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1.1. Poziționarea geografică a comunei Moravița 

Moraviţa (in limba germană denumita „Morawitz”, iar in limba maghiară „Temesmóra”) este o 

comună din judeţul Timiş, Banat, România.  

Comuna Moravita este asezata in zona de vest a Romaniei, in sudul judetului Timis, la o distanta 

de 60 de km de Timişoara, pe drumul naţional DN59 (european E70) aproape de graniţa cu Serbia.  

Moravița este o localitate de frontieră, pe teritoriul acesteia gasindu-se punctul de frontieră 

„Stamora Moraviţa”. 

Comuna Moraviţa are în administrație următoarele localități:  

✓ Stamora Germană (DN 59 Moraviţa-Stamora Germană = 4 km 

✓ Gaiul Mic (DN 59 şi DC 182 Moraviţa-Gaiu Mic = 7 km) 

✓ Dejan (DC 181 Moraviţa-Dejan = 5 km) 

Comuna se învecinează: 

- cu teritoriul comunei Denta – în partea de Nord; 

- cu teritoriul comunei Gătaia – în partea de Nord-Est; 

- cu teritoriul Serbiei – în partea de Sud și Vest; 

- cu teritoriul comunei Jamu Mare – în partea de Est. 

 

Amplasarea comunei Moravița pe teritoriul țării și în cadrul județului Timiș 
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1.2. Regiunea De Dezvoltare Vest 

❖ Introducere 

Regiunea de Dezvoltare Vest s-a constituit la data de 28 octombrie 1998 şi este  compusă din 

judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş. Situată la confluenţa unor importante drumuri 

europene, unde civilizaţia vestului interacţionează cu cea estică, Regiunea Vest - România se 

învecinează cu Ungaria și Serbia și face parte din Euroregiunea Dunăre - Criş - Mureş - Tisa (DKMT), 

care implică cele patru judeţe ale Regiunii Vest, patru comitate din Ungaria şi regiunea autonomă 

Voivodina din Serbia.  

 
Harta regiunilor de dezvoltare din România 

❖ Regiunea Vest 

Formată din judeţele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, Regiunea de Dezvoltare Vest are 

o suprafaţă de 32.034 km2 (13,4 % din suprafaţa ţării) şi este compusă din 42 oraşe (din care 12 municipii) 

şi 276 comune (318 unităţi administrativ teritoriale). 

 

http://www.adrvest.ro/index.php?page=domain&did=47&maindomain=yes
http://www.adrvest.ro/index.php?page=articol&aid=144
http://www.adrvest.ro/index.php?page=articol&aid=143
http://www.adrvest.ro/index.php?page=articol&aid=142
http://www.adrvest.ro/index.php?page=articol&aid=141
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Populaţia Regiunii Vest este caracterizată de diversitate culturală, comunităţile române coabitând 

cu cele ungare, germane, rrome şi sârbe. În 2002, minorităţile naţionale reprezentau 11,7% din totalul 

populaţiei din regiune. 

Forţa de muncă a regiunii reprezintă factorul care a contribuit cel mai mult la dezvoltarea socio-

economică, aceasta fiind motivată, flexibilă, inovativă, dar şi cu un grad ridicat de specializare, 

contribuind astfel la dezvoltarea unui mediu antreprenorial dinamic. 

Regiunea de 

dezvoltare/județul 

2009 2010 2011 

Regiunea Vest 490 455 464 

Arad 111 107 111 

Caraș-Severin 58 51 50 

Hunedoara 118 109 107 

Timiș 203 188 196 

❖ Șomajul  

Reprezintă principala cauză de sărăcie pentru populația de vârstă activă. Riscul sărăciei pentru șomeri 

este de peste 5 ori mai mare decât pentru cei care au un loc de muncă (44% față de 8%) 

❖ Economia 

Însemnate resurse de subsol (huilă, antracit, metale colorate, argint, aur, roci dure, zăcăminte radio-

active, izvoare termale şi minerale), sol (păduri cu esenţe valoroase, soluri fertile), climat favorabil, 

legături de transport facile cu centrul Europei şi o populaţie laborioasă reprezintă coordonatele economice 

ale regiunii. 

❖ Infrastructura de transport 

Regiunea de Vest este traversată de două din cele trei coridoare Pan-europene care intersectează 

România, şi anume coridorul IV Berlin / Nurnberg – Praga – Budapesta, care pe teritoriul României are 

două ramuri, respectiv Nădlac-Arad-Calafat-Vidin şi Nădlac- 

❖ Utilităţi publice 

Lungimea reţelei de alimentare cu apă a regiunii Vest este de 5.559 km, reprezentând 11,6% dintr-un 

total naţional de 47.778 km. Reţelele de alimentare cu apă, în general, şi cele din localităţile urbane în 

special se confruntă cu probleme legate nu numai de extinderea capacităţilor de stocare, dar şi de tratare 

şi distribuţie, în condiţiile asigurării protecţiei sanitare a surselor. 

❖ Educaţie 

În anul şcolar 2007/2008 în Regiunea Vest instituţiile educaţionale au fost reprezentate de 165 

grădiniţe, 435 şcoli, 160 de licee, 7 școli profesionale, 4 unități postliceale și 13 universități - publice şi 

private. Între universităţile publice, un rol important la nivel naţional îl au Universitatea Politehnică şi cea 

de Medicină. Există, de asemenea, şi universităţi private: Tibiscus - Timişoara, Aurel Vlaicu - Arad, 

Drăgan - Lugoj. 
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❖ Sănătate 

Speranţa de viaţă în Regiunea Vest este în medie de 71,00 ani faţă de o medie naţională de 71,76 ani 

şi de o medie europeană de 78,31 ani. În 2007, unităţile sanitare de la nivelul regiunii Vest erau 

reprezentate de 47 spitale, 46 de ambulatorii de spital și de specialitate, 4 policlinici, 31 dispensare 

medicale, 2 sanatorii TBC, 89 de cabinete medicale de medicină generală, 1.224 cabinete stomatologice, 

205 laboratoare de tehnică dentară, 655 farmacii și puncte farmaceutice, 50 depozite farmaceutice, 35 de 

creșe și 242 laboratoare medicale.  

❖ Servicii sociale 

Problemele sociale sunt relativ reduse prin comparaţie cu restul regiunilor, ca urmare a dezvoltării 

sectorului ONG-urilor care furnizează un exemplu de bune practici în domeniu. Începând cu martie 2005, 

copiii fără familie sunt protejaţi în instituţii de tip familial (66,51%) sau rezidenţial (33,49%).  

❖ Potenţial de dezvoltare 

Domeniile în care Regiunea Vest prezintă un potenţial de dezvoltare ridicat sunt cercetarea-

dezvoltarea-inovarea, Regiunea Vest având o tradiţie universitară de peste 80 ani, serviciile şi turismul, 

acestea din urmă căpătând o importanţă din ce în ce mai mare la nivelul regiunii. 
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1.3. Judeţul Timiș 

❖ Localizare, accesibilitate și structură administrativă 

Judeţul Timiş este situat în partea de vest a României, la confluenţa a trei ţări: Ungaria, România şi 

Serbia. Suprafaţa judeţului este de 8696,7 km² (3,6 % din totalul suprafeţei României). 

Judeţul Timiş are o suprafaţă de 8697 kilometri pătraţi, şi ocupă 3,6% din suprafaţa României, fiind 

cel mai întins dintre judeţele ţării. 

Componenţa administrativă a judeţului Timiș cuprinde: 

➢ 2 municipii: Timișoara și Lugoj 

➢ 5 oraşe: Buziaș, Deta, Făget, Jimbolia, Sânnicolau Mare 

➢ 76 de comune și 318 sate. 

 

❖ Istoric 

Ofensiva pornită de Imperiul Habsburgic împotriva Porţii Otomane la sfârşitul veacului al XVII-lea 

afectează direct teritoriul timişan. La 18 octombrie 1716 Eugeniu de Savoya intră triumfător în Timişoara. 

Trupele otomane din celelalte cetăţi se retrag în sudul Dunării. Banatul întreg ajunge astfel în stăpânirea 

Imperiului Habsburgic, fapt consfinţit prin pacea de la Pasarowitz (1718). 

Istoria judeţului se pierde în timp, fiind menţionate încă din paleolitic aşezări umane în zona Vişag. 

O serie de descoperiri numismatice atesta cuprinderea acestei zone în hotarele Daciei. După această 
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perioadă, zona de vest a cunoscut o mare dezvoltare datorită aşezării la intersecţia rutelor comerciale. 

Deşi la sfârşitul sec. al 16-lea Banatul este ocupat de forţele otomane, devenind pasalâc de Timişoara, 

viaţa socio-economică şi spirituală s-a dezvoltat prin legătura cu celelalte provincii românesti. 

În urma războiului austro-turc, trupele habsburgice cuceresc la 18 octombrie 1716 Timişoara care, 

trece sub stăpânirea Imperiului Habsburgic. Din această perioadă în Banat apar o serie de construcţi, de 

modernizări, apar şi se dezvoltă o mulţime de manufacturi şi mesteşugari care atrag populaţia din alte 

zone (Oltenia,Ungaria şi Serbia). 

❖ Cadrul natural 

În judeţul Timiş relieful este variat,dar predomină în zona de câmpie (joasă în partea de vest şi înaltă 

în partea centrală). Dealurile premontane al Pogănişului şi o parte din Podişul Lipovei se desfăşoară în 

estul judeţului,iar cele mai mari altitudini aparţin culmilor nord- vestice ale masivului Poiana Ruscă, 

respectiv Vf. Padeşul (1380m). 

❖ Hidrografia 

Resursele de apă sunt bogate şi cuprind pânze acvifere subterane şi ape de suprafaţă (râuri, canale, 

lacuri, etc.). Râul Timiş este cea mai importantă arteră hidrografică din judeţ ce izvorăşte de la altitudinea 

de 1135 m din Masivul Semenic. Alte râuri, care drenează teritoriul judeţului Timiş, sunt : Bega, Bega 

Veche, Bârzava, Moraviţa, Aranca şi, parţial, Mureşul. 

❖ Solul 

Solul judeţului Timiş oferă condiţii favorabile pentru cultura plantelor agricole, îndeosebi pentru 

cultura cerealelor, dar şi a plantelor tehnice şi furajere, precum şi pentru pomicultură şi viticultură. 

❖ Clima 

Ca urmare a poziţiei sale geografice, judeţul Timiş se încadrează în climatul continental de tranziţie 

cu influenţe submediteraneene. Precipitaţile sunt variabile şi cad neregulat ,cele mai mari cantităţi 

întregistrându-se vara. Vânturile bat dinspre nord-est, iar în câmpie dominant spre nord. 

❖ Vegetaţia 

Vegetaţia este caracteristică silvostepei, cu păduri puţine. În partea estică predomină pădurile de brad, 

molid şi fag. În celelalte părţi ale judeţului se întâlnesc mici păduri de stejar, garniţă, plopi şi salcii în 

lunci. Vegetaţia caracteristică zonei mlăştinoase este reprezentată de stuf, nufăr şi papură. 

❖ Fauna 

Fauna specifică teritoriului judeţului Timiş este cea caracteristică zonei de stepă şi silvostepă, precum 

şi pădurilor. Pădurile seculare de la Biniş, Pischia, Hodos-Remetea Mica si Cheveresu-Mare adăpostesc 

o varietate largă de păsări: privighetoare, fazan, erete, cucuvea, mierla neagră şi păsări de apă:lişiţa, 

egreta, raţe şi gâşte sălbatice.  
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❖ Resurse naturale 

În subsolul judeţului Timiş se găsesc zăcăminte de lignit (Sinersig), bazalt (Lucaret - Sanovita), 

mangan (Pietroasa), argila (Biled, Carpinis, Jimbolia, Lugoj, Sinnicolau Mare), ţiţei şi gaze (în zona de 

vest a judeţului), nisip (Sag), nisip pentru sticlă (Grosi - Făget, Tomeşti şi Gladna). 

❖ Rezervaţii naturale 

Parcul Bazos este un parc dendrologic situat la circa 15 km de Timişoara şi este format din rezervaţia 

propriu-zisă şi zona din jurul rezervaţiei. Ea cuprinde Parcul Mare, Parcul American, o seră şi o pepinieră 

pentru specii exotice. 

❖ Rezervaţii naturale şi arii protejate în judeţul Timiş: 

➢ Arboretumul Bazoş; 

➢ Lacul Surduc; 

➢ Locul Fosifer Rădmăneşti; 

➢ Lunca Pogănişului, Tormac şi Sacoşul Turcesc; 

➢ Mlaştinile Murani; 

➢ Mlaştinile Satchinez; 

➢ Movila Sisitak, Sânpetru Mare; 

➢ Parcul Banloc; 

➢ Parcul Botanic Timişoara; 

➢ Parcul Botanic Beba Veche; 

➢ Parcul Natural Lunca Mureşului - cuprinde 4 rezervaţii naturale:  

o Pădurea Cenad 

o Insula Mare Cenad 

o Insulele Igriş 

o Prundul Mare 

 
Parcul natural Lunca Mureșului + Sit Natura 2000 
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❖ Demografie 

Din punct de vedere demografic, la recensământul din 2011, judeţul Timiș avea o populaţie de 683.540 

locuitori, iar structura etnică şi cea religioasă avea următoarea componenţă: 

❖ Repere economice și ocupare forței de muncă 

Industria județului Timiș este puternică și diversificată fiind susținută de tradiție, localizarea vestică 

a județului precum și forța de muncă înalt calificată, atuuri care sunt confirmate de prezența numeroasă 

aici a investitorilor, autohtoni și străini. Din cele peste 

23.000 de firme înregistrate la Registrul Comertului, în județul Timiș sunt prezente mai mult de 4.000 

de firme cu capital străin, din care cca 600 au investit direct în producție.  

❖ Cultura și turismul 

Cultura în județul Timiș este reprezentată de o intensă viață spirituală, deosebit de importante fiind 

tradițiile și evenimentele culturale.  

Turismul în județul Timiș este reprezentat de un potențial natural diversificat, etajat, de la culmile 

pleșuve ale Munților Poiana Ruscăi până la Câmpia Timișului, de varietatea faunei și florei. Pitorescul 

zonei montane, izvoarele de ape minerale și termale, recunoscute pretutindeni pentru calitățile lor 

curative, fondul cinegetic și piscicol bogat, precum și varietatea elementelor de arhitectură, artă 

populară, folclor asigură oferte de turism pe gustul fiecăruia. 

Structura etnică: Structura religioasă: 

Români 550.836 Ortodoxă 507.743 

Maghiari 35.295 Romano – catolică 54.858 

Romi 14.525 Greco-catolică 8.631 

Ucrainieni 5.950 Reformată 9.302 

Germani 8.504 Baptistă 9.738 

Ruşi/lipoveni 109 Penticostală 27.885 

Turci 127 Adventistă de ziua a Şaptea 2.207 

Tătari 16 Alte religii 13.407 

Sârbi 10.102 Fără religie 1.178 

Slovaci 1.424 Atei 1.220 

Bulgari 4.478 Religie nedeclarată 14.375 

Croaţi 242  

Greci 75 

Evrei 220 

Cehi 185 

Polonezi 65 

Italieni 341 

Chinezi 26 

Armeni 30 

Ceangăi 151 

Macedoneni 45 

Altă etnie 1404 
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1.4. Scurt istoric al comunei și al satelor aflate în administrație 

❖ MORAVIȚA 

Teritoriul, pe care se află astăzi localitatea Moravița prezintă urme de locuire timpurie, prima 

atestare documentara a comunei Moravita datând încă din anul 1332, când localitatea este amintită în 

dijmele papale sub numele de Mora. 

Prin analizarea documentului „Incipium rationes decimes sexenallis coletae in Hungaria an ano 

1332 ad 1337”, aflat astăzi în biblioteca Vaticanului, Istoricul maghiar Ortvay Tivadar trage concluzia că 

Mora (Mura) din acest document se referă la Moravița, care la acea vreme avea o biserică catolică. În 

1337, datorită unei inundații a pârâului Moravița, localnicii din Mora au fost nevoiti să se retragă pe 

dealurile Butinului, care erau pe atunci împădurite.  

Documentele din anii 1492, 1494, 1496 relateaza despre existența a două localități distincte, 

ambele apartinand familiei lui Csaky Mihaly:  

✓ Tothmura (Mura Slovacă, locuită de slovaci și actuala Stamora Germană)  

✓ Magyar Mura (Mura Maghiară, locuită de maghiari, actuala Moravița).  

