pensiuni turistice etc. 

- Susținerea dezvoltării infrastructurii de cazare și a 
infrastructurii de alimentație publică 

- Inițierea și desfășurarea de campanii de promovare a 
potențialul cultural local 

Rezultate estimate - Creșterea numărului de turiști  
- Realizarea unor circuite turistice care să cuprindă 

obiective turistice de pe raza comunei 
Perioada de implementare 2021-2027 
Responsabili - Consiliul Local Faraoani 

- Consiliul Județean Bacău 
- Mediul de afaceri 

Posibile surse de finanțare - Fonduri europene  
- Fonduri guvernamentale 
- Buget local 
- Împrumuturi contractate 

 

  



Strategia de dezvoltare locală a comunei Faraoani, județul Bacău 

pentru perioada  2021-2027 

 

 

79 

 

D2.4. Dezvoltarea sectorului agricol 

 
Prioritatea P2 -  Dezvoltarea economică 
Obiective - Facilitarea vânzării de produse agricole prin 

reabiltarea și dotarea piețelor agroalimentare 
existente  

- Crearea condițiilor pentru dezvoltarea unor rețele 
locale de desfacere și a unor lanțuri de alimentare 
scurte 

- Facilitarea condițiilor pentru organizarea și 
funcționarea târgurilor de animale 

- Valorificarea superioară a potențialului agricol 
existent 

- Consiliere și instruire în domeniul agricol 
- Dezvoltarea agriculturii moderne, prin trecerea de la 

practicarea unei agriculturi de subzistență la o 
agricultură comercială 

Proiecte - Realizarea de investiții privind promovarea 
tehnologiilor agricole moderne 

- Susţinerea parteneriatelor de tip public-privat 
pentru valorificarea resurselor locale (ferme 
piscicole, ferme agro-zootehnice – prelucrare lapte, 
carne, etc.) 

- Facilitarea accesului la sprijin și consultanță 
profesională pentru întreprinzători agricoli prin 
crearea unui centru de calificare 

- Înființarea unor  puncte de colectare a laptelui și a 
produselor agricole 

- Înființarea unui siloz agricol/centru de depozitare a 
produselor agricole 

- Înființarea unei structuri asociative a producătorilor 
agricoli din comună 

- Organizarea de piețe/târguri  

- Înființarea/reabilitarea/ modernizarea și dotarea 
cabinetelor de medicină veterinară 

- Îmbunătățirea parcului auto de mașini și utilaje 
agricole ale comunei 

- Dezvoltarea infrastructurii de acces spre 
exploatațiile agricole 

Rezultate estimate - Creșterea productivității agriculturii cu minim 10% 

- Creșterea nivelului de trai al populației care lucrează 
în agricultură 

- Creșterea suprafeței terenurilor agricole valorificate 
cu minim 5% 
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Perioada de implementare 2021-2027 
Responsabili - Consiliul Local Faraoani 

- Direcția pentru Agricultură a Județului Bacău 

- Camera Agricolă Județeană Bacău 

- Asociația Grupul de Acțiune Locală Confluențe 

Moldave 

- Consiliul Județean Bacău 
Posibile surse de finanțare - Fonduri europene  

- Fonduri guvernamentale 
- Buget local 
- Împrumuturi contractate 
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D3.1. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor educaționale 

 
Prioritatea P3 -  Dezvoltarea serviciilor publice 
Obiective - Derulare de programe de consiliere şi orientare şcolară în 

vederea diminuării fenomenului de abandon şcolar 

- Sprijinirea tinerilor care au părăsit timpuriu şcoala prin 
programe de tip „a doua şansă” 

- Îmbunătăţirea condițiilor de desfășurare a activităţilor 
educaționale prin modernizare, extindere, reabilitare 
unităţi școlare 

- Creşterea performanțelor școlare  

- Facilitarea dezvoltării de proiecte pentru prevenirea 
abandonului școlar 

- Facilitarea derulării de programe de consiliere și 
orientare școlară în vederea diminuării fenomenului de 
abandon școlar 

- Perfecționarea și formarea continuă a cadrelor didactice 
din unitățile de învățământ 
 

Proiecte - Construirea unui corp clădire pentru școală pentru 
suplimentarea sălilor de curs 

- Extindere școală pentru crearea de grupuri sanitare 
- Îmbunătăţirea condițiilor de desfășurare a activităţilor 

educaționale prin modernizare, extindere, reabilitare 
unităţi școlare 

- Creşterea performanțelor școlare  
- Facilitarea dezvoltării de proiecte pentru prevenirea 

abandonului școlar 
- Facilitarea derulării de programe de consiliere și 

orientare școlară în vederea diminuării fenomenului de 
abandon școlar 

- Perfecționarea și formarea continuă a cadrelor didactice 
din unitățile de învățământ 
 

Rezultate estimate - Reabilitarea unui număr de minim 2 unități educaționale 
- Amenajarea și/sau dotarea a minim 1 sală de sport, 1 

teren de sport, minim 1 laborator, minim 4 săli de clasă 
Perioada de 
implementare 

2021-2027 

Responsabili - Consiliul Local Faraoani 
- Ministerul Educației Naționale 

Posibile surse de 
finanțare 

- Fonduri europene  
- Fonduri guvernamentale 
- Buget local 
- Împrumuturi contractate 
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D3.2. Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber 
Prioritatea P3 -  Dezvoltarea serviciilor publice 
Obiective - Construire, reabilitare, amenajare, dotare spații 

pentru desfășurarea activităților de petrecere a 
timpului liber, culturale și sportive 

- Îmbunătăţirea aspectului general al comunei 
Faraoani 

- Diversificarea posibilităților de petrecere a timpului 
liber 

- Diversificarea posibilităților de practicare a 
activităților sportive 

- Dezvoltarea cadrului necesar pentru practicarea 
sportului și pentru desfășurarea activităților de 
agrement și recreere 

- Dezvoltare trasee piste biciclete 
Proiecte - Amenajare parcuri pentru recreere și locuri de joacă 

pentru copii în satele comunei 

- Amenajare zonă picnic 

- Deschiderea unui post de radio local 

- Construire teren de sport cu nocturnă 

- Extinderea și modernizarea spațiilor verzi 

- Extinderea și modernizarea spațiilor de joacă pentru 
copii 

- Construirea unei baze sportive multifuncționale 

- Amenajarea unei zone de agrement complexe 

- Susținerea echipelor sportive din comună 

- Încurajarea participării tinerilor la activitățile 
sportive și de petrecere a timpului liber 

- Organizarea de competiții sportive 
Rezultate estimate - Creşterea suprafeţei spațiilor de joacă pentru copii cu 

minim 10% 

- Minim 2 spații de joacă pentru copii modern 
amenajate 

- Teren de sport cu nocturnă 
- Creşterea numărului de echipamente de joacă pentru 

copii la nivel local cu minim 10% 
Perioada de implementare 2021-2027 
Responsabili - Consiliul Local Faraoani 
Posibile surse de finanțare - Fonduri europene  

- Fonduri guvernamentale 
- Buget local 
- Împrumuturi contractate 
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D3.3. Dezvoltarea infrastructurii și activităților culturale 

 

 

 

 

 

  

Prioritatea P3 -  Dezvoltarea serviciilor publice 
Obiective - Organizarea de activități culturale în comună 

- Conservarea patrimoniului cultural local 
- Diversificarea activităților culturale la nivelul 

comunei 
- Modernizarea infrastructurii de cultură, întreținerea 

și conservarea obiectivelor culturale 
- Sprijinirea cultelor religioase și a lăcașelor de cult 
- Creșterea interesului comunității pentru păstrarea 

identității și moștenirii culturale a comunei 
Proiecte - Consolidare și amenajarea lăcaşelor de cult din 

comuna Faraoani 
- Inițierea și desfășurarea de campanii de promovare a 

potențialul cultural local, evenimente culturale cu 
participarea publicului larg; 

- Reabilitarea, extinderea, îmbunătăţirea dotărilor 
bibliotecii comunale 

- Revitalizarea, valorificarea și asigurarea transmiterii 
către generațiile viitoare a obiceiurilor și tradițiilor 
din comună 

- Susținerea înființării de ansambluri, formații etc 
- Înființarea unor centre de promovare a 

meșteșugurilor tradiționale 
- Reabilitarea obiectivelor cultural-religioase din 

comună 
Rezultate estimate - Creșterea cu minim 5% a fondului de carte  

- Creșterea numărului de evenimente culturale locale 
Perioada de implementare 2021-2027 
Responsabili - Consiliul Local Faraoani 

- Instituțiile culturale 
Posibile surse de finanțare - Fonduri europene  

- Fonduri guvernamentale 
- Buget local 
- Împrumuturi contractate 
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D3.4. Îmbunătățirea serviciilor de siguranță publică și ordine publică 

 

 

 

 

 

 

  

Prioritatea P3 -  Dezvoltarea serviciilor publice 
Obiective - Creşterea siguranței populaţiei din comună 

- Îmbunătățirea climatului de ordine și siguranță 
publică prin montare camere supraveghere în zonele 
cu infracționalitate ridicată 

Proiecte - Dotarea cu echipamente și utilaje a serviciului public 
comunal 

- Dotarea cu sisteme de monitorizare video a locurilor 
publice cu infracționalitate ridicată 

- Îmbunătăţirea dotării serviciului public de politie cu 
echipamente și infrastructură specifică 

- Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de 
Urgență cu echipamente necesare pentru intervenții 

- Organizarea de campanii de informare cu privire la 
siguranța cetățeanului, cunoașterea regulilor și 
măsurilor de apărare împotriva dezastrelor 

- Implementarea unor proiecte de prevenire a 
infracționalității 

- Reactualizarea planurilor de ordine și siguranță 
publică 

 
Rezultate estimate - Asigurarea supravegherii video a locurilor publice cu 

infracționalitate ridicată 
- Reducerea ratei infracționalității cu minim 5% 
- Creşterea gradului de informare a populaţiei privind 

siguranța publică 
- Compartimentul de servicii publice mai bine dotat 

Perioada de implementare 2021-2027 
Responsabili - Consiliul Local Faraoani 

- Poliția Locală 
- Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență 

Posibile surse de finanțare - Fonduri europene  
- Fonduri guvernamentale 
- Buget local 
- Împrumuturi contractate 
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D3.5. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii și serviciilor de 
sănătate 

 

 

 

 

 

 

  

Prioritatea P3 -  Dezvoltarea serviciilor publice 
Obiective - Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate și a 

condițiilor de desfășurare a activităţilor medicale 
- Educarea locuitorilor comunei privind starea de 

sănătate, cu scopul îmbunătățirii stării de sănătate a 
acestora 

Proiecte - Extinderea infrastructurii medicale la nivelul satelor 
componente ale comunei Faraoani 

- Construire, amenajare heliport 
- Construirea de noi cabinete medicale  
- Reabilitarea, modernizarea și dotarea cu 

echipamente a unităților medicale de la nivel local 
- Asigurarea necesarului de resurse umane în 

domeniul sănătății 
- Înființarea la nivel local a unui serviciu pentru 

urgențe medicale 
- Înființarea unui cabinet de planificare familială 
- Organizarea unor evenimente pentru promovarea 

sănătății populației, acțiuni de conștientizare, 
campanii de informare privind igiena, educația 
sexuală etc. 