Banatul cade sub stăpânire turcească la mijlocul secolului XV, dar Moravița își continuă existența. 

In 1597 la Moravița se așează mai multe familii de români din județul Caraș, aparand in registre cu numele 

Morawa. Dispare o perioada de pe harta si reapare, de data aceasta, pe harta austriacă din 1761 cu numele 

Moraviza. 

In 7 ianuarie 1773 Iosif Malenitza, care luptase în războiul prusaco-turcesc primește, pentru merite 

deosebite, titlul de nobil de Stamora precum și 5.800 jughere de teren ca domeniu feudal la Gaiu Mic și 

Tothmura. Astfel a aparut Stamora, iar Murawa a fost denumita Moravița.  

Trei ani mai târziu, are loc și sistematizarea satului, realizata de eruditul italian Francesco 

Griselini, care aflat in Banat pe vremea aceea realizeaza o hartă a Moraviței sistematizate.  

În 1782 se construiește biserica ortodoxă, lucru care arată că localitatea era locuită de români și 

sârbi, iar in 1784 începe colonizarea masivă a Moraviței cu germani.  

Românii și sârbii sunt nevoiți să se mute în satele vecine. În satul Dejan s-au mutat sârbii și in 

satul Gherman s-au mutat românii, biserica lor ortodoxă fiind predată catolicilor, care au folosit-o in 

scopul oficierii slujbelor catolice până în 1911, când si-au construit o biserică catolică nouă. In 1920 

vechea biserică a fost demolată, iar din materialul rezultat a fost construită primăria.  

În anul 1858 se deschide traficul pe calea ferată Timișoara-Moravița-Baziaș, care impulsionează 

activitatea economică și dezvoltarea comunei, astfel ca pe plan politic, crește importanța politică a 

românilor și a sârbilor din circumscripția Moravița. Aceasta se simte la alegerile din 1865, cand este ales 

deputat Gheorghe Mocioni de Foeni, reales apoi în 1859 și in 1872 ca deputat al circumscripției Moravița. 

În Primul Război Mondial au căzut 77 de morăvițeni, marea majoritate germani. La finalul 

razboiului, in urma delegației germanilor la Conferința de la Paris întreg Banatul avea să fie încorporat 

României.  

In data de 5 februarie 1924 s-a făcut rectificarea de hotar dintre Iugoslavia și România, prin care 

Moravița a trecut în România. 
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Intrarea în localitatea Moravița 

 

 
Primăria Moravița 

  
                                        Gara Stamora                                                                  Punct de trecere a frontierei  
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❖ STAMORA GERMANĂ 

Localitatea a fost una slovăcească, satul vechi formandu-se la sfarsitul perioadei turcesti, prin 

colonizarea cu slovaci, aparand in documentele habsburgice sub denumirea de Toth Stamora (Stamora 

Slovacă).  

Localitatea de astazi s-a format in anul 1789 prin colonizarea cu germani.  

Prima şcoală a fost ridicată la scurt timp de la colonizare, în 1806. 

Constructia caii ferate a constituit un eveniment deosebit de important pentru evoluţia localităţii. 

Lucrările acesteia au început în 1855 şi au fost finalizate în anul 1858. Calea ferata a fost inaugurată pe 

11 iulie 1858, stimuland in perioada urmatoare, în mod deosebit, dezvoltarea economică. 

Primul război mondial a avut un impact puternic asupra comunităţii dat fiind ca au fost inrolati mulţi 

locuitori, care au decedat pe front. Dupa razboi, in cinstea acestora a fost ridicat un monument. 

             

Deportații din Bărăgan 

 

 Biserica din Stamora Germană 
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❖ GAIU MIC 

Este un sat mic si izolat, fiind localizat în extremitatea sudică a judeţului Timis, in apropiere de granita 

cu Serbia. Are o singură legătură stradală, un drum comunal de 5 km, care îl leagă de Stamora Germană 

şi de drumul naţional DN59 Timişoara - vama Stamora Moraviţa. 

Satul a fost infiintat în timpul ocupaţiei turceşti a Banatului. Conform traditiei reiese că numele „Gaiu” 

era numele dat românilor care se refugiau din calea otomanilor, în pădurile din apropiere. Sârbii care s-

au stabilit aici au impus ca asezarea sa poarte numele „Maligai” (Gaiu Mic), pentru fi deosebit de 

localitatea „Gaiu Mare” (Veliki Gaj), situată în imediata apropiere, peste graniţă. 

 
 

❖ DEJAN 

Este un sat situat in extremitate sudica a judetului Timis, la graniţa dintre România şi Serbia si la o 

distanta de aproximativ 60 km sud de municipiul Timişoara.  

Acest sat de câmpie, ridicat pe malul drept al râului Moraviţa, se învecinează la sud-est cu centrul 

Moraviţei si la vest cu localitatea Stamora Germană. 

În anul 1786, sârbi şi români care au fost obligaţi să părăsească Moraviţa, au înfiinţat o nouă vatră de 

sat, pe locul fostei vetre a satului Radovanz, pe moşia care aparţinea erariului. Cel care a aprobat 

infiintarea localitatii a fost administratorul erarial, pe nume Iosif Deschan, motiv pentru care, in cinstea 

sa, localitatea a ajuns sa ii poarte numele.  

Cu toate ca astazi satul este populat in proportie de 80% de romani, pana  în perioada contemporană 

a fost un sat mixt româno-maghiaro-sârb, de atunci dobandind diferite pronuntii:  

✓ românii l-au numit „Dejani” sau „Dajanfalău” 

✓ sârbii il numesc „Dežan” 

✓ maghiarii ii spun „Dézsánfalva” 

 
                         Biserica ortodoxă din Dejan                                                                Case din Dejan 
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Cap. 2 - ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE 

 

Sursa: Geografia României – relieful – Câmpia de Vest 
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Evaluarea si examinarea comunei Moravița este făcută pe 8 domenii esențiale, care pentru o 

analiză mai detaliată au fost împărțite la rândul lor în subdomenii, astfel: 

DOMENIU SUBDOMENIU 

CADRUL NATURAL Relief  

Climă  

Vegetație și sol  

Hidrografie  

Faună 

PROFILUL SOCIO-DEMOGRAFIC Populația și caracteristicile demografice 

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI 

DEZVOLTARE RURALĂ 

Agricultura plantelor, pomicultură, legumicultură, viticultură 

PROFILUL ECONOMIC Mediul de afaceri  

Forța de muncă 

SERVICII PUBLICE Servicii educaționale  

Servicii sociale și medicale 

CULTURĂ, PATRIMONIU ȘI TURISM Cultura  

Turismul 

INFRASTRUCTURA Infrastructura de transport  

Echipare edilitară (Infrastructura de servicii)  

CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ Aparatul administrativ al comunei  

Bugetul local  
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2.1. Cadrul natural 

2.1.1. Relief 

Comuna Moraviţa face parte din Campiile Barzavei, o subunitate a Campiei Banatului, situata in 

sudul Câmpiei de Vest. 

Campiile Barzavei sunt câmpii cu caracter piemontan, dat de interfluvii plane, fragmentate de văi 

largi dispuse divergent, unicate în Câmpia de Vest, cu altitudini între 160 – 170 m sub dealuri şi 100 – 

110 m spre regiunea de subsidenţă. 

 

2.2.2. Climă 

Comuna Moravita este situată în partea de S-V a ţării, clima localităţillor aparţinătoare comunei 

fiind influenţată de poziţia geografică, caracterizată printr-un climat temperat, cu veri calde, toamne şi 

primăveri scurte, trecând uneori brusc de la temperaturi mari la temperaturi scazute şi invers.  

Regimul termic zonal este urmatorul: 

• Temperatura medie anuală: 10,70°C;  

• Temperatura medie a lunii iulie: 21,50°C; 

• Temperatura medie a lunii ianuarie: -1,20°C.  

Precipitaţiile medii anuale sunt de 678,9 mm, iar vânturile predominante sunt cele din direcţia nordică 

şi estică, cea mai mare intensitate avand-o cele din sud şi nord. 

 

2.1.3. Vegetație și sol 

Comuna Moravita are o vegetație naturală, caracteristică zonei de câmpie, aceasta fiind ierboasă, 

influenţată de climă, relief şi sol.  

Vegetatia a fost insa considerabil diminuată pe de o parte de intervenția omului, care din nevoie 

de terenuri agricole a inlocuit-o cu plante de cultură (în special prin cereale, culturi furajere şi legume), 

iar pe de alta parte de regularizarea cursurilor de apă, îndiguirile și desecările, care au dus la restrângerea 

suprafețelor mlăștinoase și a plantelor caracteristice acestora. 

În comuna Moravița există rezerve de nisip fine și argilă (în trecut existând producție de cărămizi). 

În bazinul Moraviței, apele freatice, rezultate din precipitații și din surplusul de apă creat în timpul 

viiturilor, sunt aproape de suprafață, iar panta câmpiei este redusă, astfel încât apele băltesc frecvent și se 

produc înmlăștiniri.  

De-a lungul timpului, lipsa digurilor în calea apelor revărsate și a scurgerilor pentru evacuarea 

apei care provenea de la izvoarele subterane a dus la apariția unor noi mlaștini și mocirle iar atmosfera a 

devenit deosebit de nocivă, astfel încât s-a impus realizarea unor lucrări de canalizare, indiguire și 

desecare, obținându-se soluri cu fertilitate ridicată.  

Apele subterane aflate la mică adâncime au permis, de asemenea, săparea a numeroase fântâni cu 

caracter artezian, care au favorizat locuirea în zonă. 
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2.1.4. Hidrografie 

Teritoriul comunei face parte din bazinul hidrografic al râului Timiş. Principalele cursuri de apă 

care străbat perimetrul comunei sunt: 

• Roiga – străbate teritoriul localităţii Gaiu Mic şi este un curs natural de apă, cu debit periodic. 

• Moraviţa – are o lungime de 50 km care curge în partea de sud a teritoriului, este parţial 

regularizată şi are debit permanent. 

• Alte pâraie: Crivaia, Şemiţa, Boruga, Cremenişte. 

 

2.1.5. Faună 

Fauna este reprezentată de iepuri și rozătoare – popândăul, hârciogul, dihorul de stepă, șoarecele, 

șobolanul de câmp, iepurele – care se înmulțesc rapid, producând pagube însemnate culturilor.  

Se întâlnesc și mamifere carnivore precum vulpea, lupul, hermelina, nevăstuica, iar dintre păsări 

se remarcă dropia, prepelița, pitpalacul, potârnichea, fazanul, graurul, ciocârlia de câmp sau ciocârlia 

mare. 
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2.2. Profilul socio-demografic 

2.2.1. Populația și caracteristicile demografice 

Pentru un teritoriu, populaţia reprezintă elementul de bază al potenţialului său economic, iar 

cunoaşterea aspectelor privind numărul, structura şi evoluţia acesteia în timp reprezintă punctul de pornire 

al tuturor analizelor.  

Populația rurală reprezintă cea mai dinamică componentă a spațiului rural și o resursă potențială 

deosebit de importantă pentru dezvoltarea satelor, cu rol hotărâtor în definitivarea politicilor de dezvoltare 

rurală. 

Conform ultimului recensamant realizat in anul 2011, populația comunei Moravița ajungea la 2.289 

de locuitori, in scadere fata de anul 2002, când se înregistraseră 2.393 de locuitori. 

Insa, in anul 2014, coform datelor deținute de primaria Moravița, comuna inregistreaza o populatie 

de 2728 persoane, in crestere fata de anul 2011, anul ultimului recensamant.  

Dintre acestea: 

▪ 1374 persoane - sex masculin (50,4%) 

▪ 1354 persoane - sex feminin (49,6%) 

Conform datelor oferite de Primăria Moravița, evolutia numarului de locuitori in perioada 2021-

2011, se prezintă a fi in creștere. 
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Urmatorul tabel expune datele populației stabile a comunei, pe grupe de vârstă, la recensământul din 

anul 2011 și la 1 ianuarie 2014, conform datelor detinute de primaria Moravita: 
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❖ COMPONENȚA ETNICĂ ȘI CONFESIONALĂ A COMUNEI MORAVIȚA  

Conform recensamantului din 2011, din totalul locuitorilor 83,22% sunt români, iar restul 

populatiei este reprezentata de minorități, impartite astfel: 

• maghiari (4,63%) 

• romi (3,84%) 

• germani (1,75%) 

• sârbi (1,35%) 

• apartenenta etnica necunoscuta - 4,46% 

 

Majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (77,63%), dar există și minorități: 

➢ romano-catolici - 12,06%  

➢ penticostali - 3,49% 

➢ apartenenta confesionala necunoscuta - 4,54%  
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❖ MIŞCAREA NATURALĂ ȘI MIGRATORIE 

SPORUL NATURAL este indicatorul care relevă creşterea sau diminuarea naturală a populaţiei. 

Acesta este definit în literatura de specialitate ca diferenţă între numărul născuţilor vii şi cel al decedaţilor 

într-un an, reflectând echilibrul între cele două componente ale mișcării naturale: natalitatea şi 

mortalitatea. 

➢ NATALITATEA este un fenomen complex care arata frecvența nașterilor de copii vii în 

cadrul unei populații, exprimată prin raportul dintre numărul de nașteri dintr-un an și efectivul 

populației.  

➢ MORTALITATEA reprezintă un indice rezultat din raportarea numărului de decese dintr-o 

populaţie, într-o anumită perioadă la totalul populaţiei respective, pe un anumit teritoriu, 

ţinând cont şi de structura populaţiei.  

MIŞCAREA MIGRATORIE externă este determinată de schimbarea domiciliului în altă ţară sau 

din altă ţară în România.  

NUPȚIALITATEA este un fenomen care defineşte masa căsătoriilor sau a persoanelor care se 

căsătoresc în limitele unei perioade de timp determinate, de obicei anul calendaristic.  

Pentru analiza acesteia 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. 

DIVORŢIALITATEA este un fenomen care caracterizează masa divorţurilor într-o perioadă de timp 

delimitată. În general, analiza divorţialităţii încadrează numărul divorţurilor în limitele unui an 

calendaristic. Intensitatea fenomenului se stabileşte ca mărime relativă, comparând numărul persoanelor 

care au divorţat în anul calendaristic.  
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❖ ȘOMERI 

La octombrie 2017, numărul șomerilor înregistrați la nivelul comunei Moravița era de 46 de persoane, 

dintre care 25 sunt persoane de sex feminin indicand o pondere de 48,4%.  

Observand graficul constatăm ca rata somajului este in continua scadare in ultimii 4 ani. 

 
 

❖ LOCUINȚE 

Pentru evaluarea fondului de locuințe existente vom folosi datele regasite in „Strategia de Dezvoltare 

Locală” aferenta perioadei 2014-2020, fiind ultima statistica dezvaluita. 

Astfel ca, la finele anului 2013 fondul de locuinte este format din 884 unități, din care 844 sunt 

locuințe aflate in proprietate privată. 
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2.3. Agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală 

2.3.1. Cultura plantelor, pomicultură, legumicultură, viticultură 

Pe raza comunei Moravița regăsim o diversitate mare de culturi de pomi fructiferi, insa in 

cantitate mica raportat la hectar. 

Pe de alta parte culturile de legume ocupa o suprafata mai mare, dovada ca cei de aici sunt 

gospodari. Pe raza comunei Moravița predominanta este cuoltivarea: cartofului, urmata de ceapa, 

tomate, altele. 

Culturile de cereale si plante uleioase ocupa cea mai mare suprafata de teren agricol. In topul 

culurilor de cerereale sunt: grâul, porumbul, orzul și orzoaica. Plantele uleioase cultivate sunt floarea 

soarelui și rapița.  
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2.3.2. Creşterea animalelor 

În comuna Moravița, în perioada 2010-2012 efectivul de animale a rămas relativ constant. 

Astfel, în anul 2012, la nivel local, existau 8447 bovine,11.881 ovine, 60 caprine, 24 cabaline, 6.700 

porcine, 7.500 păsări, 90 familii de albine și 75 iepuri de casă. Cea mai mare creștere au avut-o 

efectivele de porcine de la 6.200 de capete în 2011, la 6.700 de capete în 2012. 
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2.4. Profilul economic 

2.4.1. Mediul de afaceri 

Specificul comunei este destul de diversificat, observandu-se activitate sporita in multiple 

domenii, cum ar fi: comert, transport, constructii, etc.. 

NR. 

CRT. 

SEDIU DENUMIRE DOMENIU DE 

ACTIVITATE 

NR. 

ANGAJAŢI 

1  

 

 

 

 

Moravița 

JUNAT TRADE S.R.L. Comerț 4 

2 CONSUMCOOP MORAVIŢA Societate 

Cooperativă 

Comerţ 2 

4 TRANS MARIUS & LUMI S.R.L. Transport 10 

6 CONSTRUCT DALUK S.R.L. Construcţii 1 

7 IVAN IOANA ANCA I.I. Agricultură 0 

8 SALUCLEAN S.R.L. Salubrizare 0 

9 DONDOŞ TRANS S.R.L. Transport 0 

10 SPECO JUNIOR S.R.L. Bar 4 

13 DRĂGAN MARIUS IOAN P.F.A. Construcții 0 

16 Dejan LARI & FLORI S.R.L. Bar 0 

17  

Stamora 

Germană 

CRIS CON AGRO S.R.L. Agricultură 3 

19 INFINITY CERAMIC S.R.L. Reparații și construcții 6 

 IVOSAL S.R.L. Medicină Veterinară 2 

20 REBECAMI S.R.L. Restaurant 4 

. 
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2.5. Servicii publice 

2.5.1. Servicii educaționale 

➢ Date istorice: 

„Potrivit rapoartelor şcolare: 

➢  în anii 1791-1792, la Dejan exista o şcoală cu predare în limba română care avea 17 elevi  

➢ între anii 1795-1796 şcoala avea 28 de elevi,  

➢ între anii 1801-1802, din cei 15 elevi.  

Între cele două războaie mondiale, şcoala primară condusă de Cornel Iedu avea doi invăţători şi 

mai funcţiona o şcoală sârbească cu un învăţător.   

Şcoala din Stamora Germană a fost preluată de şvabi de la locuitorii slovaci, la venirea lor în 

comună, şi folosită din 1806 până în 1855, când vechea clădire a fost reconstruită şi extinsă.  

La început, şcoala primară avea doar o singură clasă, iar primul învăţător a fost Johannes 

Grosmann. Ulterior au funcţionat două clase, fiecare cu câte un învăţător, unde copiii între 6 şi 12 ani 

învăţau să scrie şi să citească în limba germană şi maghiară, însă doar aproximativ jumătate dintre 

aceştia frecventau regulat şcoala.  

În anii 1901-1902 a fost construită o nouă şcoală publică cu trei clase şi o locuinţă pentru 

directorul şcolii; pe faţada actuală a fost aşezată o placă pentru comemorarea lui Michael Gellert (1861-

1906), unul dintre cei mai importanţi dascăli pe care i-a avut şcoala din Stamora Germană.  

După alipirea Banatului la Regatul României, s-a reintrodus învăţământul în limba maternă 

eliminat de administraţia maghiară iar primul director român al şcolii primare germane a fost 

învăţătorul Ioan Gorun. În anul şcolar 1944-1945 şcoala a fost închisă, deoarece în clădirea ei şi în casa 

parohială au fost închiși soldaţi; o bună parte a arhivei a fost atunci folosită ca material de foc.  

În 1945 s-a deschis o şcoală românească frecventată atât de copii germani cât şi de cei ai noilor 

colonişti români iar şcoala elementară germană a fost redeschisă după reforma şcolară din 1948.  

Iniţial a funcţionat o şcoală gimnazială de 7 ani cu limba de predare germană dar din cauza lipsei 

de copii a fost desfiinţată în 1956, fiind menţinută doar şcoala elementară.  

În anul 1961 a fost înfiinţată actuala şcoală generală de 8 ani şi s-a mărit spaţiul de şcolarizare, 

ulterior fiind amenajată şi o bază sportivă. Încă înainte de primul război mondial, la Stamora Germană 

a funcţionat şi o grădiniţă, numai în lunile de vară, când familia era ocupată cu muncile agricole. Aceasta 

era condusă de Rosa Schlotter şi era ajutată la supravegherea copiilor de Magdalena Kleckner. După 

1945 a fost înfiinţată şi o grădiniţă românească, iar din 1956 a funcţionat o grădiniţă română şi 

germană” 

 
Școala Gimnazială Moravița 
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În prezent, infrastructura de învăţământ a comunei Moravița este reprezentată de: 

INSTITUŢIA NR. LOCALITATE 

Grădinițe/creșe  2 Moravița, Stamora-Germană 

Școli  2 Moravița, Stamora-Germană 

Laboratoare școlare  1 Moravița 

Număr cadre didactice 

(primar/gimnaziu/liceu)  

17 Moravița, Stamora-Germană 

Biblioteci școlare  1 Moravița 

Biblioteci comunale  1 Moravița 

 

 In ce priveste statistica numărului de copii înscriși în instituțiile de stat în perioada 2011-2021, 

reiese o scădere a numărului acestora. 

 

 
 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Învățământ preșcolar 71 72 74 88 84 78 80 71 75 57 53

Învățământ primar/gimnazial 276 281 283 287 295 302 282 265 228 210 164
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2.5.2. Servicii sociale și medicale 

Consiliul Local şi Primarul comunei Moraviţa, ca autorităţi publice locale, au datoria de a crea 

condiţiile necesare de aplicare şi derulare a programelor sociale.  

Activităţile desfăşurate în cadrul Compartimentului de asistență socială din cadrul Primăriei 

Moravița, județul Timiș s-au bazat cu preponderență pe indentificarea nevoilor sociale (individuale, 

familiale și de grup), consiliere, sprijin și dezvoltare comunitară pentru persoanele, familiile și grupurile 

aflate în dificultate de pe raza comunei, în vederea incluziunii sociale a acestora.  

Activităţile au un caracter primar și se referă în mare parte la acordarea de prestaţii sociale 

conform legislaţiei în vigoare cu privire la asistența socială. 

 

La nivelul comunei Moravița, infrastructura sanitară cuprinde: 

 

Actul medical este asigurat de: 

 

2 cabinete 
individuale 
medicină de 

familie

1 dispensar 
uman

1 cabinet 
stomatologic

1 farmacie 
umană

1 dispensar 
veterinar

2 medici

1 asistent 
medical

1 stomatolog

2 
farmaciști

2 medici 
veterinari

1 tehnician 
veterinar



SDL 2021-2027, comuna Moravița, jud.Timiș 

32 

 

 

2.6. Cultură, patrimoniu și turism 

2.6.1. Cultura 

Timp de secole, Moraviţa şi satele aparţinătoare au fost, precum multe alte aşezări bănăţene, un 

spaţiu multicultural, în care s-au întâlnit şi s-au armonizat obiceiuri şi mentalităţi caracteristice romanilor, 

germanilor, sârbilor, slovacilor, ungurilor şi altor etnii, realizându-se ceea ce Lucian Blaga numea 

„barocul etnografiei româneşti: o cultură populară extrem de diferenţiată, în care „strălucirea creaţiei 

populare româneşti e însoţită de rafinamentul artei populare şvăbeşti, de forţa temperamentală a 

manifestărilor folclorice maghiare, de voioşia sprinţară a spiritului popular sârbo-croat.  

Obiceiurile populare tradiţionale ale satelor bănăţene, portul popular sau sărbătorile comunităților 

s-au pierdut însă în bună parte s-au păstrat într-o formă mult diminuată.  

În comuna Moravița, există câte un cămin cultural în fiecare din cele 4 sate componente.  

Instituţii culturale: 

• Cămine culturale: Moraviţa, Dejan, Gaiu Mic şi Stamora Germană; 

• Biblioteca comunală: Moraviţa. 

• Biserici, mănăstiri şi alte locaşe de cult: 

• Biserici ortodoxe române: Moraviţa (1774 – biserică, dărâmată de coloniștii germani; 1962 - 

capelă), Stamora Germană (1886, capelă), Dejan (1931, capelă) şi Gaiu Mic (1832, capelă); 

• Biserica ortodoxă sârbă Dejan (1790) 

• Biserici romano-catolice: Moraviţa (1911) şi Dejan (1901); 

• Biserica Penticostală Moraviţa. 

• Ruga şi alte manifestări cultural-religioase: 

• Ruga şi hramul bisericii în localităţile: Dejan (iunie), Stamora Germană (20 iulie – Sf. Ilie), 

Moraviţa şi Gai (8 septembrie - Sf. Maria Mică). 

 
                             Biserica romano-catolica Moravita                            Biserica ortodoxa romana 
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❖ Evenimente culturale locale  

Timp de secole, Moravița și satele aparținătoare au fost, precum multe alte așezări bănățene, un spațiu 

multicultural, în care s-au întâlnit și s-au armonizat obiceiuri și mentalități caracteristice românilor, 

germanilor, sârbilor, slovacilor, ungurilor și altor etnii. Cele mai cunoscute şi populare festivale 

tradiţionale sunt considerate Rugile satului care se serbează anual, participanţii sunt atât locuitorii satului 

respectiv, cât şi rudele, prietenii acestora, tinerii plecaţi în străinătate care se întorc în preajma acestei 

sărbători, alţi locuitori din satele vecine şi toţi cei care doresc să se distreze şi să se simtă bine. Pe teritoriul 

comunei Moravița există şi câteva evenimente tradiţionale deja consacrate precum Concursul de gătit 

(Moraviţa), există o serie de obiceiuri legate de etapele importante ale vieţii omului: naşterea – Ziua 

Ursitorilor, botezul, logodna-peţitul-nunta şi înmormântarea. Hramuri bisericești: 

▪ Hramul Bisericii Dejan – 20 mai 

▪ Hramul Bisericii Stamora-Germană – 21 iulie 

▪ Hramul Bisericii Moravița – 8 septembrie 

▪ Hramul Bisericii Gaiul Mic – 8 septembrie 
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2.7. Infrastructură 

O componentă importantă a spațiului rural și un element de extrem de important al resurselor 

dezvoltării rurale este infrastructura, prin cele două laturi ale sale: infrastructura fizică și infrastructura 

socială, care au un impact direct asupra gradului de civilizație și de dezvoltare a satelor. 

 

2.7.1. Infrastructura de transport 

O problemă semnificativă, care trebuie soluționată pentru a promova incluziunea sociala și 

dezvoltarea economica locala, este reprezentată de infrastructură.  

În zonele rurale, drumurile locale au un rol cheie în asigurarea accesului la rutele de comunicare 

naționale, iar dezvoltarea economică și socială durabilă a zonelor rurale depinde în mod esențial de 

îmbunătățirea infrastructurii rurale și a serviciilor de bază existente.  

❖ Principalele căi de acces în comuna Moravița sunt: 

➢ E70 Timișoara-Moravița 

➢ DN 59 Timișoara-Moravița 

➢ DJ57 Moravița-Ciuchici  

➢ DC181 Moravița-Dejan 

➢ DC182 Stamora Germană-Gaiul Mic 

➢ DC255 – E70 Gara Stamora Moravița.  

❖ Drumurile – lungime și distanta în km între centrul UAT şi localitățile aparținătoare: 

➢ DC 181 = 7,2 km 

➢ DC 182 = 5,0 km 

➢ DC 255 = 0,5 km 

➢ DN 59 Moraviţa-Stamora Germană = 4 km 

➢ DN 59 şi DC 182 Moraviţa-Gaiu Mic = 7 km 

➢ DC 181 Moraviţa-Dejan = 5 km 

❖ Rețeaua de drumuri existentă pe teritoriul comunei Moravița însumează 31 km, dintre care: 

➢ 1 km - drumuri asfaltate  

➢ 30 km - drumuri pietruite 

❖ Infrastructură de transport feroviar: 

➢ ruta CFR 922 Timișoara Nord – Stamora-Moravița.  
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2.7.2. Echipare edilitară (Infrastructura de servicii)  

❖ Alimentarea cu apă şi canalizarea  

Fiecare dintre cele 3 localitati aflate in administrarea comunei Moravița are sistem de alimentare cu 

apă, lungimea rețelei de alimentare cu apă potabilă fiind de aproximativ 20 de km. 

Comuna Moravița are rețea de canalizare pentru localitățile Moravița și Stamora Germană, cu stație 

comună de epurare, de 23 de km lungime. Sunt 2 foraje la 136 m adâncime, şi 2 auxiliare, fără rețea. 

 
Stația de epurare 

 

❖ Alimentarea cu energie electrică 

În comuna Moravița există rețea de electricitate în toate cele 4 sate componente: Moravița, Dejan, 

Gaiu Mic, Stamora Germană. 

❖ Iluminatul public 

Toate cele 4 localități componente beneficiază de reţea de iluminat public, dar starea tehnică impune 

modernizarea sistemului de iluminat public. 

❖ Energia termică 

Comuna Moravița nu beneficiază de sistem de încălzire centralizat, încălzirea locuințelor și a 

instituțiilor realizându-se cu combustibil solid (lemn) sau încălzire cu gaz metan. 

❖ Alimentarea cu gaze naturale 

În prezent, pe teritoriul administrativ al comunei Moravița, există un sistem centralizat de alimentare 

cu gaz metan în satele Moravița și Stamora-Germană, rețeaua de distribuție a gazelor naturale având, 

lungimea de 18,8 km. 

❖ Transportul public 

Comuna Moravița nu beneficiază de sistem propriu de transport public. Transportul în comun este 

realizat pe ruta Timișoara-Moldova Nouă, cu stații în localitatea Stamora Germană și Moravița. 

Transportatorul este societatea Autotim. 
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❖ Serviciul de salubritate 

Manipularea deşeurilor se face de către o echipă de salubrizare a societății PEJ COMPANY 

S.R.L..  

Deșeurile sunt colectate din poartă în poartă, rata de colectare fiind săptămânală.  

În fiecare localitate componentă a comunei Moravița există un punct de colectare selectivă a 

deșeurilor. 

❖ Mediu 

Poluarea se realizează din deversarea deşeurilor în locuri neamenajate, care deterioarează terenul 

în locurile în care sunt depozitate. Exceptie acestora, in comuna Moraviţa nu există factori industriali care 

să contribuie la poluarea mediului înconjurător.  

❖ Rețea comunicații 

Toate cele 4 sate au rețeaua de comunicații dezvoltată, populația având acces la internet, telefonie 

mobilă, telefonie fixă și servicii de televiziune.  

Comunicațiile prezintă acoperire foarte bună din partea operatorilor de telefonie mobilă. 
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2.8. Capacitate administrativă 

2.8.1. Suprafața și structura administrativă 

Comuna Moravița deține o suprafaţă de: 386,54 hectare – teren intravilan și 8091,41  hectare – teren 

extravilan. 

 

Modul de folosință pentru suprafața comunei Moravița: 

 

teren intravilan; 
386,54

teren extravilan; 
8091,41

SUPRAFAȚA COMUNEI MORAVIȚA

386,54

8091,41

7912

5520; 23%

2085

304 20 2 1 135
3

DIVIZARE SUPRAFAȚĂ COMUNĂ

intravilan extravilan teren agricol

teren arabil pășuni fânețe

păduri livezi vii

luciu de apă teren neproductiv
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2.9. Analiza S.W.O.T. 

Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect, numele fiind descriptiv:   

✓ Strengths (puncte tari) 

✓ Weaknesses (puncte slabe) 

✓ Opportunities (oportunităţi) 

✓ Threats (riscuri). 

Punctele tari şi cele slabe sunt legate de comună şi de strategiile acesteia, şi de modul cum se 

compară cu concurenţa.  

Oportunităţile şi ameninţările vin dinspre mediul de piaţă şi din direcţia concurenţei; de regulă, 

sunt factori asupra cărora zona, în general, nu are niciun control.  

Analiza SWOT este cel mai renumit instrument de audit și analiză a poziției strategice generale a 

oricărui tip de instituție și a mediului său de afaceri.  

O folosim atunci când vrem să identificăm strategiile care ne vor permite să creem un model de 

afaceri specific. Cu ajutorul ei, primăria va utiliza cel mai eficient resursele și capacitățile instituției. 