- Derularea unor parteneriate cu ONG-uri specializate 
pe probleme de sănătate 

Rezultate estimate - Reabilitarea a minim 1 unitate medicală 
- Înființarea a minim 1 dispensar medical  
- Construire heliport 

Perioada de implementare 2021-2027 
Responsabili - Consiliul Local Faraoani 

- Direcția de Sănătate Publică Bacău 
- Ministerul Sănătății 
- ONG-uri 

Posibile surse de finanțare - Fonduri europene  
- Fonduri guvernamentale 
- Buget local 
- Împrumuturi contractate 
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D3.6. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii și serviciilor sociale 

 

 

 

  

Prioritatea P3 -  Dezvoltarea serviciilor publice 
Obiective - Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale prin 

construire centru administrativ multifuncțional 

- Creşterea gradului de integrare /reintegrare 
profesională a persoanelor defavorizate; 

- Crearea de noi locuri de muncă destinate persoanelor 
defavorizate 

- Îmbunătăţirea capacității de furnizare a serviciilor 
sociale 

- Înființare și dotare locuințe sociale 
Proiecte - Construirea unui centru pentru copii abandonaţi, 

proveniţi din familiile sărace şi familiile de rromi 

- Construcția și dotarea unui centru de zi pentru 
vârstnici 

- Construcția și dotarea centrelor de zi pentru copii 

- Înființarea și dotarea unui centru integrat de servicii 
sociale pentru sprijinirea persoanelor aflate în 
situații de risc 

- Construirea de locuințe sociale pentru persoanele 
defavorizate 

- Inițierea de parteneriate public-private cu sectorul 
ONG pentru servicii specializate adresate 
persoanelor din grupuri vulnerabile 

- Sprijinirea înființării de întreprinderi sociale 
Rezultate estimate - Reducerea cu 10% a cazurilor de abandon școlar; 

- Reducerea cu 5% a cazurilor de abandon familial; 
Perioada de implementare 2021-2027 
Responsabili - Consiliul Local Faraoani 

- Mediul de afaceri 
Posibile surse de finanțare - Fonduri europene  

- Fonduri guvernamentale 
- Buget local 
- Împrumuturi contractate 
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D3.7. Dezvoltarea serviciilor de transport public 

 
Prioritatea P3 -  Dezvoltarea serviciilor publice 
Obiective - Îmbunătățirea infrastructurii de transport 
Proiecte - Amenajarea stațiilor de transport în comun 

- Contractarea unei companii private pentru servicii de 
transport public 

Rezultate estimate - Minim 3 stații de transport în comun amenajate 
- Minim 1 traseu de transport public 

Perioada de implementare 2021-2027 
Responsabili - Consiliul Local Faraoani 

- Mediul de afaceri 
Posibile surse de finanțare - Fonduri europene  

- Fonduri guvernamentale 
- Buget local 
- Împrumuturi contractate 
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D3.8. Îmbunătățirea managementului serviciilor administrației 
publice locale 

 

 

  

Prioritatea P3 – Dezvoltarea serviciilor publice 
Obiective - Creşterea eficienței serviciilor publice locale 

- Îmbunătățirea capacității administrative a administrației 
publice-locale 

Proiecte - Modernizarea/ construcția/ extinderea/reabilitarea și dotarea 
sediului primăriei 

- Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii comunității 

- Desfășurarea unor programe de training pentru funcționarii 
publici 

- Organizarea de consultări publice periodice pentru 
identificarea problemelor cetățenilor 

- Realizarea de parteneriate, schimburi de experiență, activități 
de înfrățire cu alte comunități rurale din județ, țară sau 
străinătate 

- Actualizarea și îmbunătățirea conținutului site-ului Primăriei 
comunei Faraoani 

- Crearea unei identități vizuale a Primăriei comunei Faraoani 
prin standardizare elementelor de identitate vizuală 

- Crearea unui sistem de monitorizare și evaluare a calităţii 
serviciilor publice oferite locuitorilor comunei 

- Eliminarea blocajelor birocratice și implementarea unui sistem 
de management al calităţii în serviciile publice 

Rezultate estimate - Perfecționarea a minim 10% din aparatul de specialitate al 
Primăriei 

- Organizarea unui minim de 1 consultare publică anuală 
Perioada de 
implementare 

2021-2027 

Responsabili - Consiliul Local Faraoani 
Posibile surse de 
finanțare 

- Fonduri europene  
- Fonduri guvernamentale 
- Buget local 
- Împrumuturi contractate 
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D4.1. Dezvoltarea serviciilor de colectare și transport al deșeurilor 
 

Prioritatea P4 - Protecția mediului 
Obiective - Reducerea efectelor negative ale activităţilor umane 

asupra mediului 

- Dezvoltarea unui sistem eficient de management al 
deșeurilor 

- Protejarea și îmbunătățirea factorilor de mediu 
Proiecte - Implementarea unui sistem de colectare selectivă a 

deșeurilor  

- Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru 
colectarea selectivă a deşeurilor 

- Extinderea serviciilor de colectare a deşeurilor 

- Amenajarea spațiilor publice cu pubele de gunoi 

- Desfășurarea de campanii de informare a populaţiei 
cu privire la importanța şi procedurile de colectare 
selectivă a deşeurilor 

- Promovarea utilizării resurselor de energie 
alternativă, a practicilor de agricultură ecologică 

- Restructurarea activităţilor gospodărești pentru 
eliminarea surselor de poluare a aerului, apei și 
solului 

- Stoparea poluării și depoluarea cursurilor de apă 

- Promovarea colectării selective a deşeurilor de 
echipamente electrice și electronice 

- Amenajarea de platforme betonate pentru colectarea 
gunoiului 

Rezultate estimate - Reducerea poluării 

- Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației 

- Creşterea cu 20% a gradului de acoperire a serviciilor 
de salubrizare 

- Minim 1 campanie de educație şi conștientizare a 
populaţiei 

- Creşterea cu minim 10% a numărului de pubele de 
gunoi din spațiile publice 

Perioada de implementare 2021-2027 
Responsabili - Consiliul Local Faraoani 

- Operatorul de salubrizare 

- Agenția pentru Protecția Mediului Bacău 

- Garda de mediu 
- Ministerul Mediului 

Posibile surse de finanțare - Fonduri europene  
- Fonduri guvernamentale 
- Buget local 
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D4.2. Intervenții pentru îmbunătățirea factorilor de mediu 
  

Prioritatea P4 - Protecția mediului 
Obiective - Îmbunătăţirea calităţii mediului prin construire 

diguri și împădurire terenuri 

- Adoptarea de măsuri privind ameliorarea și 
prevenirea inundațiilor 

- Creşterea gradului de conștientizare al populaţiei vis-
à-vis de problemele de mediu 

Proiecte - Promovarea utilizării  surselor nepoluante 

- Organizarea de campanii de ecologizare a cadrului 
natural 

- Realizarea de acțiuni de împădurire 
Rezultate estimate - Organizarea a minim 2 acțiuni de ecologizare 
Perioada de implementare 2021-2027 
Responsabili - Consiliul Local Faraoani 

- Unitățile educaționale 

- Agenția pentru Protecția Mediului Bacău 

- Societatea civilă 

- Ministerul Mediului şi Pădurilor 
- Direcția Silvică a Județului Bacău 

Posibile surse de finanțare - Fonduri europene  
- Fonduri guvernamentale 
- Buget local 
- Împrumuturi contractate 
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Logica de intervenție a Strategiei de dezvoltare locală 

Obiective strategice Priorități Direcții de acţiune Obiective specifice 

 P1  Dezvoltarea 
infrastructurii 

D1.1. Înființare rețea de 
distribuție gaze naturale   

- Construirea unei rețele de distribuție gaze 
naturale în comuna Faraoani, județul Bacău 

- Facilitarea accesului tuturor locuitorilor la 
rețeaua de gaze 

- Îmbunătățirea calității vieții prin ridicarea 
nivelului de confort al  localnicilor 

OS1 Dezvoltarea 
infrastructurii fizice prin 
îmbunătățirea rețelei de 
drumuri și dezvoltarea 
infrastructurii de utilități 

D1.2. Modernizarea şi 
extinderea infrastructurii 
tehnico-edilitare 

- Modernizarea, extinderea de rețele tehnico-
edilitare 

- Creşterea gradului de conectare al populaţiei 
la rețelele tehnico-edilitare 

- Facilitarea accesului tuturor locuitorilor 
comunei la rețeaua tehnico-edilitară  

- Îmbunătățirea infrastructurii de apă și 
canalizare prin extinderea și dezvoltarea 
sistemelor în condiții de siguranță 

- Creșterea gradului de conectare a locuitorilor 
la rețeaua de apă și canalizare 

- Creșterea nivelului de trai și îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale tuturor locuitorilor 

- Construire, amenajare heliport 
D1.3. Îmbunătățirea 
infrastructurii de drumuri 

- Creşterea lungimii drumurilor modernizate de 
pe raza comunei Faraoani  

- Reabilitarea și/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local și a  drumurilor de exploatație 
agricolă 
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- Construirea și reabilitarea de poduri, podețe, 
drumuri și alei; 

- Creşterea siguranței rutiere 

D1.4. Modernizarea şi 
extinderea iluminatului 
stradal 

- Creșterea eficienței energetice în domeniul 
iluminatului public  

- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice 
furnizate 

- Creşterea siguranței populaţiei 
 P2  Dezvoltarea 

economică 
D2.1. Forța de muncă - Reconstruirea economiei locale prin crearea 

de noi locuri de muncă, în diverse domenii de 
activitate 

- Creșterea gradului de ocupare a forței de 
muncă și integrare pe piața muncii a 
grupurilor dezavantajate  

- Facilitarea accesului la formare profesională 
în vederea calificării sau recalificării 
profesionale 

- Încurajarea spiritului antreprenorial prin 
diversificarea economiei rurale 

- Atragerea de investitori  

- Promovarea activității antreprenoriale în 
rândul localnicilor  

- Facilitarea accesului la programe de pregătire 
profesională, de calificare și de dezvoltare 
antreprenorială 
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 D2.2. Dezvoltarea mediului de 
afaceri 

- Creşterea numărului de societăți comerciale 
din comună  

- Dezvoltarea mediului antreprenorial prin 
intermediul fondurilor europene 

- Diversificarea activităţilor economice de la 
nivel local 

- Creşterea numărului de locuri de muncă 

- Îmbunătățirea colaborării dintre mediul de 
afaceri și autoritățile publice locale 

 D2.3. Dezvoltarea turismului - Valorificarea zonelor și obiectivelor turistice 
locale 

- Promovarea tradițiilor, valorilor și culturii 

- Creşterea notorietății comunei Faraoani şi a 
atractivității turistice a acesteia, la nivel 
regional și naţional 

- Crearea infrastructurii pentru turism și 
agroturism – căi de acces și alte utilități 

- Încurajarea activităţilor de interes turistic 
OS2 Stimularea dezvoltării 
economice în zonă și 
creșterea nivelului de trai 
al populației, prin 
diversificarea activităților 
economice 

D2.4. Dezvoltarea sectorului 
agricol 

- Facilitarea vânzării de produse agricole prin 
reabilitarea și dotarea piețelor agroalimentare 
existente  

- Crearea condițiilor pentru dezvoltarea unor 
rețele locale de desfacere și a unor lanțuri de 
alimentare scurte 

- Facilitarea condițiilor pentru organizarea și 
funcționarea târgurilor de animale 
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- Valorificarea superioară a potențialului agricol 
existent 

- Consiliere și instruire în domeniul agricol 
- Dezvoltarea agriculturii moderne, prin 

trecerea de la practicarea unei agriculturi de 
subzistență la o agricultură comercială 