În cele ce urmează vom realiza analiza SWOT a celor 6 domenii principale de dezvoltare a 

comunei Moravița, anume: 

1. AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ 

2. INFRASTRUCTURĂ ȘI MEDIU 

3. ECONOMIE ȘI TURISM 

4. EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ 

5. RESURSE UMANE ȘI PIAȚA MUNCII 

6. SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
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AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

➢ Specificul comunei este agro-zootehnic 

➢ Condițiile climatice locale sunt favorabile 

agriculturii 

➢ Existența solurilor fertile și a suprafețelor de teren 

propice dezvoltării activităților agricole 

➢ 69,77% din suprafaţa de teren aferentă fondului 

funciar local este reprezentată de teren arabil (5.520 

ha dintr-un total de 8.477,95 ha) 

➢ Există pășuni și fânețe în suprafață totală de 2.389 

ha 

➢ Existenţa la nivel local a infrastructurii sanitare 

veterinare: 1dispensar veterinar și a personalului 

medical: 2 medici veterinari şi 1 tehnician veterinar 

➢ Efectivul de animale bogat și diversificat 

cuprinzând bovine, ovine, caprine, cabaline, 

porcine, păsări, iepuri și familii de albine, în ultima 

perioadă, cea mai bună evoluție înregistrând-o 

efectivele de porcine, care în anul 2012 au ajuns la 

valoarea de 6.700 de capete, comparativ cu anul 

2011 (6.200 de capete) 

➢ Investiţii insuficiente în agricultură 

➢ Utilarea tehnică este precară 

➢ Practicarea agriculturii de subzistență de către 

locuitorii comunei, obținerea de produse pentru 

consumul familial, de aici reieșind venituri reduse 

din agricultură 

➢ Sistemul de colectare, prelucrare şi valorificare 

superioară a produselor agricole locale se face în 

cantităţi mici (individual) 

➢ Îmbătrânirea forţei de muncă în agricultură 

➢ Număr insuficient de utilaje agricole moderne 

➢ Promovarea insuficientă a zonei rurale și a 

produselor specifice 

➢ Insuficiența serviciilor specifice zonei rurale, care 

să genereze profit 

➢ Servicii de consultanţă slab reprezentate la nivel 

local 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

➢ Cu investiții în tehnologii moderne, se poate 

dezvolta sectorul agricol; 

➢ Valorificarea potențialului tradițional și a 

produselor tradiționale specifice zonei; 

➢ Politica de promovare, la nivel național a 

produselor naturale și creșterea gradului de interes 

al populației cu privire la alimentația sănătoasă și 

un stil de viață sănătos; 

➢ Existența cadrul legislativ privind înființarea și 

dezvoltarea exploatațiilor agricole și a fermelor de 

familie; 

➢ Facilităţi legislative privind arendarea suprafeţelor 

agricole; 

➢ Fondurile europene destinate dezvoltării rurale, 

agriculturii și activităților conexe acesteia; 

➢ Posibilitatea de a dezvolta proiecte viitoare în 

cadrul grupului de acțiune locală, pentru obținerea 

de finanțări destinate mediului rural; 

➢ Sprijinul autorităților județene, cu privire la 

accesarea de fonduri europene; 

➢ Existenţa unor asociaţii profesionale şi a unor 

organisme de sprijin a producătorilor. 

➢ Cadrul legislativ instabil și în continuă schimbare, 

ce descurajează activitatea producătorilor; 

➢ Concurența reprezentată de produsele 

agroalimentare de import de pe piața Uniunii 

Europene; 

➢ Un nivel redus de informare a agricultorilor cu 

privire la normele europene; 

➢ Cadrul legal cu deficiențe în protejarea producției 

agricole interne; 

➢ Lipsa de experiență în elaborarea și implementarea 

proiectelor cu finanțare europeană; 

➢ Resurse financiare insuficiente pentru cofinanțarea 

proiectelor din domeniul agricol, condiție esențială 

pentru derularea în bune condiții a proiectelor; 

➢ În perioadele de vârf de producție, capacitățile de 

prelucrare a producției vegetale sunt reduse. 
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INFRASTRUCTURĂ ȘI MEDIU 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

➢ Apropierea de centre urbane precum: Timișoara, la 60 

de km, Deta la 17,9 km și Vârșeț la 17,5 km 

➢ Apropiereade drumul european E70, care leagă 

Timișoara de Vama Moravița 

➢ Existența infrastructurii feroviare: există linia 

internațională de cale ferată București-Timișoara-

Stamora-Moravița 

➢ Pe teritoriul comunei se găseşte punctul de frontieră 

„Stamora Moraviţa” 

➢ Acces la infrastructura de transport aerian: comuna este 

situată la 71,5 km de Aeroportul Internațional Traian 

Vuia Timișoara 

➢ Fiecare sat din comuna Moravița are sistem de 

alimentare cu apă 

➢ În comuna Moravița există sistem de canalizare pentru 

localitățile Moravița și Stamora Germană, cu stație 

comună de epurare, lungimea rețelei de canalizare fiind 

de 23 de km 

➢ În comuna Moravița există rețea de electricitate și 

sistem de iluminat public în toate cele 4 sate 

componente. 

➢ Existența rețelei de distribuție gaze naturale în Moravița 

și Stamora Germană 

➢ Existența reţelei de comunicații (telefonie fixă şi mobilă, 

internet, cablu TV) 
➢ Implicarea     comunității      locale      în evenimente 

precum Let's do it, Romania! 
➢ Desfășurarea la nivel local a unor campanii de educare a 

populației cu privire la protecția mediului 
➢ Serviciul de salubritate prestat de un operator privat, 

acoperă toate localitățile comunei: existența a 4 puncte de 
colectare a deșeurilor menajere, dotate cu eurocontainere 
care permit colectarea selectivă a deșeurilor de la 
populație 

➢ Existența traseelor de transport călători cu 2 stații 
amenajate în Stamora Germană 

➢ și Moravița 

➢ Spații verzi amenajate în număr redus 

➢ Lipsa rețelei de canalizare în satele Dejan și Gaiu 

Mic 

➢ Existența drumurilor pietruitepe o distanță de 

aproximativ 30 km, în timp ce drumurile asfaltate au 

lungimea de doar 1 km; 
➢ La nivel local, nu există arii protejate 

➢ Educaţia ecologică superficială în rândul populației 

➢ Colectarea neselectivă a deşeurilor în rândul 

populației și agenților economici în vederea 

reciclării, refolosirii, recuperării sau valorificării lor 

➢ Poluarea apelor de suprafață și subterane 

➢ Risc de inundații 

➢ Lipsa lucrărilor de stabilizare în zonele ce prezintă 

ric de inundație și alunecări de teren 

➢ Insuficienta preocupare a agenţilor economici în 

recuperarea şi refolosirea ambalajelor. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

➢ Existența fondurilor externe destinate pentru 

modernizarea drumurilor comunale și sătești; 

➢ Existența fondurilor externe rambursabile și 

nerambursabile ce vizează sprijinirea dezvoltării 

infrastructurii locale; 

➢ Existența organizațiilor și asociațiilor non-profit care 

militează pentru agricultura ecologică, protecția 

mediului și dezvoltare durabilă; 

➢ Derularea de campanii de informare organizate de 

APDPR, APIA, etc., ce au ca obiectiv creşterea ratei de 

absorbție a fondurilor europene nerambursabile; 

➢ Creșterea preocupării populației pentru un mediu mai 

curat și mai puțin poluat. 

➢ Resurse financiare insuficiente pentru cofinanțarea 

proiectelor din domeniul agricol, condiție esențială 

pentru derularea în bune condiții a proiectelor; 

➢ Cunoașterea insuficientă a normelor europene de 

mediu în rândul micilor întreprinzători; 

➢ Indiferența populației față de protecția mediului; 

➢ Insuficiente cunoștințe privind întocmirea 

documentației de finanțare și implementarea 

proiectelor de infrastructură și mediu finanțate din 

fonduri structurale. 
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ECONOMIE ȘI TURISM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

➢ Existența potențialului pentru obţinerea de produse 

ecologice (legume, fructe, plante medicinale, etc.) 
➢ Productivitate bună a terenurilor agricole 

➢ Întreprinzătorii locali desfășoară activități în domenii 

diverse, precum sectorul agricol, zootehnic și în comerț 

➢ Existența agenților economici locali care asigură locuri de 

muncă localnicilor 

➢ Relații bune de cooperare: comuna face parte din Asociaţia 

de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş ADID Timiş, 

este membră a Asociaţiei Microregionale Timiş-Torontal şi 

a Asociaţiei Comunelor din Romania, iar pe plan 

internaţional este infrăţită cu localitatea Seleus din Serbia şi 

colaborează cu localitatea Lokve din aceeaşi ţară 

➢ Existența facilităților de practicare de activități sportive: 3 

baze sportive: cu teren fotbal sintetic în Moravița și teren 

fotbal gazon în Moravița și Stamora Germană 

➢ Există echipe de fotbal ce promovează   numele și imaginea 

comunei: Echipa Frontiera Moravița și Recolta Stamora 

Germană 

➢ Păstrarea obiceiurilor și tradițiilor locale 

➢ Existența unităților de cult vechi, cu istorie, prezentând 

potențial turistic 

➢ Cadrul natural cu potențial turistic (pentru agro-turism și 

turismul de agrement). 

➢ Resurse financiare reduse, investiții autohtone 

insuficiente 

➢ Infrastructura de susținere a mediului de afaceri 

local slab dezvoltată 

➢ Diversificare redusă a domeniilor de activitate 

ale firmelor din comună 

➢ Majoritatea locuitorilor comunei se ocupǎ cu 

agricultura dar la nivel local nu existǎ centre de 

colectare și prelucrare a produselor agricole 

➢ Lipsa iniţiativelor în domeniul agro- turistic 

➢ Lipsa structurile de primire turistică cu funcțiuni 

de cazare și alimentație publică 

➢ Resurse financiare insuficiente pentru susținerea 

și promovarea de investiții care să contribuie la 

dezvoltarea economică și la revigorarea turistică 

a comunei. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

➢ Existența resurselor locale, necorespunzător valorificate în 

prezent; 

➢ Optimizarea condițiilor economice locale prin valorificarea 

corespunzătoare a resurselor locale; 

➢ Diversificarea activităților economice prin valorificarea 

corespunzătoare a resurselor locale; 

➢ Existența fondurilor europene nerambursabile de dezvoltare 

a infrastructurii turistice în mediul rural și a fondurilor și 

programelor guvernamentale, de suținere a sectorului IMM-

urilor; 

➢ Facilități acordate start-up-urilor, pentru încurajarea 

acestora, precum: credite cu dobândă subvenționată; 

➢ Preocuparea pentru introducerea noilor tehnologii și pentru 

activitatea de cercetare-dezvoltare; 
➢ Disponibilitatea privind încheierea de relații de parteneriat 

cu alte autorități locale, investitori locali sau străini; 

➢ Existența programelor ce susțin încurajarea și creșterea 

capacității antreprenoriale în rândul tinerilor, adulților și a 

persoanelor de sex feminin 

➢ Încurajarea la nivel județean și regional a unor noi forme de 

turism (religios, rural, ecologic); 

➢ Îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurii fizice şi de utilităţi 

la nivel local, județean și regional va conduce la creșterea 

economică și la dezvoltarea turismului. 

➢ Cadrul legislativ instabil și în continuă 

schimbare; 
➢ Birocrația excesivă; 

➢ Resurse financiare insuficiente pentru 

cofinanțarea proiectelor din domeniul 

turismului,asigurarea cofinanțării fiind o 

condiție esențială pentru derularea proiectelor; 

➢ Din cauza lipsurilor din infrastructura de 

utilități, se manifestă un interes relativ redus al 

investitorilor de a demara afaceri în comuna 

Moravița; 

➢ Procedura complexă și birocratică de certificare 

pentru produsele ecologice și bio; 

➢ Oferte de creditare cu condiții greu accesibile și 

o rată ridicată a dobânzii; 
➢ Creșterea ratei șomajului; 
➢ Îmbătrânirea populației și reducerea ponderii 

populației active; 
➢ Creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte 

negatice asupra economiei locale și a pieței 
muncii; Creșterea ratei inflației și a ratei de 
schimb valutar; Noi crize economice la nivel 
global; 

➢ Estomparea tradițiilor și obiceiurilor locale odată 

cu trecerea timpului. 
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EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

➢ Existența infrastructurii educaționale (unități 

educaționale din categoria: grădinițe - 2 și școli 

-2); 

➢ Existența și implementarea unui management 

şcolar adecvat și aliniat cu standardele europene 

în unităţile de învăţământ public local; 

➢ Creșterea, în ultimii ani, a populației școlare din 

comună; 
➢ Existența unei biblioteci școlare; 

➢ Existența unei biblioteci comunale ce oferă 

servicii informaţionale utilizatorilor săi prin 

intermediul sălii de împrumut carte; 

➢ Existența a 4 cămine culturale în comună; 

➢ În Comuna Moravița tradițiile și obiceiurile 

tradiționale se păstrează și în prezent; 

➢ Organizarea la nivelul teritoriului comunei 

Moravița a unor evenimente ce au ca scop 

promovarea culturii și 
tradițiilor locale. 

➢ Sistemele de supraveghere video din cadrul 

unităților educaționale locale este neperformant; 

➢ Dezvoltarea medie a bazei materiale pentru 

desfășurarea activităților pentru discipline 

pentru chimie, biologie, fizică; 

➢ Unitățile de învățământ sunt insuficient echipate 

cu mobilier și materiale didactice; 

➢ Dotarea necorespunzătoare a căminelor 

culturale, căminele fiind construcții vechi. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

➢ Existența programelor naționale prin care sunt 

acordate resurse financiare pentru construcția, 

reabilitarea, modernizarea și dotarea căminelor 

culturale; 

➢ Existența fondurilor externe destinate 

infrastructurii de susținerea a activităților 

sportive; 

➢ Posibilitatea de a coopera cu alte școli din 

regiune, dar și din afara țării, prin programe de 

schimb de experiență. 

➢ Fonduri insuficiente alocate pentru reabilitarea, 

modernizarea și dotarea unităților școlare; 

➢ Reducerea numărului de elevi, din cauza 

declinului natalității și a sporului natural 

negativ; 

➢ Buget insuficient necesităților unităților de 

învășământ, recurgându-se la finanțarea 

paralelă prin aportul familiilor, practici adesea 

contestate; 

➢ Migrarea cadrelor didactice bine pregătite, din 

sistemul educațional deoarece acestea nu sunt 

motivate și nu le 
sunt asigurate condițiile propice desfășurării 

activității. 
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RESURSE UMANE ȘI PIAȚA MUNCII 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

➢ Existența resurselor umane într-un volum și o 

calificare ce pot asigura dezvoltarea activității 

economico-sociale; 

➢ Existența persoanelor cu experiență acumulată 

în domeniul agricol, comerț și prestări servicii; 

➢ Dezvoltarea capitalului uman din comună prin 

participarea la proiecte cu finanțare europeană 

(POS DRU); 

➢ Informarea continuă la nivel local cu privire la 

programele de calificare și reconversie 

existente în județ; 

➢ Rata infracționalității foarte redusă la nivel 

local; 

➢ Creșterea anuală a numărului mediu de 

salariați. 

➢ Capacitatea financiară relativ scăzută a 

locuitorilor zonei; 

➢ Accentuarea procesului de îmbătrânire a 

populației; 

➢ Grad redus de adaptare a populației rurale 

mature la schimbările pieței actuale a muncii și 

la fenomene precum reconversia profesională 

și mobilitatea muncii; 

➢ Fenomenul de migrare a tinerilor spre mediul 

urban sau străinătate, fenomen care se manifestă 

și în cazul celor cu o pregătire profesională 

înaltă, în special; 

➢ Existența șomajului de lungă durată, care 

conduce la descalificarea și descurajarea 

foștilor angajați; 

➢ Pe parcursul anului 2014, șomajul a înregistrat 

un trend ascendent. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

➢ Existența unor programe finanţate din fonduri 

guvernamentale pentru reconversie 

profesională şi crearea de noi locuri de muncă 

pentru şomeri; 

➢ Desfășurarea prin programe POS DRU, de 

cursuri de calificare, recalificare, specializare 

dedicate șomerilor și persoanelor din categorii 

defavorizate; 

➢ Organizarea, prin programe POS DRU, de 

sesiuni de consiliere și formare profesională, 

traininguri, workshopuri, care să faciliteze 

integrarea profesională a șomerilor; 

➢ Adaptarea programelor de învățământ la 

cerințele de resurse umane ale pieței muncii; 

➢ Monitorizarea la nivel național a stării 

ocupaționale a populației; 

➢ Existența a diverse facilități acordate 

angajatorilor ce creează locuri de muncă pentru 

șomeri, tineri absolvenți și categorii 

defavorizate; 

➢ Gradul ridicat de implicare a autorităților locale 

în problemele comunității. 

➢ Îmbătrânirea populației și fenomenul de 

migrare a acesteia spre mediul urban sau 

străinătate; 

➢ Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte 

negative asupra pieţei muncii, economiei locale 

şi asistenţei sociale în perspectivă; 

➢ Creșterea numărului șomerilor din rândul 

tinerilor absolvenți, atât de liceu, cât și de studii 

universitare; 

➢ Depopularea satelor și scăderea nivelului de 

trai. 
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SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

➢ Existența la nivelul comunei Moravița a 

infrastructurii sanitare reprezentată de: 1 

dispensar uman, 1 farmacie umană, 2 cabinete 

individuale medicină de familie, 

1 cabinet stomatologic, 1 dispensar 

veterinar; 

➢ Existența personalului specializat pentru 

prestarea de servicii medicale, respectiv: 

2 medici, 1 asistent medical, 1 

stomatolog, 2 farmaciști, 2 medici 

veterinari, 1 tehnician veterinar; 

➢ Implicarea activă a autorităţilor locale în 

problemele comunităţii; 

➢ La nivel local, Compartimentul de asistență 

socială din cadrul Primăriei Moravița acordă 

atenție serviciilor sociale în vederea rezolvării 

situațiilor specifice din comunitate, respectiv, 

identifică nevoile sociale, oferă consiliere și 

sprijin pentru persoanele, familiile și grupurile 

în dificultate de pe raza comunei, în scopul 

incluziunii sociale a acestora. 

➢ Lacunele din sistemul sanitar românesc 

afectează domeniul sănătății și asistenței 

sociale din comuna Moravița; 

➢ Serviciile medicale acordate sunt afectate de 

fondurile insuficiente destinate asistenței 

medicale; 

➢ Migrarea populației către zonele urbane în 

vederea investigațiilor medicale; 

➢ Sistemul de ajutor social nu încurajează 

reintegrarea activă; 

➢ Informare insuficientă cu privire la alte 

fonduri sociale; 

➢ Existența la nivelul comunei Moravița a unui 

număr relativ ridicat al persoanelor fără 

ocupație și a șomerilor (atât indemnizați, cât și 

neindemnizați); 

➢ Lipsa aparaturii medicale moderne la nivel 

local, lucru care determină migrarea 

cetățenilor comunei către unități medicale din 

orașele învecinate. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

➢ Localizarea comunei în apropierea unor centre 

urbane facilitează rezolvarea cazurilor 

medicale deosebite, atunci când apar, în 

sistemul medical județean; 

➢ Existența a numeroase linii de finanțare în 

domeniul sănătății și asistenței sociale, 

precum fondurile destinate dezvoltării de 

centre de zi pentru copii, adulți și vârstnici și 

cele destinate reabilitării și dotării 

corespunzătoare a unităților medicale; 

➢ Politicile Uniunii Europene în domeniul 

protecției sociale; 

➢ Existența programelor complexe de urmărire 

a stării de sănătate a populaţiei; 
➢ Reforma legii sănătății; 

➢ Dezvoltarea și punerea în aplicare a 

conceptului economiei sociale; 
➢ Legea economiei sociale; 

➢ Dezvoltarea economică a comunei poate 

conduce la suplimentarea veniturilor destinate 

asistenţei sociale; 

➢ Întărirea legăturilor interinstituționale și 

cele cu societatea civiă, ONG-uri și 

semnarea de parteneriate publice-private. 

➢ Sursele de finanțare pentru medicina primară 

foarte reduse; 

➢ Implicarea redusă a societății civile în 

domeniul protecției sociale; 

➢ Politici de specializare zonală a centrelor de 

asistenţă sanitară; 

➢ Creșterea gradului de sărăcie prin înăsprirea 

condițiilor de acordare a ajutoarelor sociale și 

scăderea numărului de beneficiari; 

➢ Costurile tot mai mari ale serviciilor; 

➢ Lista medicamentelor gratuite și compensate 

nu acoperă necesitățile populației, și acestea, 

la rândul lor, în creștere; 

➢ Costurile ridicate ale medicamentelor 

raportate la veniturile reduse ale populației, 

îngrădesc tratarea diferitelor afecțiuni, a căror 

netratare poate duce la afecțiuni și mai grave, 

sau chiar la deces; 

➢ Condiții aspre de funcționare a centrelor 

multifuncționale; 
➢ Bugete reduse pentru medicina primară. 

 



SDL 2021-2027, comuna Moravița, jud.Timiș 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap. 3 - STRATEGIA DE DEZVOLTARE 
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3.1. Context Strategic 

Argument 

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027, este un instrument de planificare pe 

termen scurt, mediu şi lung si presupune o viziune de dezvoltare realistă şi realizabilă prin atingerea 

obiectivelor şi măsurilor stabilite în urma analizei situaţiei existente.  

Scop 

Pe baza analizei conditiilor geografice, sociale, culturale actuale am elaborat o strategie de 

dezvoltare a comunei Moravița pentru perioada 2021-2027, al carei scop este acela de a identifica, demara 

şi finaliza proiectele de modernizare a comunei si a satelor aflate in administrare.  

In ce priveste dezvoltarea, zonele rurale înregistrează un decalaj semnificativ faţă de zonele 

urbane, decalaj caracterizat prin: deficienţe structurale persistente; valoare adăugată scăzută a produselor 

agro-alimentare; randamentele şi productivitatea muncii scăzute în special în agricultura de 

semisubzistenţă; spirit antreprenorial slab pentru dezvoltarea activităţilor economice; investiţii 

insuficiente în cercetare şi dezvoltare; accesul la servicii şi infrastructură cu mult în urma zonelor urbane; 

o pondere ridicată a populaţiei expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială; etc. 

Spațiul rural este expresia efortului îndelungat al omului pentru a opune în serviciul său 

componentele fizico-geografice ale spațiului, ale naturii. Este un spațiu pe care omul l-a modelat în funcție 

de nevoile sale, pe care l-a creat prin munca sa și l-a umplut cu creațiile sale de natură antropică, fiind 

deci o adevărată “capodoperă rustică” a omului. 

Programele de dezvoltare au în vedere schimbarea condițiilor fundamentale, ceea ce necesită un 

timp îndelungat, iar problemele rurale sunt foarte complexe și nu pot fi rezolvate prin acțiuni pe termen 

scurt. Sunt necesare programe succesive, cu efecte durabile. 

Strategia de dezvoltare pune la dispoziţia autorităţilor publice locale un ghid în vederea 

îmbunătăţirii vieţii în comună.  

Rezultat 

Strategia de Dezvoltare Locală pentru perioada 2021-2027 a comunei Moravița este un instrument 

care vine în ajutorul tuturor membrilor comunităţii locale, adresându-se deopotrivă administraţiei publice, 

mediului de afaceri, instituţiilor publice, organizaţiilor neguvernamentale, dar şi cetăţeanului simplu 

interesat de evoluţia viitoare a comunităţii sale.  

Se prevede că acest instrument va fi deosebit de util în programarea atragerea resurselor financiare 

(naţionale și europene) pentru realizarea unor proiecte de anvergură pentru Comuna Moravița. 
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3.1.1 Context european 

În cadrul perioadei de programare 2021-2027 a Uniunii Europene, Politica de Coeziune a Uniunii 

Europene propune 5 priorități investiționale: 

1. O Europă mai inteligentă - prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea 

întreprinderilor mici și mijlocii 

2. 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 

3. O Europă conectată - cu rețele strategice de transport și digitale 

4. O Europă mai socială - pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea 

calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal 

la sistemul de sănătate 

5. O Europă mai apropiată de cetățenii săi - prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel 

local și a dezvoltării urbane durabile în UE 

 

Cele 5 prioritati investiționale vor fi atinse, la nivel comunal, prin urmatoarele programe de finantare: 

➢ ERASMUS+ 

➢ Programul LIFE 

➢ Facilitatea pentru interconectarea Europei 

➢ Europa Digitală 

➢ Interreg Europe 
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A. ERASMUS+ 

Noul program Erasmus+ 2021-2027 are un buget estimat la 26,2 miliarde EUR, aproape dublând 

finanțarea în comparație cu prioada anterioară (2014-2020), fiind completat cu aproximativ 2,2 miliarde 

EUR din instrumentul de cooperare externă al UE.  

70% din buget va sprijini oportunitățile de mobilitate pentru toți, într-o perspectivă de învățare 

continuă. 30% din buget va fi investit în proiecte de cooperare și activități de dezvoltare a politicilor în 

care organizațiile dobândesc experiență în cooperarea internațională, își consolidează capacitățile, 

produc abordări inovatoare și fac schimb de bune practici.  

Prin aceste acțiuni, Erasmus+ va juca un rol important în consolidarea rezilienței și sprijinirea 

recuperării și inovării în domeniile educației, formării, tineretului și sportului. 

Programul pune un accent puternic pe incluziunea socială, pe tranziția verde și digitală, precum și pe 

promovarea participării tinerilor la viața democratică. 

Prioritate / Beneficiari Ce se finanțează? 

Acțiunea cheie 2 – 

Cooperare între organziații 

și instituții 

/ 

Organizații: autorități 

publice, companii sau 

întreprinderi, instituții 

publice/private, organizații 

neguvernamentale, școli şi 

instituții școlare, instituții de 

învățământ superior. 

✓ parteneriate pentru cooperare: schimb de cunoștințe, bune practici 

și internaționalizare 

✓ parteneriate pentru excelență realizate de către universități 

(cooperare transfrontalieră pentru realizarea de strategii pentru 

educație pe termen lung, cercetare și inovare de înaltă calitate), 

dezvoltarea platformelor transnaționale pentru centre de excelență 

vocațională, academia profesorilor și Erasmus Mundus 

(internaționalizarea instituțiilor de învățământ superior prin 

programe de studii - la nivel de curs de masterat - livrate în comun 

și recunoscute în comun de către instituțiile de învățământ superior 

din Europa) 

✓ parteneriate pentru inovare: cooperarea strategică între actorii din 

învățământul superior, cei din educație și formare profesională și 

cei din domeniul de afaceri și cercetare pentru a promova inovarea 

și modernizarea sistemelor de educație și formare 

✓ creșterea capacității organizațiilor care lucrează cu tineri în 

educație non-formală 

✓ pregătirea, organizarea și desfășurarea evenimentelor sportive 

non-profit realizate fie într-o singură țară, fie în mai multe țări de 

organizații non-profit sau de organisme publice active în domeniul 

sportului 

✓ platforme online precum eTwinning, Platforma electronică pentru 

învățare pentru adulți în Europa (EPALE), School Education 

Gateway (SEG) și Portalul european pentru tineret vor oferi spații 
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virtuale de colaborare, găsirea partenerilor, baze de date, 

comunități de practică și alte servicii online pentru profesori, 

formatori, lucrători de tineret, decidenți și alți practicieni, precum 

și pentru elevi, tineri și adulți din Europa și nu numai 

 

B. Programul LIFE 

Creat în 1992, programul LIFE este programul de finanțare al Uniunii Europene pentru mediu și 

acțiuni climatice. Pentru noua perioadă de programare 2021-2027, programul LIFE a fost consolidat 

considerabil pentru a îndeplini obiectivele stabilite de către Uniunea Europeană pentru a face tranzița 

către o economie neutră din punct de vedere climatic până în 2050.  

Programului LIFE i se acordă un buget total de 5,4 miliarde EUR, o creștere de 60% comparativ cu 

perioada precedentă. 

La programul LIFE pot aplica entități juridice publice sau private înregistrate sau persoane juridice 

create în temeiul dreptului Uniunii sau oricărei organizații internaționale. 

Prioritate de investiție Ce se finanțează? 

Natura și 

biodiversitatea 

✓ proiecte de conservare a naturii, în special în domeniile 

biodiversității, habitatelor și speciilor 

Economia circulară și 

calitatea vieții 

✓ proiecte în sectorul mediului, în special în zona economiei circulare, 

inclusiv recuperarea resurselor din deșeuri, apă, aer, zgomot, sol și 

gestionarea substanțelor chimice, precum și guvernarea mediului 

✓ proiecte care implementează soluții inovatoare și de bune practici în 

aceste domenii prin așa-numitele Proiecte de Acțiune Standard (SAP) 

✓ implementarea, monitorizarea și evaluarea politicii și legii UE de 

mediu prin așa-numitele proiecte strategice integrate (SIP) 
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Atenuarea și 

adaptarea 

schimbărilor climatice 

✓ agricultură, utilizarea terenurilor, gestionarea teritoriilor, energiile 

regenerabile și eficiența energetică 

✓ proiecte pilot, demonstrative și de bune practici care contribuie la 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

✓ abordări integrate, pentru implementarea strategiilor de atenuare a 

schimbărilor climatice și a planurilor de acțiune la nivel regional sau 

național 

✓ adaptarea urbană și planificarea utilizării terenurilor, reziliența 

infrastructurii, gestionarea durabilă a apei în zonele predispuse la 

secetă, gestionarea inundațiilor și a coastelor, reziliența sectoarelor 

agricol, forestier și turistic 

✓ prevede subvenții de acțiune pentru cele mai bune practici, proiecte 

pilot și demonstrative care contribuie la creșterea rezistenței la 

schimbările climatice 

✓ proiecte care sprijină funcționarea Pactului European pentru Climă, 

activități de finanțare durabilă, sensibilizare, formare și consolidarea 

capacităților, dezvoltarea cunoștințelor și participarea părților 

interesate în domeniile de atenuare și adaptare la schimbările climatice 

✓ proiecte de informare, conștientizare și diseminare cu privire la 

problemele climatice 

✓ sprijin public și al părților interesate pentru elaborarea politicilor UE, 

sprijinirea comunicării, gestionării și diseminării informațiilor pentru a 

facilita schimbul de cunoștințe și platformele de cooperare, oferind 

formare și încurajând dezvoltarea și diseminarea celor mai bune 

practici și abordări politice 

Tranziție energetică 

curată 

✓ Construirea unui cadru politic național, regional și local care să 

sprijine tranziția către energie curată 

✓ Accelerarea lansării tehnologiei, digitalizării, noilor servicii și 

modelelor de afaceri și îmbunătățirea competențelor profesionale 

conexe de pe piață 

✓ Atragerea finanțării private pentru energie durabilă 

✓ Sprijinirea dezvoltării proiectelor de investiții locale și regionale 

✓ Implicarea și abilitarea cetățenilor în tranziția către energie curată. 
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C. Facilitatea pentru interconectarea Europei  

Facilitatea pentru conectarea Europei (CEF) sprijină rețelele și infrastructurile transeuropene din 

sectoarele transporturilor, telecomunicațiilor și energiei.  

Instrument cheie de finanțare a UE pentru promovarea creșterii, a locurilor de muncă și a 

competitivității prin investiții în infrastructură la nivel european. 

Sector Beneficiari eligibili Ce se finanțează? 

Energie ➢ entități publice și private 

➢ ONG-uri 

➢ instituții academice și 

universitare 

➢ centre de cercetare 

➢ organizații internaționale 

✓ rețelele transeuropene pentru energie (TEN-E) 

✓ construirea de noi infrastructuri energetice 

transfrontaliere în Europa sau reabilitarea și 

modernizarea celei existente 

✓ doar proiectele identificate ca „Proiecte de 

Interes Comun” 

Transport ➢ entități publice și private ✓ rețelele de transport transeuropene (TEN-T) din 

rețelele Core și Comprehensive 

Digital ➢ entități publice și private 

➢ ONG-uri 

➢ instituții academice și 

universitare 

➢ centre de cercetare 

➢ organizații internaționale 

✓ investiții în infrastructuri de conectivitate 

digitală de interes comun 

✓ implementarea / accesul la rețele de mare 

capacitate, inclusiv sisteme 5G 

✓ conectivitate Wi-Fi gratuită în spații publice, 

cum ar fi parcuri, piețe, clădiri publice, 

biblioteci, centre de sănătate și muzee din orașe 

(WiFi4EU) 

✓ servicii digitale de tipul identificarea 

electronică, semnătura electronică, facturarea 

electronică, livrarea electronică și traducerea 

automată, securitatea cibernetică, e-sănătatea 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/c_2019_7772_1_annex.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/c_2019_7772_1_annex.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/c_2019_7772_1_annex.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/tent_ro.pdf
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D. Europa Digitală 

Programul Europa digitală (DIGITAL) este un nou program de finanțare al UE axat pe aducerea 

tehnologiei digitale mai aproape de întreprinderi, cetățeni și administrații publice.  