OS3 Dezvoltarea și 
modernizarea serviciilor 
publice prin modernizarea 
infrastructurii de 
învățământ, cultură, 
sănătate și servicii sociale 
 
 
 
 
 
 
OS3 Dezvoltarea și 
modernizarea serviciilor 
publice prin modernizarea 
infrastructurii de 
învățământ, cultură, 
sănătate și servicii sociale 
 
 
 

P3   Dezvoltarea 
serviciilor publice 

 
D3.1. Dezvoltarea 
infrastructurii și serviciilor 
educaționale 

- Îmbunătăţirea condițiilor de desfășurare a 
activităţilor educaționale prin modernizare, 
extindere, reabilitare unităţi școlare 

- Creşterea performanțelor școlare  
- Facilitarea dezvoltării de proiecte pentru 

prevenirea abandonului școlar 
- Facilitarea derulării de programe de consiliere 

și orientare școlară în vederea diminuării 
fenomenului de abandon școlar 

- Perfecționarea și formarea continuă a cadrelor 
didactice din unitățile de învățământ 

 
D3.2. Dezvoltarea 
infrastructurii de petrecere a 
timpului liber 

- Construire, reabilitare, amenajare, dotare 
spații pentru desfășurarea activităților de 
petrecere a timpului liber, culturale și sportive 

-  Îmbunătăţirea aspectului general al comunei 
Faraoani 

- Diversificarea posibilităților de petrecere a 
timpului liber 

- Diversificarea posibilităților de practicare a 
activităților sportive 
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OS3 Dezvoltarea și 
modernizarea serviciilor 
publice prin modernizarea 
infrastructurii de 
învățământ, cultură, 
sănătate și servicii sociale 

- Dezvoltarea cadrului necesar pentru 
practicarea sportului și pentru desfășurarea 
activităților de agrement și recreere 

- Dezvoltare trasee piste biciclete 

D3.3. Dezvoltarea 
infrastructurii și activităților 
culturale 

- Organizarea de activități culturale în comună 
-     Conservarea patrimoniului cultural local 
- Diversificarea activităților culturale la nivelul 

comunei 
- Modernizarea infrastructurii de cultură, 

întreținerea și conservarea obiectivelor 
culturale 

- Sprijinirea cultelor religioase și a lăcașelor de 
cult 

- Creșterea interesului comunității pentru 
păstrarea identității și moștenirii culturale a 
comunei 

D3.4. Îmbunătăţirea 
serviciilor de siguranță şi 
ordine publică 

-    Creşterea siguranței populaţiei din comună 
-     Îmbunătățirea climatului de ordine și siguranță 
publică prin montare camere supraveghere în 
zonele cu infracționalitate ridicată 

D3.5. Dezvoltarea și 
modernizarea infrastructurii și 
serviciilor de sănătate 

- Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate și a 
condițiilor de desfășurare a activităţilor 
medicale 

- Educarea locuitorilor comunei privind starea 
de sănătate, cu scopul îmbunătățirii stării de 
sănătate a acestora 
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D3.6. Dezvoltarea și 
modernizarea infrastructurii și 
serviciilor sociale 

- Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale 
prin construire centru administrativ 
multifuncțional 

- Creşterea gradului de integrare /reintegrare 
profesională a persoanelor defavorizate; 

- Crearea de noi locuri de muncă destinate 
persoanelor defavorizate 

- Îmbunătăţirea capacității de furnizare a 
serviciilor sociale 

- Înființare și dotare locuințe sociale 
D3.7. Dezvoltarea serviciilor 
de transport public 

- Îmbunătățirea infrastructurii de transport 

D3.8. Îmbunătăţirea 
managementului serviciilor 
administrației publice locale 

- Creşterea eficienței serviciilor publice locale 
- Îmbunătățirea capacității administrative a 

administrației publice-locale 

 
 
OS4 Îmbunătățirea 
managementului 
deșeurilor și protejarea 
solului, apei și cadrului 
natural 

 
P4 - Protecția mediului 

D4.1. Dezvoltarea serviciilor 
de colectare şi transport al 
deşeurilor 

- Reducerea efectelor negative ale activităţilor 
umane asupra mediului 

- Dezvoltarea unui sistem eficient de 
management al deșeurilor 

- Protejarea și îmbunătățirea factorilor de 
mediu 

D4.2. Intervenții pentru 
îmbunătăţirea factorilor de 
mediu 

- Îmbunătăţirea calităţii mediului prin 
construire diguri și împădurire terenuri 

-   Adoptarea de măsuri privind ameliorarea și 
prevenirea inundațiilor 

- Creşterea gradului de conștientizare al 
populaţiei vis-à-vis de problemele de mediu 
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3.5. Portofoliu de proiecte 

Proiectele care necesită a fi demarate și 

implementate la nivelul comunei 

Faraoani, în perioada 2021-2027, în 

vederea dezvoltării echilibrate a 

comunității, au fost selectate în urma 

procesului de consultare publică.  

Selectarea acestor proiecte s-a realizat în 

funcţie de următoarele criterii: 

contribuția la dezvoltarea economică a 

comunei, contribuția la creşterea 

nivelului de trai, contribuţia la 

menţinerea și îmbunătăţirea condițiilor 

de mediu și intensitatea problemei. 

Astfel, portofoliul de proiecte prioritare 

ale comunei Faraoani este format din 

următoarele investiţii: 

1. Inființare sistem inteligent de 

distribuție a  gazelor naturale în 

comuna Faraoani, județul  

2. Modernizare și extindere sistem 

canalizare și alimentare cu apa 

3. Reabilitarea termică și creșterea 

eficienței energetice a clădirilor 

publice din comună  

4. Modernizare și extindere sistem 

de iluminat public 

5. Reabilitare și modernizare 

drumuri de interes local în 

comuna Faraoani, judetul Bacau  

6. Amenajare intersecție DC 167 cu 

DN 2 

7. Modernizarea și extinderea 

sistemului de transport public în 

comun 

8. Dezvoltarea programelor de 

promovare a activității 

antreprenoriale 

9. Organizarea de târguri de joburi 

10. Centru de colectare și prelucrare 

materii prime rezultate din 

sectorul agricol 

11. Sprijinirea înființării de facilitați 

de cazare (pensiuni şi pensiuni 

agroturistice) capabile să asigure 

un minim de spații de cazare în 

zona, facilitați necesare pentru 

dezvoltarea oricărui tip de turism 

12. Construire Centru Cultural 

Multifunctional 

13. Reabilitare termica și 

modernizare Scoala Gimnaziala 

Nr.1, Faraoani, jud.Bacau 

14. Modernizare si punere in valoare 

a monumentelor istorice 

15. Modernizarea cladirilor celor 

doua scoli din comuna Faraoani 

16. Construire și dotare centru de 

zi/afterschool pentru copii  

17. Construire creșă 

18. Amenajarea de spații de joacă, 

parcuri, spații verzi pentru copiii 

din satele componente ale 

comunei Faraoani  

19. Construire Centru Ingrijire 

Bătrâni 

20. Construire locuințe sociale 

21. Construire baze sportive 

22. Amenajare teren de sport 

23. Organizarea sistemului de 

colectare selectivă, a spatiului de 

depozitare temporară și 

transportul deșeurilor 

24. Construire parc industrial în 

comuna Faraoani 

25. Modernizarea și extinderea 

sistemului de transport public în 

comun 
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26. Reabilitare si modernizare cladire 

biblioteca comunala 

27. Incurajarea operatorilor TV și 

internet de a-si extinde 

infrastructura pe raza comunei 

28. Modernizarea serviciului de 

utilitate publica privind curatenia 

și ingrijirea spatiilor comunale 

29. Amenajare piata de desfacere a 

produselor locale 

30. Amenajare cabinet medical scolar 

31. Modernizare drumuri de 

exploatatie agricola 
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1. Înființare sistem inteligent de distribuție a  gazelor naturale în comuna 

Faraoani, județul Bacău 

Descrierea 

proiectului 

Proiectul are ca obiect realizarea unei rețele de gaze naturale în 

comuna Faraoani, județ Bacău.  

Justificarea 

proiectului 

Situația actuală de alimentare cu combustibil a locuințelor 

neracordate la o rețea de distribuție gaze naturale implică depozite 

de combustibili solizi, aprovizionarea cu butelii de gaz lichefiat și 

consum de energie electrică. Aceste soluții implică costuri foarte 

mari pentru populația din comuna Faraoani pentru asigurarea 

încălzirii locuințelor dar și pentru încălzirea apei menajere, 

încărcarea facturilor de energie electrică cu consumurile boilerelor 

electrice. Dată fiind situația dificilă creată la aprovizionarea cu 

butelii de aragaz și de necesitatea reducerii la minim a tăierilor de 

lemn din păduri și faptul că utilizarea combustibililor solizi 

poluează mediul înconjurător, este necesară demararea investiției 

pentru înființarea distribuției de gaze naturale în comuna Faraoani.  

Grupuri țintă Populaţia comunei Faraoani 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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2. Modernizare și extindere sistem canalizare și alimentare cu apa 

Descrierea 

proiectului 

Proiectul are ca obiectiv modernizarea şi extinderea rețelei de 

alimentare cu apă și canalizare 

Justificarea 

proiectului 

Apa este esențială pentru populație și pentru desfășurarea 

activităţilor economice. Prosperitatea și bunăstarea unei comunități 

sunt direct dependente de furnizarea unei cantităţi suficiente de apă 

curată.  

Extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă va contribui la 

creșterea nivelului de trai al populației din satele Bălțata și Faraoani, 

eficientizându-se activitatea, atât a localnicilor, cât și a agenților 

economici. După finalizarea acestui proiect, locuitorii comunei 

Faraoanivor beneficia de servicii de calitate în ceea ce privește 

furnizarea apei potabile. O astfel de investiție va avea impact social și 

asupra calității mediului datorită reducerii factorilor de risc pentru 

sănătatea populației, îmbunătățirea condițiilor de viață și atragerea 

de investitori. 

Grupuri țintă Populaţia comunei Faraoani 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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3. Reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din 

comună 

Descrierea 

proiectului 

Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea eficienței energetice a 

clădirilor publice din comuna Faraoani  

Justificarea 

proiectului 

Reducerea costurilor, consumului și creșterea performanței 

energetice în clădirile și obiectivele de utilizare a energiei, 

eficientizarea mobilității rurale și a serviciilor publice se numără 

printre principalele obiective și priorități ale administrației publice 

ale U.A.T. Faraoani. De asemenea, proiectul vizează asigurarea unui 

confort termic adaptat, a calității aerului interior și a unui iluminat 

interior respectând normele lumino-tehnice în vigoare. 

Grupuri țintă Populaţia comunei Faraoani 

Mediul de afaceri din comună 

Potențialii investitori 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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4. Modernizare și extindere sistem de iluminat public 

Descrierea 

proiectului 

Proiectul are ca obiectiv realizarea de investiţii de modernizare, 

extindere iluminat public; modernizarea instalației de iluminat 

public, creşterea eficientei energetice prin utilizarea tehnologiilor 

de tip LED. 

Justificarea 

proiectului 

Creşterea costurilor producătorilor de energie, determinată de 

efortul tot mai mare pentru extragerea surselor impune atât 

utilizarea rațională a energiei, cât şi necesitatea limitării efectelor 

conexe asupra mediului înconjurător. Utilizarea lămpilor solare ȋn 

iluminatul public a început să devină din ce ȋn ce mai răspândită 

datorită eficienței energetice și a durabilității sistemului ȋn timp. 

Grupuri țintă Populaţia comunei Faraoani 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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5. Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în comuna Faraoani, 

judetul Bacau 

Descrierea 

proiectului 

Proiectul are ca obiect creșterea investițiilor în infrastructura de 

drumuri   

Justificarea 

proiectului 

Creșterea lungimii drumurilor modernizate de pe raza comunei 

Faraoani vizează îmbunătățirea circulației în comună, creșterea 

calității serviciilor publice, va fi influențată benefic activitatea 

economico-comercială, se va facilita accesul persoanelor și 

autovehiculelor, creșterea valorii terenurilor din zonă, atragerea de 

noi investitori, dezvoltarea de noi afaceri locale și stoparea migrării 

populației în zonele urbane.  Proiectul propus tratează aspect legate 

de dezvoltarea infrastructurii de transport rutier, legătura 

locuitorilor comunei cu zonele dezvoltate, accesul facil al 

autovehiculelor destinate situațiilor de urgență, creșterea 

atractivității și competitivității zonei.  

Grupuri țintă Populaţia comunei Faraoani 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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6. Amenajare intersecție DC 167 cu DN 2 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investitii privind amenajarea intersectiei DC 167 cu 

DN 2. 

Justificarea 

proiectului 

Avand în vedere cresterea numarului de autovehicule, cat și 

diversificarea acestora din ultimii ani, actuala intersectie nu mai 

este coruespunzatoare unei circulatii fluente și în siguranta în zona.  

Grupuri țintă Populaţia comunei Faraoani 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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7. Modernizarea și extinderea sistemului de transport public în comun 

Descrierea 

proiectului 

Proiectul are ca obiectiv reabilitarea infrastructurii de transport a 

comunei Faraoani prin investiții care conduc la dezvoltarea unui 

sistem de transport public în comun de înaltă calitate.  

Justificarea 

proiectului 

Modernizarea staţiilor pentru transportul public în comun din 

comuna Faraoani în vederea creşterii mobilităţii rurale a populaţiei 

și a dezvoltării de ansamblu a comunei. Prin proiect se propune 

achiziția de microbuze, realizarea de copertine (zone de așteptare) și 

dotarea acestora cu bănci și coşuri de gunoi, amplasarea de panouri 

de afișaj, asigurarea iluminatului în stațiile modernizate; Construirea 

unor standuri securizate pentru biciclete, amenajări de parcare. 

Grupuri țintă Populaţia comunei Faraoani 

Mediul de afaceri din comună 

Potențialii investitori 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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8. Organizarea de târguri de joburi 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investitii privind organizarea de târguri de joburi. 

Justificarea 

proiectului 

Targul de joburi este un eveniment de recrutare adresat persoanelor 

care doresc sa isi gaseasca un loc de munca sau sa isi schimbe locul 

de munca. în cadrul unui targ de joburi mai multe companii din 

diferite domenii de activitate ofera tinerilor posibilitatea de a aplica 

la oportunitati de cariera, de a pune intrebari și de a afla cat mai 

multe detalii despre fiecare companie în parte. Targul de joburi este, 

în momentul de fata, una dintre cele mai bune metode pentru a 

obtine un job datorita numarului mare de joburi și angajati prezenti, 

dar și din pricina posibilitatii de a discuta fata în fata cu angajatorul. 

Organizarea unor astfel de targuri va fi benefica pentru prevenirea și 

combaterea somajului.  

Grupuri țintă Populaţia comunei Faraoani 

 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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9. Dezvoltarea programelor de promovare a activității antreprenoriale 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investiţii pentru construirea unui centru capabil să 

ofere informații în vederea facilitării inițierii unei afaceri. 

Justificarea 

proiectului 

Dezvoltarea și sprijinirea inițiativelor antreprenoriale este de o 

importanță esențială, în vederea asigurării bunăstării comunității 

locale. În comuna Faraoani nu există în prezent nici o instituție 

responsabilă cu oferirea de consiliere antreprenorială. De aceea, 

construirea unui centru capabil să ofere informații în vederea 

facilitării inițierii unei afaceri este importantă pentru creşterea 

numărului întreprinderilor, pentru crearea de noi locuri de muncă și 

pentru creșterea contribuțiilor la bugetul de stat, bugetele locale. 

impozite și alte contribuții plătite. 

Grupuri țintă Populaţia comunei Faraoani 

 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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10. Centru de colectare și prelucrare materii prime rezultate din sectorul agricol 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investiții privind construirea unui centru de colectare 

și prelucrare materii prime rezultate din sectorul agricol 

Justificarea 

proiectului 

Proiectul vizează realizarea unui centru de colectare și prelucrare 

materii prime rezultate din sectorul agricol prin colectarea 

deseurilor și dirijarea acestora către instalații de biogaz de la care 

namolul de fermentare poate fi folosit ca atare sau prelucrat la 

fertilizarea suprafețelor agricole.  

Grupuri țintă Populaţia comunei Faraoani 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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11. Sprijinirea înființării de facilitați de cazare (pensiuni şi pensiuni 

agroturistice) capabile să asigure un minim de spații de cazare în zona, 

facilitați necesare pentru dezvoltarea oricărui tip de turism 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investiții privind dezvoltarea turismului. 

Justificarea 

proiectului 

Construirea unor facilităţi de cazare în vederea dezvoltării activităţii 

de turism, ar avantaja mult comuna. Atragerea unui număr cât mai 

mare de turişti români, cât și străini, prin dezvoltarea serviciilor 

oferite în zonă, crearea și menținerea locurilor de muncă prin 

activități de turism; creșterea valorii adăugate în activități de turism; 

crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii și serviciilor 

turistice și creșterea numărului de turiști și a duratei vizitelor 

reprezintă obiectivele acestui proiect. 

Grupuri țintă Populaţia comunei Faraoani 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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12. Construire Centru Cultural Multifunctional 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investitii privind construirea unui Centru Cultural 

Multifunctional. 

Justificarea 

proiectului 

Construirea acestui Centru se face în scopul infiintarii unor spatii 

de recreere, locuri de joaca și sarcini pentru activitati sportive.  

Grupuri țintă Populaţia comunei Faraoani 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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13. Reabilitare termica și modernizare Scoala Gimnaziala Nr.1, Faraoani, 

jud.Bacău 

Descrierea 

proiectului 

Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea eficienței termice a Școlii 

Gimnalizale Nr. 1 din comuna Faraoani, precum și modenizarea 

școlii. 

Justificarea 

proiectului 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de realizarea 

condițiilor pentru o educație de calitate în comuna Faraoani și 

creșterea gradului de participare la nivelul învațământului 

obligatoriu a copiilor din mediul rural. Nivelul de educație este 

factor-cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare 

măsură activitatea economică și productivitatea, precum și 

mobilitatea forței de muncă, creând premisele, pe termen lung 

pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. 

Grupuri țintă Populaţia comunei Faraoani 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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14. Modernizare si punere in valoare a monumentelor istorice  

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investitii privind modernizarea și punerea în valoare 

a monumentelor istorice 

Justificarea 

proiectului 

Obiectivul general vizat prin implementarea proiectului de 

investitii consta în  adecvarea ofertei culturale şi a spaţiilor şi 

echipamentelor de practică culturală la nevoile şi orizontul de 

aşteptare ale populaţiei comunei.  Proiectul susţine conservarea 

valorilor arhitecturale şi istorice ale monumentelor și promovează 

dezvoltarea activităților instituțiilor publice de cultură găzduite de 

aceste edificii, prin restaurarea funcţiilor şi asigurarea unor condiţii 

tehnice şi de siguranţă corespunzătoare desfășurării unor 

evenimente culturale de anvergură. 

Grupuri țintă Populaţia comunei Faraoani 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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15. Modernizarea cladirilor celor doua scoli din comuna Faraoani 

 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investitii privind modernizarea cladirilor celor doua 

scoli din comuna Faraoani. 

Justificarea 

proiectului 

Proiectul prevede modernizarea instituțiilor și transformarea 

acestora într-un important centru educațional regional. 

Grupuri țintă Populaţia comunei Faraoani 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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16. Construire și dotare centru de zi/afterschool pentru copii 

Descrierea 

proiectului 

Proiectul are ca obiectiv realizarea de investiții privind construirea 

și dotarea unui centru de zi/afterschool pentru copiii comunei 

Faraoani. 

Justificarea 

proiectului 

Înființarea și dotarea unui centru de zi/ afterschool ar duce la o 

dezvoltare a serviciilor educaționale furnizate. Prin construirea unui  

centru afterschool se vor oferi servicii de supraveghere și sprijin la 

realizarea temelor de casa, precum și activități recreative, cu  

supraveghere, în aer liber sau în sala de clasa ( în caz de vreme 

nefavorabilă). În cadrul centrului se vor furniza servicii educaționale 

specializate care să amelioreze comportamentul de adaptare școlară; 

se va asigura unui cadru securizat de petrecere a timpului liber; se va 

urmări prevenirea abandonului și esecului şcolar; integrarea în 

programul școlar prin creșterea adaptabilității la acest tip de mediu; 

creșterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc 

alternative mai bune pentru îngrijirea și educarea copiilor; oferirea 

unui suport pentru beneficiari și familiile lor prin asistență de 

specialitate în abordarea dificultăților de ordin psihologic; 

optimizarea psihocomportamentală a elevilor, prin folosirea 

activităților de grup și a unor  metode inspirate din tehnicile art-

terapeutice; Stimularea și - implicit - creșterea semnificativă a 

nivelului stimei de sine, a conștiinței propriei  identități, a 

comunicării interpersonale și a relaționării.  

Grupuri țintă Copiii preșcolari și școlari ai comunei Faraoani 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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17. Construire creșă 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investitii privind construirea unei crese în comuna 

Faraoani, judetul Bacau. 

Justificarea 

proiectului 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea infrastructurii 

educaţionale antepreşcolare la nivelul comunei Faraoani, prin 

construirea unei creşe, în vederea creşterii gradului de participare 

la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special 

pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. 

Grupuri țintă Populaţia comunei Faraoani 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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18. Amenajarea de spații de joacă, parcuri, spații verzi pentru copiii din satele 

componente ale comunei Faraoani 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investiții privind amenajarea de spații de joacă pentru 

copiii din comuna Faraoani 

Justificarea 

proiectului 

Spațiile publice active sunt motoare pentru dezvoltarea sustenabilă 

și eficiența unei comune; crearea unor medii favorabile pentru 

interacțiunile sociale constituind o necesitate. Spațiul din mediul 

rural trebuie să îndeplinească și aceasta funcție de teren de 

socializare, prin crearea diferitelor spații comunitare ce facilitează 

contactul între persoane. Proiectul vizează  îmbunătățirea calității 

mediului, mărirea suprafeței de spațiu verde amenajat pe cap de 

locuitor, reabilitarea impactului vizual al zonei locale , întinerirea 

fondului dendrologic de pe raza localității, crearea de zone de odihnă 

și recreere pentru locuitori. Obiectivul specific al proiectului vizează 

realizarea unor spații de joacă (interior), parcuri de recreere și 

agrement cu alei de promenada, cu zone de odihnă și socializare 

pentru tineri, cu locuri de joacă pentru tineri. 

Grupuri țintă Copiii din comuna Faraoani 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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19. Construire Centru Ingrijire Bătrâni 

 

Descrierea 

proiectului 

Proiectul are ca obiectiv realizarea de investiții privind construirea 

și dotarea unui Centru de îngrijire a persoanelor vârstnice. 