Cu un buget global planificat de 7,5 miliarde EUR (în prețuri curente), acesta își propune să 

accelereze redresarea economică și să modeleze transformarea digitală a societății și economiei 

europene, aducând beneficii tuturor, dar în special întreprinderilor mici și mijlocii.  

Domeniile de investiții sunt: supercomputere, inteligență artificială, securitate cibernetică, abilități 

digitale avansate și asigurarea unei utilizări largi a tehnologiilor digitale în întreaga economie și 

societate, inclusiv prin intermediul hub-urilor de inovare digitală.  

Programul Europa digitală nu va aborda aceste provocări în mod izolat, ci va completa mai degrabă 

finanțarea disponibilă prin alte programe ale UE, cum ar fi programul Orizont Europa pentru cercetare 

și inovare și Facilitatea Conectarea Europei pentru infrastructura digitală, Mecanismul de Redresare și 

Reziliență precum și fondurile structurale. 

Beneficiarii programului pot fi instituții de educație superioară sau secundară, organizații 

internaționale, organizații neguvernamentale, întreprinderi, IMM-uri, entități publice, organizații de 

cercetare. 

Prioritate de investiții Ce se finanțează? 

Programul de lucru 

general: 

DIGITAL Europe 2021-

2022 

 

Programe de lucru 

specifice: 

• Programul de lucru 

pentru centre de inovare 

digitală 2021-2023 

• Programul de lucru 

pentru securitate 

cibernetică 2021-2022 

• Acțiuni de calcul de 

înaltă performanță – 

program de lucru 

pregătit de EuroHPC 

● Creșterea accesibilității și extinderea utilizării  super 

computerului în domenii de interes public precum sănătatea, 

mediul, siguranța și în industrie, inclusiv întreprinderile mici și 

mijlocii. 

● Utilizarea inteligenței artificiale de către întreprinderi și 

administrațiile publice. 

● Consolidarea și sprijinirea instalațiilor existente de testare și 

experimentare a inteligenței artificiale în domenii precum 

sănătatea și mobilitatea în statele membre și încurajarea 

cooperării între acestea. 

● Consolidarea coordonării securității cibernetice între 

instrumentele și infrastructurile de date ale statelor membre. 

● Proiectarea și livrarea de programe specializate și stagii pentru 

viitorii experți în domenii cheie de capacitate precum date și 

AI, securitate cibernetică, cuantică și HPC. 

● Perfecționarea forței de muncă existente prin cursuri scurte care 

reflectă cele mai recente evoluții în domeniile cheie. 

● Sprijin pentru proiecte cu impact ridicat în domenii de interes 

public, precum sănătatea (completată de programul 
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EU4Health), Green Deal, comunitățile inteligente și sectorul 

cultural. 

● Dezvoltarea rețelei de centre europene de inovare digitală, cu 

scopul de a avea un hub în fiecare regiune, pentru a ajuta 

companiile să beneficieze de oportunități digitale. 

● Sprijin pentru adoptarea de către industrie a tehnologiilor 

digitale avansate și conexe, în special în cadrul întreprinderilor 

mici și mijlocii. 

 

E. Interreg Europe 

Interreg Europe sprijină cooperarea între regiunile din întreaga Europă, oferind astfel autorităților 

publice regionale și locale oportunități de a împărtăși idei și experiențe cu privire la politica publică, 

îmbunătățind astfel strategiile pentru cetățenii și comunitățile lor.  

Spre deosebire de perioada anterioară, Interreg Europe 2021-2027 are un singur obiectiv general:  

„o mai bună guvernanță a cooperării” 

pentru a permite regiunilor o flexibilitatea mai mare în abordarea problemelor locale și o distribuire a 

fondurilor exact acolo unde este nevoie.  

Programul va concentra cea mai mare parte din bugetul său (80%) pe domenii tematice ce țin de o serie 

dintre obiectivele Noii Politici de Coeziune:  

✓ PO 1 - Europa mai inteligentă,  

✓ PO 2 - Europa mai ecologică,  

✓ PO 3 - Europa mai conectată  

✓ PO 4 - Europa mai socială  

✓ PO 5 - Europa mai aproape de cetățeni 

Prioritate 

investițională 

Beneficiari 

eligibili 

Ce se finanțează? 

 

O mai bună 

guvernanță a 

cooperării 

➢ Autorități 

publice 

➢ Organisme de 

drept public 

➢ Organisme 

private non-

profit 

✓ transferul de experiențe, învățarea de la egal la egal 

✓ evaluarea comparativă în toată Europa 

✓ schimb de experiențe și consolidarea capacității între 

autoritățile publice regionale, pentru a-și îmbunătăți 

capacitatea de proiectare, gestionare și implementare a 

politicilor de dezvoltare regională 

 

 



SDL 2021-2027, comuna Moravița, jud.Timiș 

54 

 

 

3.1.2. Context naţional 

Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, de la New York, a adoptat în anul 2015 

un document istoric – Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, document la care a aderat şi 

România în calitate de stat membru al O.N.U. şi al Uniunii Europene. Concluziile Consiliului UE, 

adoptate în data de 20 iunie 2017, „Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 

pentru Dezvoltare Durabilă” reprezintă documentul politic asumat de statele membre ale UE 

privind implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. 

Prin cele 17 obiective ale sale, documentul propune un viitor mai bun, pentru toți cetățenii 

și pentru generațiile viitoare.  

 

Aceste obiective, cu ținte clare pentru 2030, sunt: 

 

 

 

O. 1

FĂRĂ SĂRĂCIE

• Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii

• Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în
sărăcie relativă

• Consolidarea sistemului național unitar a serviciilor de intervenție de
urgență, reabilitare ulterioară și compensare a pierderilor în caz de
calamități naturale, accidente industriale sau evenimente climatice
extreme.

O. 2

FOAMETE ZERO

• Eradicarea malnutriției și menținerea ratei obezității sub 10%, similar
cu nivelul înregistrat în anul 2014

• Finalizarea cadastrului agricol

• Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, față de anul 2018

• Menținerea și extinderea diversității genetice a semințelor, a plantelor
cultivate și a animalelor de fermă și domestice și a speciilor sălbatice
înrudite

• Creșterea gradului de valorificare a producției agricole autohtone

• Creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producției agricole

• Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de
valorificare a plantelor medicinale și fructelor de pădure în zona
montană.

• Menținerea tradițiilor locale prin creșterea numărului de produse cu
caracteristici specifice în ceea ce priveşte originea geografică



SDL 2021-2027, comuna Moravița, jud.Timiș 

55 

 

 

 

O. 3

SĂNĂTATE ȘI 
BUNĂSTARE

• Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și
consiliere pentru promovarea prevenției și adoptarea unui stil de viață fără
riscuri

• Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit eliminarea
documentelor și registrelor tipărite pe suport de hârtie, pentru a eficientiza
și a facilita intervențiile medicale, pentru a asigura populației accesul rapid
la servicii medicale de calitate, la tratamente și medicamente și pentru
monitorizarea eficientă a nevoilor

• Reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a incidenței
cancerului la sân sau de col uterin și a sarcinilor la adolescente, având ca
obiectiv prioritar grupurile vulnerabile și defavorizate

• Reducerea mortalității materne și mortalității neonatale, astfel încât să se
situeze sub media UE

• Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat de OMS
pentru fiecare vaccin, prin dezvoltarea unei platforme comune de
colaborare între autorități, medici, pacienți, organizații internaționale cu
experiență în acest domeniu, reprezentanți ai companiilor în domeniu,
precum și alți factori interesați

• Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului și
crearea unui mediu în care cetățenii afectați se simt acceptați și unde pot
cere ajutor

• Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a altor
boli transmisibile

• Reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de bolile
netransmisibile prin prevenire și tratment și prin promovarea sănătății și
bunăstării mintale

• Reducerea mortalității cauzate de boli cronice

• Reducerea consumului de substanțe nocive
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O. 4

EDUCAȚIE DE 
CALITATE

• Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional

• Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului, căruia
să îi fie oferită o mai mare libertate în definirea priorităților de studiu,
prin măsuri precum creșterea ponderii de materii opționale

• Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și
competențele necesare pentru promovarea dezvoltării durabile,
inclusiv prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață
durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi
a păcii și non-violenței, aprecierea diversității culturale și a
contribuției culturii la dezvoltarea durabilă

• Accentuarea rolului, în procesul educational, al educației civice, a
principiilor şi noţiunilor despre o societate durabilă pașnică și
incluzivă, egalitate de gen, despre valorile democrației și
pluralismului, despre valorile multiculturalismului, prevenția
discriminării și înțelegerea percepției „celuilalt”, despre importanța
eradicării violenței cu accent pe fenomenul de violenţă în școli

• Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea
metodologiilor de predare-învățare la

folosirea tehnologiilor informaționale și creșterea calității actului
educațional

• Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri
special amenajate și dotate;

pregătirea personalului didactic bine calificat; elaborarea de
curriculum potrivit cerințelor de pe

piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate, incluziv cu mediul de
afaceri

• Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și
perfecționarea continuă pe tot parcursul

vieții, sporirea considerabilă a participării la sistemele formale și
nonformale de cunoaștere în

vederea apropierii României de media performanțelor din statele
membre ale UE

• Extinderea rețelei de centre comunitare de învățare permanentă de
către autoritățile locale;

continuarea cointeresării companiilor în sprijinirea înrolării
angajaților în asemenea programe

O. 5

EGALITATE DE GEN

• Continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe

• Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor,
în sferele publice și private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale și
a altor tipuri de exploatare

• Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității
de șanse la ocuparea posturilor de conducere la toate nivelurile de
luare a deciziilor în viața politică, economică și publică
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O. 6

APĂ CURATĂ ȘI 
SANITAȚIE

• Creșterea substanțială a eficienței folosirii apei în activitățile
industriale, comerciale și agricole; extinderea reutilizării raționale a
apelor tratate și reciclate în perspectiva atingerii obiectivelor
economiei circulare

• Creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate
sectoarele și asigurarea unui proces durabil de captare și furnizare a
apei potabile, pentru a face față deficitului de apă

• Conectarea gospodăriilor populației din orașe, comune și sate
compacte la rețeaua de apă potabilă și canalizare în proporție de cel
puțin 90%

• Creșterea accesului la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile și
marginalizate

• Îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea
depozitării deșeurilor și reducerea la minimum a produselor chimice
și materialelor periculoase, reducând proporția apelor uzate netratate
și sporind substanțial reciclarea și reutilizarea sigură

• Realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și
echitabile pentru toți, acordând o atenție specială celor în situații
vulnerabile

O. 7

ENERGIE CURATĂ ȘI 
LA PREȚURI 
ACCESIBILE

• Extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru energie
electrică și gaze naturale în vedea asigurării accesului consumatorilor
casnici, industriali și comerciali la surse sigure de energie la prețuri
acceptabile

• Asigurarea securității cibernetice a platformelor de monitorizare a
rețelelor de producție, transport și distribuție a energiei electrice și
gazelor naturale

• Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor
și de degradare a mediului prin sporirea considerabilă a eficienței
energetice (cu minimum 27% comparativ cu scenariul de status-quo)
și folosirea extinsă a schemei EU ETS în condiții de piață previzibile
și stabile

• Creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a
combustibililor cu conținut scăzut de carbon în sectorul
transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv combustibili
alternativi

• Asigurarea unui cadru de reglementare stabil și transparent în
domeniul eficienței energetice în vederea atragerii investițiilor

• Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul
consumului casnic, industrial și în transporturi prin stabilirea unor
norme de performanță pentru instalații și aparatură
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O. 8

MUNCĂ DECENTĂ ȘI 
CREȘTERE 

ECONOMICĂ

• Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior față de
media UE pentru a susține efortul de reducere a decalajelor în
comparație cu țările europene avansate, paralel cu aplicarea
principiilor dezvoltării durabile și îmbunătățirea constantă a nivelului
de trai al populației

• Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin
activitățile productive, crearea locurilor de muncă decente,
antreprenoriatul prin startup, creativitatea și inovația, și care
încurajează formalizarea și creșterea întreprinderilor micro, mici și
mijlocii, inclusiv prin acces la servicii financiare

• Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin
diversificare, modernizarea tehnologică și inovație, inclusiv prin
accent pe sectoarele cu valoare adăugată sporită și utilizarea intensivă
a forței de muncă

• Realizarea unui turism competitiv pe termen lung, dezvoltarea
agroturismului, ecoturismului, turismului rural, balnear și cultural și
îmbunătățirea imaginii României ca destinație turistică

• Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a
încuraja și a extinde accesul la servicii bancare, de asigurări și servicii
financiare pentru toți

O. 9

INDUSTRIE, 
INOVAȚIE ȘI 

INFRASTRUCTURĂ

• Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile,
durabile și puternice, inclusiv infrastructura regională și
transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea economică și bunăstarea
oamenilor, cu accent pe accesul larg și echitabil pentru toți

• Îmbunătățirea siguranței rutiere

• Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență
sporită în utilizarea resurselor și adoptare sporită a tehnologiilor și
proceselor industriale curate și ecologice, toate țările luând măsuri în
conformitate cu capacitățile respective ale acestora

• Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor
industriale care se situează în zona mai profitabilă a lanțului valoric,
care fructifică și rezultatele eforturilor naționale de
cercetaredezvoltare-inovare și care se adresează unor piețe stabile și
în creștere

• Întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice
ale sectoarelor industriale; încurajarea inovațiilor și creșterea
semnificativă a numărului de angajați în cercetare și dezvoltare și
sporirea cheltuielilor publice și private pentru cercetare și dezvoltare

• Promovarea industrializării incluzive și durabile și sporirea ratei de
ocupare

• Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă natură
la servicii financiare, inclusiv la credite accesibile, și integrarea
acestora în lanțuri valorice și piețe externe
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O. 10

INEGALITĂȚI 
REDUSE

• Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție
socială, în scopul reducerii progresive a inegalităților, respectiv a
proporției grupurilor dezavantajate

• Aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului
2030, din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile

• Reducerea discriminării prin acordarea de sprijin organizațiilor
neguvernamentale care activează în domeniul drepturilor omului
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O. 11

ORAȘE ȘI 
COMUNITĂȚI 

DURABILE

• Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți
cetățenii

• Reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate de
inundații și alunecările de teren, îmbunătățirea răspunsului colectiv și
întărirea capacității de adaptare și revenire la nivel funcțional în cel
mai scurt timp după producerea evenimentului, reducerea impactului
inundațiilor sau a poluărilor generate de inundații și ale alunecărilor
de teren asupra ecosistemelor, inclusiv prin îmbunătățirea constantă a
cadrului legislativ

• Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri
echitabile, accesibile și durabile pentru toți, în special prin extinderea
rețelelor de transport public, acordând o atenție deosebită nevoilor
celor aflați în situații vulnerabile, femei, copii, persoane cu
dizabilități și în etate

• Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de
planificare spațială și amenajare a teritoriului în corelare cu
strategiile sectoriale la nivel național prin aplicarea conceptului de
dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, care să susțină
coeziunea teritorială

• Educarea și responsabilizarea populației pentru situații de risc
seismic

• Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra
sănătății umane și a mediului prin acordarea unei atenții deosebite
calității aerului

• Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate
de produsele chimice periculoase de poluare și de contaminarea
aerului, apei și a solului

• Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului
cultural și natural, a elementelor de peisaj din mediul urban și rural

• Implementarea prevederilor legale referitoare la producția,
transportul, depozitarea, utilizarea și eliminarea produselor chimice,
inclusiv a celor farmaceutice, care pot prezenta pericole pentru
sănătatea oamenilor și animalelor și pentru integritatea mediului
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O. 12

CONSUM ȘI 
PRODUCȚIE 

RESPONSABILE

• Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea
rațională și responsabilă a resurselor cu introducerea unor elemente
ale economiei circulare, elaborarea unei foi de parcurs

• Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de
vânzare cu amănuntul și de consum și reducerea pierderilor de
alimente de-a lungul lanțurilor de producție și de aprovizionare,
inclusiv a pierderilor post-recoltare

• Reciclarea în proporţie de 55% a deșeurilor municipale până în
2025 și 60% până în 2030

• Reciclarea în proporţie de 65% a deșeurilor de ambalaje până în
2025 (materiale plastice 50%; lemn 25%; metale feroase 70%,
aluminiu 50%, sticlă 70%, hârtie și carton 75%) și 70% până în 2030
(materiale plastice 55%; lemn 30%; metale feroase 80%, aluminiu
60%, sticlă 75%, hârtie și carton 85%)

• Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022,
a deșeurilor biologice până în 2023 și materialele textile până în
2025

• Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a
producătorilor pentru toate ambalajele până în 2024

• Implementarea practicilor durabile de achiziții publice verzi, în
conformitate cu prioritățile naționale și politicile europene

O. 13

ACȚIUNE ÎN 
DOMENIUL 

SCHIMBĂRILOR 
CLIMATICE

• Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la
riscurile legate de climă și dezastre naturale

• Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene
meteorologice extreme intempestive de mare intensitate

• Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și
instituționale privind atenuarea schimbărilor climatcie, adaptarea,
reducerea impactului și alerta timpurie

• Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția la o
economie „verde”, cu emisii reduse de dioxid de carbon, rezilientă la
schimbările climatice și pentru integrarea măsurilor de adaptare la
schimbările climatice în sectoarele vulnerabile economice, sociale şi
de mediu, în conformitate cu politicile UE
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O. 14

VIAȚĂ ACVATICĂ

• Prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate
tipurile, în special de la activitățile terestre, inclusiv poluarea cu
deșeuri marine și poluarea cu nutrienți

• Minimizarea și gestionarea impactului acidificării mediului apelor
marine, inclusiv prin cooperare științifică sporită la toate nivelurile

• Dezvoltarea responsabilă și sustenabilă a activităților de pescuit la
speciile sălbatice și de acvacultură cu respectarea cotelor și
metodelor stabilite prin lege și menținerea,în limite rezonabile, a
viabilității îndeletnicirilor tradiționale în acest domeniu, inclusiv a
pescuitului sportiv și de agrement

• Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de
management durabil a resurselor acvatice vii

O. 15

VIAȚA TERESTRĂ

• Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor oferite de
ecosistemele naturale (în special în luncile Dunării, afluenților
acesteia și în Deltă) prin gestionarea integrată a bazinelor
hidrografice și zonelor umede

• Conservarea și protejarea zonelor umede, între care se află și
Rezervația Biosferei Delta Dunării, zonă umedă unicat în Europa, ca
parte a patrimoniului natural european și mondial

• Asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a
biodiversității acestora, în scopul de a spori capacitatea acestora de a
oferi beneficii esențiale pentru dezvoltare durabilă

• Susținerea instituțiilor și infrastructurilor de cercetare dezvoltare de
interes național și European pentru studierea, gestionarea, protejarea
și conservarea diversității patrimoniului natural

• Gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea tăierilor ilegale de
arbori, dezvoltarea sistemului informatic integrat pentru
monitorizarea exploatării și transportului masei lemnoase, inclusiv la
punctele de frontieră, asigurarea împăduririi și reîmpăduririi
terenurilor din fondul forestier și a celor degradate sau supuse
deșertificării, desfășurarea plantării programate a perdelelor forestiere
pentru protecția culturilor agricole și a elementelor de infrastructură
în scopul limitării impactului schimbărilor climatice

• Tranziția către o economie circulară prin abordări complementare
ce implică metode tradiționale și tehnologii de ultimă generație
pentru restabilirea/refacerea capitalului natural și reducerea
dependenței de fertilizatorii sintetici și de pesticide, pentru
combaterea degradării solului

• Combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor
degradate, inclusiv a terenurilor afectate de deșertificare, secetă și
inundații



SDL 2021-2027, comuna Moravița, jud.Timiș 

63 

 

 

 

 
 

 

 

 

O. 16

PACE, JUSTIȚIE ȘI 
INSTITUȚII 
EFICIENTE

• Administrarea justiției în condiții de imparțialitate și celeritate, în
conformitate cu legile și procedurile stabilite, cu respectarea
principiului prezumției de nevinovăție

• Asigurarea și susținerea dialogului cu minoritățile naționale în
vederea îmbunătățirii actului decizional, prin acces egal pentru toți
cetățenii de a-și respecta şi valorifica cultura, tradițiile, limba maternă
și de a participa la viața economică, socială și politică și pentru
combaterea preconcepțiilor, a prejudecăților și a discriminărilor în
toate formele sale și promovarea dialogului interetnic, valorilor
comune, diversității culturale și lingvistice

• Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de
deces conexe

• Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de
violență și torturii copiilor

• Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de
armament, consolidarea recuperării și returnării bunurilor furate și
combaterea tuturor formelor de crimă organizată

• Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și
reprezentativ la toate nivelurile

• Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la
toate nivelurile

• Profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor instituțiilor
administrației publice centrale și locale, mai ales a compartimentelor
care intră în contact direct cu cetățenii, pentru prestarea unor servicii
prompte și civilizate; extinderea și generalizarea serviciilor pe
internet (on-line).

O. 17

PARTENERIATE 
PENTRU 

REALIZAREA 
OBIECTIVELOR

• Majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de dezvoltare
acordate de România în cadrul programelor ODA, în funcție de
capacitatea de susținere a economiei naționale, având ca obiectiv țintă
atingerea cifrei de 0,33% din venitul național brut la nivelul anului
2030

• Sporirea și diversificarea ajutorului oficial pentru dezvoltare pe
măsura creșterii potențialului economic al României și încurajarea
agenților economici români să investească, pe baze competitive, în
economia țărilor mai puțin dezvoltate

• Aderarea României la Zona Euro, la spațiul Schengen și la
Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare Economică

• Susținerea angajamentelor internaționale și implicarea proactivă pe
plan european și internațional



SDL 2021-2027, comuna Moravița, jud.Timiș 

64 

 

 

Cele 16 obiective vor fi atinse prin accesarea urmatoarelor programe operationale la nivel national: 

1. Programele Operaţionale Regionale (POR) – implementate la nivel de regiune  

2. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)  

3. Programul Operațional Transport (POT)  

4. Programul Operațional Sănătate (POS)  

5. Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)  

6. Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)  
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1. Programele Operaţionale Regionale (POR) – implementate la nivel de regiune 

Perioada 2021-2027 este primul exercițiu de descentralizare a Programului Operațional Regional 

(POR) în România, astfel încât acum există 8 Programe Operaționale Regionale, care se află sub 

managementul Agențiilor de Dezvoltare Regionale (ADR).  

POR-urile abordează în principiu aceleași axe de finanțare, corespunzătoare obiectivelor Noii Politici 

de Coeziune, cu mici diferențe. În principiu au fost identificate 8 priorități:  

- Regiune competitivă, inovativă și digitalizată;  

- Regiune digitalizată (SMART);  

- Regiune durabilă;  

- Mobilitate urbană durabilă;  

- Regiune accesibilă;  

- Regiune educată;  

- Regiune atractivă 

- Asistență tehnică. 

Printre beneficiarii POR se numără întreprinderile, universitățile, clusterele, incubatoarele, 

acceleratoarele, instituțiile publice locale, unitățile administrativ-teritoriale (UAT), dar și organizații de 

cercetare dezvoltare și agenții de dezvoltare regională (ADR). 

VIZIUNEA POR este aceea ca proiectele trebuie să contribuie clar la dezvoltarea comunităților, 

astfel că majoritatea trebuie să fie incluse în strategii de dezvoltare sau planuri de acțiune care 

demonstrează acest lucru. 
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Prioritate de 
investiții 

Ce se finanțează? 

 

 

● parcuri științifice și tehnologice 

● structuri de transfer tehnologic și cercetare-dezvoltare și inovare 

● dezvoltare de prototipuri și acțiuni pilot 

● programe de colaborare pentru participarea organizațiilor în cadrul acestor 

structuri 

● clustere inovative 

● susținerea întreprinderilor și a structurilor în procesul inovării 

● tranziție industrială inteligentă 

● investiții tehnologice în IMM (active corporale și necorporale) 

● dezvoltarea de produse și servicii digitale 

● certificare produse 

● internaționalizare, implementare de noi modele de afaceri 

● scale-up pentru start-up-uri și microîntreprinderi 

● instruire și formare competențe, inclusiv digitalizare 

● creșterea capacității pentru valorificarea pe piață 

● dezvoltarea domeniilor RIS (IoT, cyber security, AI, big data, blockchain, 

VR, AR, robotică, tranzacții electronice, etc.) 

● rețele operaționale de descoperire antreprenorială 

● crearea de incubatoare și alte facilități (ex. living labs, makerspace, centre de 

competență RIS, Agenții Regionale de Inovare) 

● economie circulară 

● sprijin financiar 

● audit securitate cibernetică și protecția datelor 

 

 

● intervenții de tip smart-city și smart village 

● digitalizării serviciilor publice la nivel local 

● instruire personalului din administrație și companii 

● facilități (ex. hub-uri de inovare digitală) 

● digitalizarea colectării datelor, open data și transparență 

● geocodare și hărți geospațiale 

● guvernanță smart și infrastructură pentru interoperabilitate 

● securitate cibernetică 

● proiecte smart de importanță regională (ex.platforme regionale pe diferite 

domenii) 

● transformarea digitală a IMM-urilor (pagini de internet, cloud storage, e-comerț și 

e-facturare)5 
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● eficiența energetică a clădirilor rezidențiale și publice (inclusiv monumente istorie) 

● consolidare structurală a clădirilor rezidențiale și publice cu risc seismic 

● introducerea de surse regenerabile în consumul de energie al clădirilor 

rezidențiale și publice (ex. panouri fotovoltaice și solare) 

● reabilitarea/modernizarea instalațiilor electrice, de alimentare cu apă, de ventilare 

și climatizare, lifturi și sisteme de iluminat 

● sisteme inteligente de management energetic al clădirilor 

● acoperișuri și fațade verzi 

●  dezvoltarea de ghiduri și soluții de bune practici pentru dezvoltarea de 

proiecte care vizează  „deep renovation” pe eficiență energetică 

● infrastructură verde în zonele urbane/ zonele urbane funcționale 

(reorganizarea tramei stradale, coridoare verzi și ecologice, revitalizarea 

spațiilor degradate, investiții ce vizează revitalizarea spațiilor) 

● sisteme de irigații și iluminat smart 

● Planuri pentru infrastructură verde albastră 

 

 

● crearea de culoare de mobilitate urbană durabilă (ex. benzi separate pentru 

autobuze, aliniamente arbori) 

● infrastructură pentru mersul cu bicicleta 

● introducerea de sisteme de bike-sharing 

● amenajarea de zone și trasee pietonale 

● sisteme park & ride 

● investiții în vehicule ecologice pentru transport public7 (electrice, 

CNG, hidrogen) și infrastructura de transport (ex. stații de transport 

în comun) 

● infrastructuri pentru combustibil alternativ (ex.stații de încărcare vehicule 

electrice); 

● sisteme de management a mobilității urbane (management trafic și parcări, 

aplicații de mobilitate, e-ticketing etc.) 

● Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă 

 

 

● modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea 

conectivității la rețeaua TEN-T – drumuri județene 

● soluții pentru decongestionarea/ fluidizarea traficului (drumuri și variante de 

ocolire, artere de penetrație, by-pass-uri, pasaje, pasarele, sensuri giratorii, 

extinderi la 4 benzi, măsuri de siguranță, perdele forestiere, alveole transport 

public, consolidări versanți, parapeți, refacere coridoare ecologice) 
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 ● construirea, extinderea, consolidarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea 

unităților de învățământ antepreșcolar (creșe), preșcolar, primar, secundar 

(inclusiv vocațional) și terțiar aferente învățământului obligatoriu și învățământ 

special, inclusiv săli și terenuri de sport, campusuri școlare și tabere școlare 

● dotarea atelierelor școlare cu echipamente didactice/aparatură pentru 

practica elevilor, dotarea laboratoarelor, bibliotecilor, sălilor și terenurilor 

de sport etc. 

● achiziționarea de microbuze pentru transportul elevilor 

● accesibilizarea instituțiilor de învățământ pentru persoanele cu dizabilități 

● crearea si dezvoltarea de platforme digitale de comunicare si schimb de 

documente (inclusiv lectii digitalizate), baze de date si biblioteci virtuale pentru 

elevi si studenti, parinti si scoala, live streaming, dotarea cu echipamente si 

infrastructura de proiectare si mapare video 

● reabilitarea, modernizarea și dotarea a centrelor de educație incluzivă, a 

caselor de cultură pentru studenți a centrelor de formare profesională pentru 

adulți (eligibilitatea acestor intervenții diferă de la regiune la regiune) 

 

 

● dezvoltarea turismului balnear, climateric și balneoclimateric și kineto-

terapeutic (investiții în infrastructură inclusiv prin investiții în rețele de captare 

și transport, crearea, reabilitarea şi modernizarea bazelor de tratament, 

amenajarea infrastructurii de agrement, crearea de facilităţi pentru practicarea 

sportului) 

● restaurarea, protecția, conservarea și digitalizarea clădirilor monumente istorice, a 

patrimoniului industrial, cultural și imaterial 

● promovarea turistică a patrimoniului, inclusiv crearea de platforme digitale și de 

marketing, trasee turistice 

● dezvoltarea de planuri de conservare/ mentenanță a obiectivelor de patrimoniu și 

sprijin pentru activitățile de dezvoltare a planurilor de interpretare pentru public 

● promovarea și dezvoltarea pistelor de biciclete pentru ciclo-turism 

● dezvoltarea de spații de agrement (inclusiv tabere școlare), a spațiilor de 

promenadă și a falezelor 

● îmbunătățirea accesului către obiective naturale turistice (amenajarea de trasee, 

amenajarea de puncte de observaţie şi panoramă, amplasarea de panouri 

informative pe traseele turistice, amenajarea de adăposturi şi refugii turistice 

dotate corespunzător pentru situaţii de urgenţă, amenajare via ferrata; 

promovarea unor nişe turistice inovative) 
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 Regenerarea integrată a spațiilor publice urbane, inclusiv asigurarea sistemelor de 

securitate a cetățeanului prin: 

● reabilitarea integrată a spațiilor publice din zone centrale și zone istorice, a 

spațiilor publice din interiorul ansamblurilor de locuințe colective; 

●  înființarea/ modernizarea/ extinderea spațiilor verzi de mici dimensiuni, spațiilor 

recreative, zonelor de agrement, locurilor de joacă, centrelor de activități 

sportive, ca parte a proiectelor de regenerare urbană; 

● instalarea/ extinderea sistemelor de supraveghere video inteligente; modernizarea 

infrastructurii de iluminat și dezvoltarea unor sisteme energetice inteligente, 

inclusiv a străzilor inteligente 

Cultură și patrimoniu (NE) 

● realizarea de parcuri tematice cultural-științifice 

● realizarea de parcuri de aventură (inclusiv tiroliană, panouri de escaladă, 

roller-coaster, aqua- parcuri) 

● investiții în industrii culturale, susținerea meșteșugarilor și a antreprenorilor 

● investiții în biblioteci, teatre, muzee, centre culturale și creative, galerii de artă, 

săli de spectacol, cinematografe și dezvoltarea de noi dotări și servicii culturale, 

inclusiv spații multifuncționale 

● digitalizarea activității de promovare turistică și culturală; 

● investiții în agrement nautic și acvatic (lacuri, râuri, mini-porturi turistice, 

debarcadere, pontoane de agrement, promenade și piste de biciclete, plaje și faleze) 

● asigurarea (construirea, reabilitarea sau modernizarea) drumurilor / căilor de acces 

către infrastructura de agrement 
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2. PROGRAMUL OPERAȚIONAL DEZVOLTARE DURABILĂ (PODD) 

Prin intermediul PODD vor fi finanțate nevoile de dezvoltare din următoarele sectoare:  

✓ adaptarea la schimbările climatice prin creșterea eficienței energetice și dezvoltarea sistemelor 

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

✓ infrastructura de apă și apă uzată;  

✓ economia circulară;  

✓ conservarea biodiversităţii;  

✓ calitatea aerului si decontaminarea siturilor poluate;  

✓ managementul riscurilor.  

PODD va viza o serie de domenii investiționale prioritare la nivel european identificate de Comisie, axate 

pe promovarea măsurilor de eficiență energetică, având în vedere faptul că sărăcia energetică afectează o 

gospodărie din patru, iar intensitatea energetică la nivel național se menține peste media Uniunii, respectiv 

pe promovarea energiei din surse regenerabile.  

PODD va avea o alocare de 4,61 miliarde euro (3,05 miliarde euro – FEDR, 837 milioane euro – FC și 

692 milioane euro – Bugetul de stat).  