Justificarea 

proiectului 

Proiectul vizează dezvoltarea serviciilor sociale fără componență 

rezidențială în comuna Faraoani, jud. Bacău, prin crearea unui nou 

centru social de zi pentru persoanele vârstnice. De asemenea prin 

cadrul proiectului se va urmări îmbunătățirea accesului la serviciile 

sociale pentru persoanele vârstnice. Prin intermediul investiţiei 

care are drept public-ţintă vârstnicii se vor urmări: dezvoltarea și 

diversificarea beneficiilor și serviciilor sociale prin îmbunătățirea 

infrastructurii sociale, prevenirea și combaterea abuzului și 

neglijării persoanelor vârstnice prin încurajarea comunicării cu 

semenii și cu comunitatea locală, încurajarea unui stil de viață 

sănătos și activ pentru îmbunatățirea calității vieții persoanelor 

vârstnice, dezvoltarea și promovarea implicării active a 

persoanelor vârstnice în toate aspectele sociale, economice, politice 

și culturale ale societății, precum și încurajarea voluntariatului. 

Grupuri țintă Populaţia comunei Faraoani 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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20. Construire locuințe sociale 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investitii privind construirea de locuinte sociale. 

Justificarea 

proiectului 

Scopul acestui proiect este construirea de locuinţe sociale – 

locuinţe cu chirie subventionată, destinate unor categorii de 

persoane defavorizate prevăzute de lege, cărora nivelul de 

existentã nu le permite accesul la o locuintă în proprietate sau 

închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei. Obiectivul ce se doreşte 

a fi atins  este asigurarea unor condiţii de locuit decente pentru 

categoriile sociale dezavantajate. 

Grupuri țintă Populaţia comunei Faraoani 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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21. Construire baze sportive 

 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investitii privind construirea unei baze sportive în 

comuna Faraoani, judetul Bacau. 

Justificarea 

proiectului 

Situatia actuala este caracterizata de faptul ca în comuna Faraoani, 

nu exista o baza sportiva multifunctionala care sa asigure cresterea 

nivelului de educatie, de socializare și a starii de sanatate a tuturor 

cetăţenilor (copii, tineri, adulţi, vârstnici și persoane cu handicap) 

prin practicarea exerciţiilor fizice și sportului în cadrul activităţilor 

de educaţie fizică și sport.  

Grupuri țintă Populaţia comunei Faraoani 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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22. Amenajare teren de sport 

 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investiţii pentru construcția, amenajarea și dotarea 

unei săli de sport în comuna Faraoani. 

Justificarea 

proiectului 

Terenul de sport va fi dotat cu o bazǎ materialǎ modernǎ care sǎ 

asigure desfǎşurarea de activitǎţi sportive ȋn cele mai bune condiţii, 

asigurând dezvoltarea fizicǎ armonioasǎ şi menţinerea sǎnǎtǎţii 

celor care vor practica activitǎţi sportive. 

Grupuri țintă Populaţia comunei Faraoani 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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23. Organizarea sistemului de colectare selectivă, a spatiului de depozitare 

temporară și transportul deșeurilor 

Descrierea 

proiectului 

Proiectul are ca obiectiv realizarea de investiții privind organizarea 

sistemului de colectare selectivă, a spatiului de depozitare temporară 

și transportul deșeurilor 

Justificarea 

proiectului 

Prin acest proiect se dorește achizitionarea de utilaje performante 

pentru organizarea sistemului de colectare selectivă, a spațiului de 

depozitare temporară (achizitionare de containere pentru 

depozitare) și transportul deșeurilor, construirea unei statii de 

mărunțire a deșeurilor.  

Grupuri țintă Populaţia comunei Faraoani 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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24. Construire parc industrial în comuna Faraoani 

Descrierea 

proiectului 

Proiectul are ca obiectiv realizarea unui parc industrial în comuna 

Faraoani  

Justificarea 

proiectului 

Urmând schimbările industriale ce au loc la nivel global, tot mai mulţi 

investitori analizează posibilitatea de a relocaliza sau transfera 

unităţile de producere în zone în care ar putea beneficia de costuri 

mai reduse. Din acest punct de vedere comuna Faraoani ar putea 

deveni un veritabil punct de atracţie. Crearea Parcurilor Industriale 

este una din strategiile de dezvoltare a climatului de afaceri ce are ca 

scop diminuarea costurilor de producţie prin îmbunătăţirea 

accesului la factorii de producţie. Scopul infiintarii Parcului 

Industrial al comunei Faraoani este de a stimula dezvoltarea 

economica a regiunii prin realizarea unei infrastructuri de afaceri, 

crearea de noi investitii care sa atraga societati comerciale și 

întreprinzatori care sa realizeze bunuri sau servicii care înglobează 

o valoare adaugata mare. Constituirea și dezvoltarea parcurilor 

industriale sunt recunoscute ca mecanisme de crestere economica 

prin atragerea de investitii și cresterea numarului de locuri de munca 

asigurand accesul rapid și în conditiile unor costuri reduse la 

infrastructura tehnica. Acestea stimuleaza capacitatile competitive 

ale regiunii în cauza, facand posibila valorificarea potentialului 

propriu de dezvoltare al acestora. 

Grupuri țintă Populaţia comunei Faraoani 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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25. Modernizarea serviciului de utilitate publica privind curatenia și ingrijirea 

spatiilor comunale 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investitii privind modernizarea serviciului de utilitate 

publica pentru curatenia și ingrijirea spatiilor comunale. 

Justificarea 

proiectului 

Prin proiect se vor achizitiona utilaje performante în vederea 

menținerii curățeniei și îngrijirii spațiilor comunale. Gradul de 

satisfacţie al locuitorilor comunei Faraoani faţă de calitatea 

serviciului public de întreținere a spațiilor comunale s-a realizat în 

urma unui sondaj de opinie și s-a constatat că majoritatea 

persoanelor chestionate au un nivel de satisfacţie mediu faţă de 

calitatea serviciilor prestate la nivelul spatiilor comunale. 

Grupuri țintă Populaţia comunei Faraoani 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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26. Reabilitare si modernizare cladire biblioteca comunala 

Descrierea 

proiectului 

Proiectul are ca obiectiv reabilitarea și modernizarea bibliotecii 

comunale. 

Justificarea 

proiectului 

Prezentul proiect își propune să contribuie la rezolvarea uneia dintre 

cele mai acute probleme cu care se confruntă învățământul 

sociocultural și anume insuficiența bibliotecilor comunale dotate la 

standarde moderne care să asigure accesul la un proces educațional 

cultural de calitate. 

Grupuri țintă Populaţia comunei Faraoani 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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27. Incurajarea operatorilor TV și internet de a-si extinde infrastructura pe raza 

comunei 

Descrierea 

proiectului 

Proiectul are ca obiectiv încurajarea operatorilor TV și internet de a-

și extinde infrastructura pe raza comunei 

Justificarea 

proiectului 

Proiectul vizează  îmbunătățirea disponibilității în banda larga 

pentru locuitorii comunei Faraoani, respectiv extinderea acoperirii 

cu rețea în andă largă și TV.  Pentru a permite fiecărei gospodării din 

comuna Faraoani acces la internet în bandă largă trebuie în primul 

rând permis sectorului privat să intervină în zonele unde acest 

serviciu poate genera profit. Zonele care nu sunt atractive pentru 

sectorul privat trebuie să beneficieze de investiții publice pentru a 

asigura o acoperire teritorială completă cu infrastructură de internet 

și TV. 

Grupuri țintă Populaţia comunei Faraoani 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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28. Modernizarea serviciului de utilitate publica privind curățenia și 
îngrijirea spatiilor comunale 

 

Descrierea 

proiectului 

Proiectul are ca obiectiv modernizarea serviciului de utilitate 

publică privind curățenia și îngrijirea spațiilor comunale  

Justificarea 

proiectului 

Proiectul vizează  utilizarea eficientă şi eficace a resurselor locale 

în vederea asigurării unui nivel ridicat de calitate a vieţii, 

îmbunătățind sectorul curățeniei și a îngrijirii spațiilor comunale 

prin dotarea acestuia cu echipamente, utilaje performante.  

Grupuri țintă Populaţia comunei Faraoani 

Surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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29. Amenajare piata de desfacere a produselor locale 
 

Descrierea 

proiectului 

Proiectul are ca obiectiv amenajarea pieței de desfacere a 

produselor locale  

Justificarea 

proiectului 

Proiectul vizează amenajarea pieței de desfacere a produselor 

locale prin edificarea unei hale cu rol de piață agroalimentară în 

care să se poată desfășura activitatea de desfacere a produselor 

alimentare pe tot parcursul anului indiferent de condițiile meteo.    

Grupuri țintă Populaţia comunei Faraoani 

Surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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30. Amenajare cabinet medical scolar 

Descrierea 

proiectului 

Proiectul are ca obiectiv amenajarea cabinetului medical școlar  

Justificarea 

proiectului 

Proiectul vizează asigurarea spațiului și condițiilor necesare 

desfășurării activităților medicale în cadrul școlii și dotarea 

acestuia cu echipamente performante și instrumentarul necesar.  

Grupuri țintă Populaţia comunei Faraoani 

Surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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31. Modernizare drumuri de exploatatie agricola 

Descrierea 

proiectului 

Proiectul are ca obiectiv modernizarea drumurilor de exploatație 

agricolă  

Justificarea 

proiectului 

Proiectul vizează îmbunătățirea performanței economice a 

tuturor fermelor din comună şi facilitarea restructurării şi 

modernizării fermelor, în special în vederea creşterii participării 

şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării agricole.  

Grupuri țintă Populaţia comunei Faraoani 

Surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Faraoani, județul Bacău 

pentru perioada  2021-2027 

 

 

130 

 

 

 

3.6. Surse de finanțare a 

proiectelor 

Elaborarea și implementarea proiectelor 

de dezvoltare a comunei Faraoani se 

poate realiza numai cu susținerea 

financiară din diferite surse de finanțare: 

Bugetul Local, Bugetul Consiliului 

Județean, Fonduri Guvernamentale, 

Fonduri Europene rambursabile ori 

nerambursabile, fonduri provenite din 

parteneriate public-private, credite 

bancare etc. 

Surse de finanțare 
nerambursabilă 

Politica de coeziune este una din cele mai 

importante și mai complexe politici ale 

Uniunii Europene. Această politică are un 

unic și de neînlocuit rol în coagularea de 

strategii de dezvoltare integrată, care 

reunesc intervenții din diferite domenii, 

precum infrastructură, cercetare și 

inovare, ocuparea forței de muncă, 

educație, mediul de afaceri, protecția 

mediului, schimbări climatice și eficiența 

energetică, într-un pachet de politici 

coerente, care se adresează contextului 

regional sau chiar local, fiind una dintre 

cele mai vizibile politici, mai ales în 

relația cu cetăţenii. 

Politica agricolă comună (PAC) a UE 

pentru perioada 2021-2027 prevede 

măsuri de modernizare și simplificare a 

politicii agricole comune (PAC). Datorită 

acestor propuneri, PAC rămâne o politică 

pregătită să facă față viitorului, care 

continuă să sprijine fermierii și 

comunitățile rurale, este lider al 

dezvoltării durabile a agriculturii UE și 

reflectă ambiția UE legată de grija pentru 

mediu și acțiunile climatice. 

Politicile regionale şi-au dovedit deja 

valoarea adăugată semnificativă în 

propagarea creșterii şi prosperității la 

nivelul întregii Uniuni și abordarea 

dezechilibrelor regionale. În acelaşi timp, 

s-au dovedit a fi politici dinamice, 

reacționând rapid și eficace în fața crizei, 

prin redirecționarea fondurilor către 

zonele prioritare, precum şi prin 

investiţii în sectoare cheie care să 

genereze creștere economică și locuri de 

muncă. 

Fondurile propuse a fi alocate României 

pentru perioada 2021-2027 sunt de 

aproximativ 27 miliarde € în cadrul 

politicii de coeziune cu 8% în plus față de 

perioada precedentă, la care se adaugă 

aproximativ 20,5 miliarde € în cadrul 

politicii agricole comune.  

Fondurile Structurale și de Coeziune sunt 

instrumente financiare ale Politicii de 

Coeziune a UE și au ca obiectiv reducerea 

disparităților de dezvoltare economică și 

socială în cadrul Uniunii Europene.  

Instrumentele structurale ale Uniunii 

Europene au rolul de a stimula creşterea 

economică a statelor membre ale Uniunii 

şi de a conduce la reducerea 

disparităților dintre regiuni. Ele nu 

acționează însă singure, necesitând 

asigurarea unei contribuții din partea 

statelor membre implicate. Ele sunt 

cofinanțate în principal din resursele 
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publice ale statului membru, însă în 

multe domenii este necesară și 

contribuţia financiară privată, aceasta 

fiind încurajată în cele mai multe cazuri. 

Comisia Europeană a adoptat o 

propunere referitoare la următorul 

cadru financiar multianual pentru 

perioada 2021-2027 ce vizează totodată 

o simplificare administrativă. Prezenta 

propunere de Regulament (RDC-

Regulament privind dispozițiile comune) 

reduce fragmentarea normelor, oferind 

un set comun de norme de bază pentru 

șapte fonduri: 

1. FSE+: Fondul social european 

plus 

2. FEDR: Fondul european de 

dezvoltare regională 

3. FC: Fondul de coeziune 

4. FEPAM: Fondul european pentru 

pescuit și afaceri maritime 

5. FAMI: Fondul pentru azil și 

migrație 

6. IMFV: Instrumentul pentru 

managementul frontierelor și 

vize4 

7. FSI: Fondul pentru securitate 

internă 

RDC reunește șapte fonduri europene 

puse în practică prin gestiune partajată. 

Obiectivul îl reprezintă crearea unui set 

comun de norme simplificate și 

consolidate, reducând astfel sarcina 

administrativă impusă autorităților 

responsabile de programe și 

beneficiarilor acestora.  

Prin acest Regulament s-a procedat la o 

simplificare, în urma căreia unsprezece 

obiective tematice utilizate în perioada 

2014-2020 au devenit cinci obiective de 

politică clare, respectiv:  

 Europă mai inteligentă - o 

transformare economică 

inovatoare și inteligentă  

 Europă mai ecologică, cu emisii 

scăzute de carbon 

 Europă mai conectată - mobilitate 

și conectivitate TIC regională 

 Europă mai socială - 

implementarea Pilonului 

european al drepturilor sociale  

Europă mai 
inteligentă

Europă mai 
verde

Europă mai 
socială

Europă mai 
apropiată de 
cetățenii săi

Europă mai 
conectată
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 Europă mai aproape de cetățeni - 

dezvoltarea sustenabilă și 

integrată a zonelor urbane, rurale 

și de coastă prin inițiativele locale.  

Fondul Social European plus (FSE+) este 

principalul instrument prin care Europa 

susține crearea de locuri de muncă, ajută 

oamenii să obțină locuri de muncă mai 

bune și asigură oportunităţi profesionale 

mai echitabile pentru toți cetăţenii UE. 

Pentru viitorul buget aferent perioadei 

2021-2027, Comisia Europeană propune 

consolidarea în continuare a dimensiunii 

sociale a Uniunii prin lansarea unui Fond 

social european reînnoit – Fondul social 

european plus (FSE+) și prin 

consolidarea și sporirea eficacității 

Fondului european de ajustare la 

globalizare (FEG). 

Fondul social european plus (FSE+)  se va 

concentra pe investițiile în capitalul 

uman și pe sprijinirea punerii în aplicare 

a Pilonului european al drepturilor 

sociale. Acesta contribuie la acțiunile de 

abordare a provocărilor globale, menține 

echitatea socială, dar stimulează și 

competitivitatea Europei. Fondul social 

european plus va fi o versiune mai 

flexibilă, mai simplă a actualului Fond 

social european, creată prin fuziunea a 

cinci fonduri și programe existente. 

Fondul social european plus va reuni: 

Fondul social european (FSE) și Inițiativa 

privind ocuparea forței de muncă în 

rândul tinerilor (YEI);  Fondul de ajutor 

european destinat celor mai defavorizate 

persoane (FEAD); Programul UE pentru 

ocuparea forței de muncă și inovare 

socială; Programul UE în domeniul 

sănătății. 

Obiectivele (FSE+) pentru perioada 

2021-2027 sunt:  

 Concentrarea pe preocupările 

cetățenilor și pe prioritățile 

esențiale: În consultare cu statele 

membre, resursele vor fi 

direcționate către măsuri care 

abordează principalele priorități 

și preocupările cetățenilor 

europeni; 

 Sprijinirea accesului tinerilor pe 

piața muncii și accent pe 

incluziunea socială: Statele 

membre cu o proporție mare de 

tineri fără loc de muncă, fără 

educație sau formare vor trebui să 

aloce cel puțin 10% din FSE+ 

pentru finanțarea unor măsuri de 

stimulare a ocupării forței de 

muncă în rândul tinerilor. De 

asemenea, cel puțin 25% din 

finanțările FSE+ ar trebui alocate 

măsurilor care promovează 

incluziunea socială și vizează 

persoanele cu cele mai mari 

necesități. 

 Reducerea birocrației. Comisia 

propune atenuarea complexității 

normelor în următorul buget pe 

termen lung al UE, reducând 

birocrația și facilitând accesul la 

finanțarea din surse diferite 

pentru autoritățile, cetățenii sau 

organizațiile care beneficiază de 

sprijinul UE; 

 Sprijin personalizat pentru 

asistența medicală: componenta 

de sănătate va pune accentul pe 

domeniile prioritare în care 

cooperarea la nivelul UE și-a 

dovedit eficacitatea.  
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Fondul european de ajustare la 

globalizare este o expresie a solidarității 

UE cu lucrătorii europeni care și-au 

pierdut locul de muncă din cauza 

impactului combinat al schimbărilor 

survenite în structura comerțului 

mondial și al evoluțiilor tehnologice. 

Obiectivul acestuia este de a menține sau 

a reintegra lucrătorii pe piața forței de 

muncă. 

FSE+ în România finanțează cinci 

programe operaționale: 

 Programul Operațional 

Dezvoltare teritorială integrată 

(CLLD) 

 Programul Național Sănătate 

 Programul Operațional Asistență 

tehnică 

 Programul Operațional Capital 

Uman 

 Programul Operațional 

Ajutorarea persoanelor 

dezavantajate 

Fondul european de dezvoltare regională 

(FEDR) urmărește consolidarea 

coeziunii economice și sociale în cadrul 

Uniunii Europene prin corectarea 

dezechilibrelor existente între regiunile 

acesteia. FEDR îşi concentrează 

investițiile asupra mai multor domenii 

prioritare cheie. 

FEDR finanțează șase programe 

operaționale: 

 Programul Operațional Creștere 

inteligentă și digitalizare 

 Programul Operațional 

Dezvoltare Durabilă 

 Programul Operațional 

Dezvoltare teritorială integrată 

(CLLD) 

 Programul Național Sănătate 

 Programul Operațional Asistență 

tehnică 

 Programul Operațional Transport 

Fondul de Coeziune (FC) ajută statele 

membre cu un produs naţional brut 

(PNB) pe cap de locuitor de mai puţin de 

90% din media comunitară să-şi reducă 

diferențele dintre nivelurile de 

dezvoltare economică și socială şi să-şi 

stabilizeze economiile. Acesta susține 

acțiuni în cadrul obiectivului 

„Convergență” şi se află sub incidența 

acelorași reguli de programare, de 

gestionare și de control ca în cazul FSE şi 

FEDR. Fondul de Coeziune finanțează 

acțiuni următoarele programe 

operaționale: 

 Programul Operațional 

Dezvoltare Durabilă 

 Programul Operațional Transport 

Fondul european pentru pescuit și 

afaceri maritime (FEPAM) este fondul UE 

destinat politicilor europene în domeniul 

pescuitului și al afacerilor maritime în 

perioada 2021-2027. Fondul sprijină 

operatorii în tranziția către un pescuit 

durabil, ajută comunitățile din zonele de 

coastă să își diversifice economiile,  

finanțează proiecte care creează noi 

locuri de muncă și îmbunătățesc calitatea 

vieții în regiunile de coastă ale Europei, 

facilitează accesul la finanțare. FEPAM 

finanțează Programul Operațional 

Pescuit și afaceri maritime. 

Fondul pentru azil și migrație (FAMI) 

promovează managementul eficient al 

fluxurilor migratorii, respectiv 

implementarea, consolidarea și 

dezvoltarea unei abordări unitare în ceea 
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ce privește azilul și migrația. FAMI 

finanțează Programul Operațional 

Afaceri Interne. 

Fondul pentru securitate internă (FSI) 

are ca obiectiv general asigurarea unui 

nivel înalt de siguranță în cadrul Uniunii, 

facilitând, în același timp, călătoriile 

efectuate în scopuri legitime, printr-un 

control la frontierele externe uniform și 

de înaltă calitate și prin prelucrarea 

eficace a vizelor Schengen, cu 

respectarea angajamentelor Uniunii cu 

privire la libertățile fundamentale și la 

drepturile omului. FSI finanțează 

Programul Operațional Afaceri interne. 

Instrumentul pentru managementul 

frontierelor și vize (IMFV) are ca obiectiv 

asigurarea gestionării europene 

integrate solide și eficace a frontierelor 

externe, prin intermediul Programului 

Operațional Afaceri interne.  

Celor șapte instrumente structurale, li se 

adaugă și Fondul European pentru 

Agricultură și Dezvoltare Rurală. 

Fondul European pentru Agricultură și 

Dezvoltare Rurală (FEADR) reprezintă o 

sursă de finanțare din partea UE, utilizată 

de statele membre pentru a realiza o 

gamă largă de obiective ale politicii de 

dezvoltare rurale, cum ar fi: 

îmbunătăţirea competitivității 

întreprinderilor agricole, forestiere și 

agroalimentare, susținerea protecției 

mediului natural; susținerea economiilor 

rurale, asigurarea calităţii vieţii în zonele 

rurale.  

Fondurile FEADR disponibile pot fi 

accesate în baza Planului Naţional 

Strategic 2021-2027 pentru Dezvoltare 

Rurală. 

Aceste instrumente sunt aplicate prin 

intermediul programelor operaționale şi 

sectoriale. 

 Planul Național Strategic 2021-

2027 

 Programul Operațional 

Dezvoltare Durabilă (PODD) 

 Programul Operațional Transport 

(POT) 

 Programul Operațional Creștere 

Inteligentă și Digitalizare (POCID) 

 Programul Operațional de 

Sănătate (POS) 

 Programul Operațional Capital 

Uman (POCU) 

 Programul Operațional 

Combaterea Sărăciei (POCS)  

 Programele Operaționale 

Regionale – implementate la nivel 

de regiune (8 POR) 

 Programul Operațional Asistență 

Tehnică (POAT) 

 Program Operațional Pescuit și 

afaceri maritime 

Planul Național Strategic 2021-2027 

Sursa de finanțare: FEADR 

Obiective specifice Politicii Agricole 

Comune:  

 Creșterea competitivității 

 Venituri echitabile pentru 

fermieri 

 Siguranța alimentară și 

bunăstarea animalelor 

 Dezvoltarea zonelor rurale 

 Sprijinirea reînnoirii 

generaționale 
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 Conservarea peisajelor și a 

biodiversității 

 Managementul durabil al 

resurselor 

 Combaterea schimbărilor 

climatice 

 Reechilibrarea lanțului alimentar 

Direcții de acțiune: 

- sprijinirea veniturilor agricole 

viabile și reziliența pentru a spori 

siguranța alimentară; 

- orientarea spre piață și creşterea 

competitivității, inclusiv un focus 

mai mare pe cercetare, tehnologie 

și digitalizare; 

- îmbunătățirea poziției fermierilor 

în lanțul valoric; 

- atragerea și susținerea tinerilor 

agricultori și facilitarea 

dezvoltării afacerilor în mediul 

rural; 

- promovarea ocupării forței de 

muncă, creșterea economică, 

incluziunea socială și dezvoltarea 

locală în mediul rural, inclusiv 

bio-economia și silvicultura 

durabilă. 

Rezultate așteptate ale implementării 

PAC 2021-2027: 

 Creșterea productivității și 

competitivității sectorului 

agroalimentar; 

 Creșterea gradului de rezistență a 

exploatațiilor agricole la factorii 

climatici și asigurarea securității 

alimentare; 

 Sporirea valorii adăugate a 

produselor agricole; 

 Diminuarea dependenței 

fermierilor de veniturile obținute 

din producția agricolă prin 

realizarea unor producții 

integrate în fermele agricole în 

vederea reducerii variabilității 

veniturilor agricole; 

 Creșterea veniturilor 

agricultorilor și populației din 

mediul rural; 

 Atragerea tinerilor în agricultură; 

 Sporirea gradului de asociere; 

 Creșterea rolului cercetării în 

obținerea producției agricole în 

contextul schimbărilor climatice 

și utilizarea eficientă a resurselor 

din agricultură; 

 Creșterea calității vieții în mediul 

rural. 

Programul Operațional Dezvoltare 

Durabilă (PODD) 

Sursa de finanțare: FSE+, FC (multifond) 

Priorități de investiţii/Axe Prioritare: 

1. Tranziţie energetică bazată pe 

eficiență energetică, emisii 

reduse,  sisteme inteligente de 

energie, rețele și soluții de stocare 

(intervenții adresate mediului 

privat) 

2. Dezvoltarea infrastructurii de apă 

și apă uzată și tranziția la o 

economie circulară 

3. Protecția mediului prin 

conservarea biodiversității, 

asigurarea calităţii aerului şi 

decontaminarea siturilor poluate  

4. Promovarea adaptării la 

schimbările climatice, prevenirea 

şi gestionarea riscurilor 
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Programul Operațional Transport (POT) 

Sursa de finanțare: FSE+, FC (multifond) 

 

Priorități de investiţii/Axe Prioritare: 

1. Îmbunătăţirea  conectivității prin 

dezvoltarea rețelei TEN-T de 

transport rutier  

2. Îmbunătăţirea conectivității prin 

dezvoltarea infrastructurii rutiere 

pentru accesibilitate teritorială  

3. Îmbunătăţirea conectivității prin 

dezvoltarea rețelei TEN-T de 

transport pe calea ferată  

4. Îmbunătăţirea mobilității 

naționale, durabilă și rezilientă în 

fața schimbărilor climatice prin 

creșterea calității serviciilor de 

transport pe calea ferată  

5. Îmbunătăţirea conectivităţii prin 

creşterea gradului de utilizare a 

transportului cu metroul în 

regiunea Bucureşti-Ilfov  

6. Îmbunătăţirea conectivităţii şi 

mobilității urbane, durabilă şi 

rezilientă în fața schimbărilor 

climatice prin creșterea calității 

serviciilor de transport pe calea 

ferată  

7. Dezvoltarea unui sistem de 

transport multimodal  

8. Creșterea gradului de utilizare a 

căilor navigabile și a porturilor  

9. Creșterea gradului de siguranță şi 

securitate pe rețeaua rutieră de 

transport  

10. Asistență tehnică 

 

Programul Operațional Creștere 

Inteligentă și Digitalizare (POCID) 

Sursa de finanțare: FSE+ 

Priorități de investiţii/Axe Prioritare: 

1. Creșterea competitivității 

economice prin cercetare și 

inovare 

2. Dezvoltarea unei rețele de mari 

infrastructuri de CDI 

3. Creșterea competitivității 

economice prin digitalizare 

4. Dezvoltarea infrastructurii 

Broadband 

5. Instrumente financiare pentru 

întreprinderi 

6. Creșterea capacității 

administrative 

Programul Operațional de Sănătate 

(POS) 

Sursa de finanțare: FSE+ 

Priorități de investiţii/Axe Prioritare: 

1. Continuarea investițiilor în spitale 

regionale: Craiova, Cluj, Bacău- faza a II-a 

2. Servicii de asistență medicală primară, 

comunitară și servicii oferite în regim 

ambulatoriu 

3. Servicii de recuperare, paliaţie şi îngrijiri 

pe termen lung adaptate fenomenului 

demografic de îmbătrânire a populaţiei și 

profilului epidemiologic al morbidității 

4. Creșterea eficacității sectorului medical 

prin investiții în infrastructură și servicii 

5. Abordări inovative în cercetarea din 

domeniul medical 

6. Informatizarea sistemului medical 

7. Măsuri FSE care susțin cercetarea, 

informatizarea în sănătate și utilizare 

metode moderne de investigare, 

intervenție, tratament 
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Programul Operațional Capital Uman 

(POCU) 

Sursa de finanțare: FSE 

Axe Prioritare: 

1. Valorificarea potențialului 

tinerilor pe piața muncii    

2. Prevenirea părăsirii timpurii a 

școlii și creșterea accesului și a 

participării grupurilor 

dezavantajate la educație și 

formare profesională 

3. Creșterea calității și asigurarea 

echității în sistemul de educație și 

formare profesională  

4. Adaptarea ofertei de educație și 

formare profesională la dinamica 

pieței muncii și la provocările 

inovării și progresului tehnologic 

5. Creșterea accesibilității, 

atractivității și calității 

învățământului profesional și 

tehnic 

6. Creșterea accesului pe piața 

muncii pentru toți 

7. Antreprenoriat și economie 

socială 

8. Susținerea reformelor pe piața 

muncii în acord cu dinamica pieței 

muncii 

9. Consolidarea participării 

populației în procesul de învățare 

pe parcursul vieții pentru 

facilitarea tranzițiilor și a 

mobilității 

Programul Operațional Combaterea 

Sărăciei (POCS)  

Sursa de finanțare: FSE+, FEDR 

(multifond) 

Axe Prioritare: 

1. Dezvoltarea locală plasată sub 

responsabilitatea comunității 

(intervenții  adresate  grupurilor 

de acțiune locală)  

2. Dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunității 

3. Comunități marginalizate 

4. Reducerea disparităților între 

copiii în risc de sărăcie și/sau 

excluziune socială și ceilalți copii 

5. Servicii pentru persoane 

vârstnice 

6. Sprijin pentru persoanele cu 

dizabilități 

7. Sprijin pentru grupuri vulnerabile 

8. Ajutorarea persoanelor 

defavorizate 

Programele Operaționale Regionale – 

implementate la nivel de regiune (8 POR) 

Axe Prioritare: 

1. O regiune competitivă prin 

inovare, digitalizare și 

întreprinderi dinamice  

2. O regiune cu orașe Smart 

3. O regiune cu orașe prietenoase cu 

mediul 

4. Dezvoltarea sistemelor de 

încălzire centralizate 

5. O regiune accesibilă 

6. O regiune educată   

7. O regiune atractivă 

8. Asistență tehnică    

Programul Operațional Asistență 

Tehnică (POAT) 

Sursa de finanțare: FSE+, FEDR 

(multifond) 

POAT 2014-2020 are drept scop 

asigurarea unui proces de implementare 

eficientă şi eficace a Fondurilor 
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Europene Structurale și de Investiții în 

România în conformitate cu principiile și 

regulile de parteneriat, programare, 

evaluare, comunicare, management, 

inclusiv management financiar, 

monitorizare şi control, pe baza 

responsabilităților împărțite între 

Statele Membre şi Comisia Europeană. 

Obiectivul global al POAT 2014-2020 

este de a asigura capacitatea şi 

instrumentele necesare pentru o 

eficientă coordonare, gestionare și 

control al intervențiilor finanțate din 

Fondurile Europene Structurale și de 

Investiţii.  

Arhitectura programelor operaționale 

prin intermediul cărora va fi administrat 

bugetul alocat României în perioada 

2021 – 2027 este semnificativ modificată 

față de actualul sistem. 
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Parteneriate de tip public-privat 

Parteneriatele de tip public-privat sunt o 

soluție general recomandată și 

promovată pentru rezolvarea 

problemelor sau eficientizarea 

serviciilor publice. Apariţia Legii nr. 

39/2018 (cu modificările și completările 

ulterioare) care reglementează 

parteneriatul public-privat este privită 

drept o oportunitate reală de a 

implementa proiectele propuse. 

La nivelul administrațiilor publice există 

posibilitatea dezvoltării parteneriatelor 

de tip public-privat în diverse domenii. În 

urma adoptării legii parteneriatului 

public-privat s-ar putea externalizat o 

serie de servicii şi activităţi publice, 

partenerii locali putând fi atât mediul de 

afaceri, cât și sectorul nonprofit. 

Creditarea 

Din punct de vedere procedural, 

creditarea este o modalitate relativ 

simplă, de obținere a finanțării pentru 

proiectele de investiţii. Costurile aferente 

creditelor sunt mari şi implică și un 

anumit grad de risc vis-à-vis de 

posibilitatea de rambursare a datoriilor, 

mai ales într-o situație de incertitudine 

cum este cea generată de crizele 

financiare. În plus, un grad ridicat de 

îndatorare poate reprezenta o blocare a 

posibilităților de investiţii pe termen 

scurt şi mediu, cu atât mai mult cu cât o 

organizaţie cu datorii mari devine 

neeligibilă atât pentru accesarea altor 

credite, cât și pentru atragerea de 

fonduri nerambursabile. 

Guvernul României stabilește anual 

limitele pentru finanțările rambursabile 

care pot fi contractate de administrațiile 

locale, pentru încadrarea în nivelul 

deficitului bugetului general consolidat. 

Astfel, conform Hotărârii nr. 2/2020 

privind aprobarea limitelor anuale, 

aferente anilor 2020, 2021 și 2022, 

pentru finanțările rambursabile care pot 

fi contractate și pentru tragerile din 

finanțările rambursabile contractate sau 

care urmează a fi contractate de 

unitățile/subdiviziunile administrativ-

teritoriale, pentru încadrarea în nivelul 

anual al deficitului bugetului general 

consolidat, limitele anuale privind 

finanțările rambursabile care pot fi 

contractate, reprezentând datorie 

publică locală, sunt în sumă de 1.200 

milioane lei pentru fiecare dintre anii 

2020, 2021 și 2022. De asemenea, pentru 

încadrarea în nivelul anual al deficitului 

bugetului general consolidat, limitele 

anuale privind tragerile din finanțările 

rambursabile contractate sau care 

urmează a fi contractate sunt în sumă de 

1.300 milioane lei pentru anul 2020 și 

1.200 milioane lei pentru fiecare dintre 

anii 2021 și 2022. Legislația naţională, 

care plafonează tragerile din fonduri 

rambursabile contractate sau noi, 

precum şi gradul maxim de îndatorare, 

nu este aplicabilă creditelor contractate 

pentru cofinanțarea proiectelor 

europene. 
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3.7. Monitorizarea și 

evaluarea strategiei 
Scopul monitorizării și evaluării 

strategiei este de a aprecia gradul de 

realizare al obiectivelor propuse în 

document, constatarea durabilității 

proiectelor implementate, precum și 

fundamentarea eventualelor revizuiri şi 

modificări ale obiectivelor, rezultatelor, 

planurilor de direcții şi proiecte.  

Strategia de dezvoltare 2021-2027 a 

comunei Faraoani a fost construită pe 

baza valorizării extinse a expertizei 

existente în comunitate. Succesul 

implementării este direct dependent de 

existența unui parteneriat permanent 

între administrația locală și comunitate.  

Monitorizarea reprezintă procesul 

continuu de colectare şi analiză a 

informațiilor relevante despre modul de 

implementare a Strategiei, cu scopul de a 

fundamenta procesul de luare a deciziei 

de către autoritățile locale, asigurând 

transparență în luarea deciziei şi 

furnizând o bază pentru viitoarele 

acțiuni de evaluare, presupunând 

resurse considerabile alocate (sisteme de 

colectare, prelucrare şi raportare) și o 

pregătire specifică (definirea 

indicatorilor cantitativi și calitativi, 

corelat cu potențialele surse de 

colectare/ producere a acestora). 

Evaluarea este un proces care folosește 

informațiile obținute pe parcursul 

monitorizării, pentru a stabili dacă 

strategia şi-a atins ținta și a avut eficiența 

scontată: şi-a îndeplinit viziunea și 

obiectivele specifice menționate. 

În cazul apariției unor situații de 

criză/devieri de la planificare sau de 

forță majoră, a unor reacții negative sau 

neașteptate din partea participanților la 

strategie, activitatea de monitorizare va 

genera acțiuni de ajustare/restructurare 

/alocări suplimentare, prin care să se 

asigure cele mai eficiente și raționale 

soluții de remediere și readucere a 

strategiei sau proiectelor pe sensul de 

implementare prevăzut, asigurându-se 

astfel impactul așteptat. 

 

Tipul de planificare ales de comuna 

Faraoani, precum și profilul strategic 

complex al comunei necesită un 

mecanism permanent de implementare, 

monitorizare și evaluare care să 

reunească administrația locală și 

comunitatea. 

 

Pe baza expertizei acumulate în perioada 

anterioară de programare de către toți 

actorii implicați (comunitatea, mediul de 

afaceri și administrația publică locală, 

consultanții, mediul politic la toate 

nivelurile, inclusiv cel care generează 

repercusiuni asupra politicilor publice la 

nivel macro) se poate concluziona că 

există trei condiții preexistente de creare 

a cadrului general al implementării 

strategiei de dezvoltare: 

 

1. Existența Strategiei de Dezvoltare 

Locală asumată de către toți 

actorii locali 

2. Existența capacității operaționale 

și financiare de implementare a 

Strategiei de Dezvoltare Locală  



Strategia de dezvoltare locală a comunei Faraoani, județul Bacău 

pentru perioada  2021-2027 

 

 

141 

 

3. Existența spațiului temporal 

optim de implementare a 

Strategiei de Dezvoltare Locală 

Monitorizarea implementării strategiei 

va fi realizată în permanență de către un 

departament al Primăriei Comunei 

Faraoani, desemnat prin decizie a 

Primarului comunei Faraoani. 

Monitorizarea va consta în verificarea 

implementării în perioada programată a 

activităţilor, colectarea datelor necesare 

pentru popularea bazei de date a 

indicatorilor de evaluare etc. Această 

activitate contribuie și la o îmbunătăţire 

a coordonării proiectelor realizate la 

nivel local cu cele realizate la nivel 

judeţean şi regional. 

În cadrul etapei de monitorizare vor fi 

parcurși următorii pași: 

1. Stabilirea rezultatelor privind 

monitorizarea și evaluarea 

2. Selectarea indicatorilor cheie 

3. Colectarea datelor inițiale 

4. Îmbunătățirea și stabilirea 

țintelor (realiste dar ambițioase) 

5. Stabilirea proceselor și sistemelor 

de colectare a informației 

6. Efectuarea studiilor de colectare a 

datelor 

7. Elaborarea de rapoarte și 

comunicarea rezultatelor 

8. Aplicarea de măsuri pentru 

îmbunătățirea performanței. 

 

Evaluarea implementării strategiei se 

bazează pe compararea gradului de 

atingere a rezultatelor propuse inițial cu 

situația dezvoltării comunei la diferite 

momente. Pentru aceasta, trebuie avută 

în vedere evoluția indicatorilor de 

evaluare şi a stadiului la care aceștia se 

află în funcţie de țintele aferente stabilite 

în cadrul obiectivelor specifice. 

Evaluarea va fi efectuată de către 

departamentul care va realiza și 

activitatea de monitorizare. La o 

perioadă stabilită de Primarul comunei 

Faraoani (se recomandă perioade nu mai 

mici de 1 an), acest departament va 

prezenta în plenul Consiliului Local un 

raport de evaluare a implementării 

strategiei care va conține situația 

indicatorilor de evaluare. În baza acestei 

situații, departamentul va propune 

eventuale modificări sau actualizări ale 

prevederilor strategiei.  

Se recomandă ca în cazul unor schimbări 

socio-economice sau administrative 

majore să se efectueze o revizuire a 

documentului strategic. 
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Indicatori de evaluare 

Dezvoltarea infrastructurii 

 Gradul de conectare la rețeaua de 

electricitate 

 Gradul de conectare la rețeaua de 

apă potabilă 

 Gradul de conectare la rețeaua de 

canalizare 

 Numărul rețelelor de canalizare 

 Lungimea drumurilor 

modernizate 

 Lungimea trotuarelor 

modernizate 

 Lungimea pistelor pentru 

biciclete 

 Numărul de spații pentru 

parcarea bicicletelor 

 Numărul sistemelor de marcaje 

rutiere 

 Lungimea rețelei de canalizare 

 Lungimea rețelei de distribuție a 

gazului metan 

 Numărul podețelor pe cursurile 

de apă 

 Numărul de stâlpi de iluminare 

stradală 

Dezvoltarea economică 

 Producția agricolă vegetală şi 

animală 

 Suprafaţa terenurilor agricole 

valorificate 

 Număr silozuri agricole 

 Numărul piețelor/târgurilor  

 Numărul structurilor asociative a 

producătorilor agricoli 

 Numărul cabinetelor de medicină 

veterinară 

 Numărul întreprinderilor 

 Număr proiecte finanțate din 

fonduri europene 

 Numărul șomerilor înregistrați 

 Numărul centrelor pentru 

sprijinirea șomerilor 

 Numărul mediu al salariaților 

 Gradul de ocupare a forței de 

muncă 

 Numărul de persoane cu risc 

ridicat de excluziune angajate 

 Numărul de programe de formare 

antreprenorială 

 Numărul de turiști 

 Numărul de pensiuni turistice 

 Numărul de circuite turistice 

 Capacitatea de cazare existentă 

Educație și cultură 

 Numărul sălilor de clasă 

 Numărul spațiilor de joacă ale 

grădinițelor 

 Numărul persoanelor care au 

beneficiat de programe tip A doua 

șansă 

 Numărul de persoane care fac 

voluntariat 

 Unităţi de învățământ reabilitate 

 Numărul laboratoarelor școlare 

 Numărul sălilor de sport 

 Numărul terenurilor de sport 

 Șomeri absolvenți de studii liceale 

 Numărul volumelor din Biblioteca 

Publică 

 Numărul de abonați ai Bibliotecii 

Publice 

 Numărul așezămintelor culturale 

reabilitate/construite 

 Evenimente culturale organizate 

 Numărul obiectivelor cultural-

religioase reabilitate 

 Numărul centrelor de promovare 

a meșteșugurilor tradiționale 
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Sănătate și servicii sociale 

 Unităţi medico-sanitare 

reabilitate 

 Numărul de parteneriate în 

domeniul furnizării serviciilor 

sociale 

 Numărul de ONG-uri active în 

domeniul social 

 Numărul cazurilor de abandon 

școlar 

 Numărul cazurilor de violență 

domestică 

 Numărul cazurilor de abandon 

familial 

 Număr persoane care beneficiază 

de serviciile sociale 

 Gradul de acoperire cu servicii 

sociale pentru copii proveniți din 

medii defavorizate 

 Rata șomajului în rândul 

persoanelor defavorizate 

Servicii publice 

 Numărul stații de transport 

amenajate 

 Numărul trasee de transport 

public 

 Funcționari publici beneficiari ai 

sesiunilor de specializare și 

perfecționare în domenii de 

interes 

 Zone publice supravegheate video 

 Rata infracționalității (număr 

infracțiuni la 10.000 de locuitori) 

 Numărul echipamentelor în 

parcurile de joacă pentru copii 

 Numărul băncilor instalate în 

spațiile publice 

 Numărul de coșuri de gunoi 

montate în spațiile publice 

 Numărul spațiilor verzi 

 Numărul bazelor sportive 

 Numărul zonelor de agrement 

complexe 

 Numărul zonelor de picnic 

 Numărul dotărilor serviciului 

public de poliție 

 Numărul proiectelor de prevenire 

a infracționalității 

 Numărul sistemelor de 

management al calității în 

serviciile publice 

 Numărul de programe de training 

pentru funcționarii publici 

Protecția mediului 

 Cantitatea de deșeuri menajere 

generate 

 Gradul de acoperire a serviciilor 

de salubrizare 

 Cantitatea de deșeuri de 

echipamente electrice şi 

electronice colectată selectiv pe 

locuitor 

 Numărul de acțiuni de ecologizare 

Metodologia abordată pentru evaluarea 

Strategiei va cuprinde un mix între 

colectarea și analiza datelor 

administrative, ancheta pe bază de 

chestionar, interviuri, observația, atelier 

de lucru, metode cantitative pentru 

analiza indicatorilor și focus grupuri.  

Colectarea și analiza datelor 

administrative va permite concentrarea 

pe aspectele procedurale și pe realizările 

preliminare. 

Pentru evaluarea Strategiei de 

dezvoltare locală a comunei Faraoani se 

va  utiliza un mix de metode și tehnici, 

cantitative și calitative, care să asigure 

complementaritatea datelor obținute, 
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pentru a asigura o înțelegere sporită a 

rezultatelor obținute prin intermediul 

fiecărei metode, respectiv tehnici 

utilizate. 

De aceea, Primăria comunei Faraoani va 

recurge la următoarele metode și tehnici: 

1) Studiul/analiza documentelor; 

analiza datelor administrative 

(cantitativă) 

2) Observația (calitativă) 

3) Focus grup (calitativă) 

4) Interviul (calitativă) 

5) Sondaj opinie (cantitativă) 

Echipa de evaluatori va colecta informații 

referitoare la stadiul implementării 

Strategiei de dezvoltare locală și a 

aspectelor specifice legate de fiecare 

prioritate și direcție de acțiune, obstacole 

și blocaje întâmpinate, precum și sugestii 

de îmbunătățire a strategiei.
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