Specific pentru UAT-uri este urmatoarea linie: 

 Ce se finanțează? 

 
Prioritatea 1 –  

Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente de energie și a soluțiilor de stocare 

 

 

● modernizarea/extinderea reţelelor termice primare şi 

secundare din sistemele de alimentare cu energie termică, 

inclusiv a punctelor termice 

● cogenerare de înaltă eficiență în termoficare urbană 

● construcție rețele noi de distribuție a gazelor naturale doar 

pentru conectarea 

noilor centrale pe gaz care înlocuiesc vechile centrale pe 

cărbune 
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3. PROGRAMUL OPERAȚIONAL TRANSPORT (POT) 

Viziunea pentru anul 2030 propusă de POT este de a extinde/moderniza infrastructura de transport pe 

teritoriul României în vederea îmbunătățirii conectivității între regiunile țării dar și cu restul țărilor din 

Uniunea Europeană. Bugetul estimat al programului este de 8,37 mld Euro.  

Deși majoritatea priorităților programului se adresează administrațiilor publice centrale, există și o 

serie de acțiuni care pot fi finanțate direct către Primării, sau către agenți economici privați.  

Strategia POT s-a dezvoltat la intersecția politicii europene de transport evidențiată prin Politica TEN-

T, Strategia Europa 2020, pachetul “Europa în mișcare” și nevoile naționale de dezvoltare a infrastructurii 

și serviciilor de transport, precum și a siguranței rutiere așa cum sunt prezentate în Strategia actualizată 

de implementare a Master Planului General de Transport al României parte din Planul Investițional pentru 

dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2020-2030. 

Prioritate de investiții Ce se finanțează? 

 

 

● construcția variantelor de ocolire 

● realizarea accesului municipiilor la sectoarele rețelei 

rutiere primare (la nivel de drum național situat pe rețeaua 

secundară) 

● construcția altor sectoare de drum național situate pe 

rețeaua secundară 

● proiecte care vizează drumuri expres, transregio sau 

eurotrans, 

●  noduri rutiere pe rețeaua primara pentru a asigura 

accesibilitatea în zonele adiacente 

 

 

● achiziția de trenuri metropolitane (material rulant) 

● construcția/modernizarea/optimizarea infrastructurii 

necesare 

● asigurarea legăturii feroviare cu aeroportul ce deservește 

zona metropolitană 

● optimizarea mersului trenurilor – graficului de călătorii, 

sistemele de ticketing (inclusiv integrare cu alte moduri de 

transport), măsuri de creștere a accesibilității persoanelor cu 

deficiențe de deplasare și alte măsuri similare 

 

 

● investiții in modernizarea terminalelor intermodale 

● dezvoltarea de terminale intermodale 

● investiții in instalații si echipamente de transfer intermodal 

● investiții în legăturile între principalele hub-uri de 

transport (gară, aeroport, port, punct vamal, parc 

industrial, terminal intermodal) 



SDL 2021-2027, comuna Moravița, jud.Timiș 

72 

 

 

4. PROGRAMUL OPERAȚIONAL SĂNĂTATE (POS) 

Domeniul sănătății publice, obiectiv de interes social major, a fost identificat ca prioritar pentru 

investițiile din fonduri nerambursabile, fiind menționat în acest sens în cadrul mai multor documente 

strategice. 

POS 2021-2027 vine cu o nouă abordare, este inovativ, multifond, banii fiind alocați atât din Fondul 

European de Dezvoltare Regională, cât și din Fondul Social European (FSE+), spre deosebire de cele 

două perioade de programare anterioare, când a fost nevoie ca beneficiarii să aplice cu mai multe proiecte 

pentru a-l putea realiza pe cel final.  

Viziunea strategică a programului operațional este de a avea o națiune cu oameni sănătoși și productivi 

prin acces la servicii preventive, de urgență, curative și reabilitare de calitate.  

Bugetul total de 4,068 miliarde euro alocat POS 2021-2027 și va finanța spitale regionale, investiții 

în infrastructură și servicii, asistență medicală primară, comunitară și în regim ambulatoriu, servicii 

paliative și de îngrijire pe termen lung, cercetarea și digitalizarea, utilizarea de metode inovatoare de 

investigație și tratament.  

Prioritate de investiții Ce se finanțează? 

1. Investiții pentru 

construirea spitalelor 

regionale si 

infrastructure 

spitalicești noi cu impact 

territorial major 

● construcție / dotare 

● elaborarea cadrului legislativ pentru: funcționarea spitalelor regionale 

● inventarul echipamentelor noi, tehnologiei și echipamentelor transferate din 

spitalele vechi 

● planul de transfer 

● planul de gestionare a spitalelor regionale 

● planul de gestionare a facilităților, implementarea planului IT și a 

procedurilor interne la nivelul spitalelor 

● regionale, etc.) 

● elaborarea planului de formare 

● dezvoltare curriculum 

● furnizarea programelor de formare 

 

 

● dotare/ modernizare cabinete medici de familie (inclusiv puncte de lucru 

pentru medicii de familie și centre de permanență) 

● dotare/ modernizare centre/compartimente de asistență medicală comunitară 

● dotare/ modernizare unități asistență medicale școlare, inclusiv servicii de 

asistență stomatologică 

● dotare/ extindere/ modernizare/ reabilitare ambulatorii (inclusiv unitățile 

sanitare care vor implementa programe de screening / diagnosticare și 

tratament) 

● reconversia unor secții din unitățile sanitare cu paturi de acuți în paturi de 

spitalizare de zi, concomitent cu măsuri de întărire a capacității furnizării 

serviciilor medicale și chirurgicale de tip ambulatoriu 
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Dezvoltarea asistenței medicale primare și comunitare, a serviciilor de tip 

ambulatoriu, precum și a rețelei de medicină școlară și servicii stomatologice 

pentru copii și tineri (rural+urban) prin: 

● dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea 

accesibilității și eficacității serviciilor de asistență medicală primară și 

integrarea cu serviciile de asistență medicală comunitară 

● dezvoltarea personalului (curriculum, programe de instruire) și a 

paletei de servicii oferite (cu prioritate pentru mediul rural, grupuri 

vulnerabile și zone greu accesibile) 

● furnizarea de servicii medicale 

● creșterea capacității de furnizare a serviciilor inclusiv prin proiecte pilot 

● programe de sănătate-asigurarea accesului la servicii medicale 

● implementarea de măsuri de sprijin destinate recuperării persoanelor cu 

tulburări psihice 

● implementarea de programe de sănătatea reproducerii, inclusiv stimularea 

natalității prin măsuri de suport a 

cuplurilor infertile 

● îmbunătățirea accesibilității și eficacității rețelei de medicină școlară, 

inclusiv a celei stomatologice, ca parte a asistenței medicale primare 

adresate copiilor şi tinerilor care urmează o formă de învățământ, atât din 

mediul urban, cât şi din mediul rural 

 

 

Dotare/ extindere/ modernizare/ reabilitare 

● unităților sanitare care furnizează servicii de reabilitare/ recuperare, inclusiv 

rețeaua balneară pe profile de patologie (inclusiv centre de recuperare 

medicală, recuperare neurologică și post-traumatică) 

● unităților sanitare care furnizează servicii paliative şi de îngrijiri medicale pe 

termen lung 

● unităților sanitare acuți în vederea transformării acestora în unităţi 

sanitare care  furnizează servicii de 

reabilitare/ recuperare, servicii paliative şi de îngrijiri medicale pe termen lung 

● unităților medico-sociale care furnizează servicii medicale de îngrijire de 

lungă durată 

● Investiții în infrastructura centrelor/ unităților /unităților sanitare/unităților 

medico-sociale care furnizează 

servicii paliative şi de îngrijiri medicale pe termen lung 

● Investiții în infrastructura centrelor pilot pentru servicii integrate 

dedicate tratamentului/ reabilitarii 

● persoanelor cu tulburări de spectru autism 

 

 

Îmbunătățirea accesibilității, a eficacității serviciilor de reabilitare/ recuperare, 

îngrijire paliativă și îngrijire pe 

termen lung prin: 

● dezvoltarea competențelor personalului 

● furnizarea de servicii, cu accent pe grupuri vulnerabile, zone greu accesibile și 

mediul rural 
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● Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare - serviciilor esențiale 

pentru afecțiuni complexe 

● Investiții în infrastructura publică a structurilor sanitare unde se realizează 

depistarea, diagnosticarea, tratarea și recuperarea pacienților cu afecțiuni 

genetice şi a celor cu anomalii congenitale, estimarea riscului de recurență a 

bolilor genetice în familiile pacienților 

● Investiții în infrastructura publică a structurilor sanitare unde se realizează 

examinări asupra persoanelor care au suferit vătămări ale integrității corporale 

sau agresiuni sexuale sau solicită stabilirea vârstei și sexului; examene medico-

legale traumatologice în cazuri de vătămări corporale grave; examinări medico-

legale psihiatrice în materie penală și civilă; examinări/ expertize în vederea 

amânării sau întreruperii executării pedepsei pe motive medicale; examinări/ 

expertize în cazuri de acordare necorespunzătoare a asistenței medicale (ex. 

anatomie patologică, toxicologie, antropologie medico-legală, serologie 

medico-legală și genetică medico-legală, etc.) 

● Investiții in infrastructura publică a unităților sanitare care au autorizate centre 

de expertiză în boli rare și a unităților sanitare care furnizează servicii medicale 

pentru pacienții cu boli rare și genetice în colaborare cu centrele de expertiză 

în boli rare și cu centrele de genetică medicală 

● Investiții în infrastructura publică a structurilor sanitare care au atribuții în 

prevenirea, controlul, diagnosticul și supravegherea bolilor transmisibile, 

inclusiv în epidemii, pandemii, controlul și supravegherea infecțiilor asociate 

actului medical și a celor implicate in sănătatea publică 

● Investiții în infrastructura publică a sistemului național de transfuzii, inclusiv a 

infrastructurii de testare a sângelui și/sau procesare, fracționare și stocare a 

plasmei 

● Investiții în infrastructura unităților sanitare publice care furnizează servicii 

integrate dedicate tratamentului/ reabilitării persoanelor cu tulburări psihice 

● Investiții de mică amploare în infrastructura spitalelor orășenești 

 

 

● Implementarea de programe de screening populațional/ diagnosticare și 

tratament al stadiilor incipiente în special pentru persoane aparținând 

grupurilor vulnerabile (ex. cancer col uterin, cancer mamar, cancer colorectal, 

hepatite/ HIV SIDA/ tuberculoză, screening metabolic/ screeningul factorilor 

de risc comuni ai bolilor cronice (ex. hipertensiune, diabet, obezitate, 

sedentarism, alimentație nesanatoasă etc, ), 

● Măsuri destinate creșterii capacității de îngrijire medicală a pacientului critic 

neonatal/ postneonatal 

● Măsuri de diagnosticare precoce și/ sau tratament antenatal/ neonatal/ postnatal 

 

 

● atragere de personal 

● clustere 

● mecanisme de transfer tehnologic 

● dezvoltarea de produse biologice și terapeutice 

● inteligenta artificiala 

● cercetare în domeniul bolilor netransmisibile (ex.cancer) 

● cercetare în domeniul genomicii 
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 ● Observatorul național pentru date în sănătate 

● Telemedicina 

● digitalizare unităților sanitare 

 

 

 

● dotare/ modernizare/reabilitare/extindere infrastructura publică a unităților 

sanitare de transplant acreditate și a infrastructurii în domeniul terapiilor 

celulare inovative în hematologie și a structurilor sanitare unde se realizează 

depistare, diagnosticare, tratare a pacienților oncologici 

 

 

● derularea/ participarea la programe de formare profesională (ex. cursuri, 

schimburi de experiență, stagii de pregătire la nivel de master, doctorat, 

postdoctorat) și organizarea de evenimente de cooperare între partenerii 

implicați în proiectele de cercetare, inclusiv vizite de studii și schimburi de 

experiență 

● pilotarea/ testarea celor mai bune practici de cercetare în domeniul medical 

● alte măsuri necesare ex. dezvoltare mecanisme instituționale 

● dezvoltarea și implementarea unor mecanisme de coordonare 

● crearea cadrului și implementarea de măsuri care să asigure utilizarea efectivă 

a tehnologiilor digitale în 

furnizarea de servicii medicale 

● măsuri pentru dezvoltarea capacității furnizorilor de servicii și a beneficiarilor 

de servicii 

● măsuri de formare/ specializare - utilizare echipamente medicale inovative 

(dezvoltarea de centre de formare, programe de instruire, cu accent pe utilizarea 

abordărilor inovative, sprijin în procesul de acreditare, furnizarea în regim pilot 

a terapiilor inovative sprijinite)  

● asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament de calitate, inclusiv la 

transplant de țesuturi și celule, conform standardelor internaționale 

● dezvoltarea de programe/ module specifice și transversale de la nivelul 

universităților de medicină și farmacie, 

● care să permită perfecționarea sau reconversia profesională 

● susținerea parteneriatelor dintre furnizorii de formare (de la nivelul 

învățământului terțiar) și instituțiile din domeniul medical, pentru dezvoltarea 

unor programe de formare continuă în domeniul medical și zonele conexe 

(competențe digitale, specializare inteligentă, etc.) 
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5. PROGRAMUL OPERAȚIONAL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE (POEO) 

POEO se bazează pe documentul programatic România Educată – viziune și strategie 2018-2030, pe 

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (SNOFM) 2021-2027 și pe Strategia Națională 

privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități 2021-2027. 

Acest program operațional își propune să modernizeze instituțiile și serviciile oferite pieței muncii, să 

promoveze participarea echilibrată, după gen, pe piața muncii, să asigure echilibrul dintre viața 

profesională și cea personală, dar și să ducă la o mai bună adaptare a lucrătorilor la schimbările rapide de 

pe piața muncii. Alocarea financiară a POEO este de 3,97 miliarde euro. 

Beneficiarii POEO vor fi: 

➢ Autorități si instituții sau servicii publice centrale cu atribuții in domeniu, cum ar fi: Ministerul 

Muncii, Ministerul Educației, Agenția Națională a Ocupării Forței de Muncă, Autoritatea 

Națională pentru Calificări, Centrul Național de Formare și Perfecționare a Adulților, precum și 

alte Unități Administrativ – Teritoriale; 

➢ Furnizori publici sau privați de servicii de ocupare / servicii de educație sau formare profesională 

/ servicii de evaluare și certificare competențe / servicii de informare și consiliere in carieră; 

➢ Unități din sistemul național de învățământ; 

➢ Instituții de învățământ superior; 

➢ Institute de cercetare; 

➢ Asociații de tineret; 

➢ Camere de comerț; 

➢ Organizații non-guvernamentale; 

➢ Angajatori, parteneri sociali, asociații patronale și sindicale, comitete sectoriale și actori relevanți 

la nivelul sectoarelor economice; 

➢ Comisiile județene de Autorizare a furnizorilor de formare, Centre Regionale de formare, Centre 

de evaluare competente; 

➢ Centre comunitare sau de tineret. 

Prioritatile investitionale POEO sunt: 

A. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii 

B. Imbunatatirea participarii copiilor la educatia anteprescolara si prescolara  

C. Prevenirea parasirii timpurii a scolii si cresterea accesului si a participarii grupurilor dezvantajate 

la educatie si formare profesionala  

D. Cresterea calitatii ofertei de educatie si formare profesionala pentru asigurarea echitatii sistemului 

si o mai buna adaptare la dinamica pietei muncii si la provocarile inovarii si progresului tehnologic  

E. Cresterea accesibilitatii, atractivitatii si calitatii invatamantului profesional si tehnic 

F. Cresterea accesului pe piata muncii pentru toti 

G. Antreprenoriat si economie sociala  

H. Modernizarea institutiilor pietei muncii 

I. Consolidarea participarii populatiei in procesul de invatare pe tot parcursul vietii pentru facilitarea 

tranzitiilor si a mobilitatii  
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6. PROGRAMUL OPERATIONAL INCLUZIUNE SI DEMNITATE SOCIALA (POIDS) 

POIDS este un program cu totul nou, care nu are un corespondent în cadrul celorlalte două perioade 

de programare anterioare. Programul are o importantă componentă socială, cu mai multe obiective, cum 

ar fi: creșterea accesului la servicii sociale pentru populația vulnerabilă, creșterea calității serviciilor 

sociale, reducerea gradului de excluziune socială pentru grupurile vulnerabile, creșterea capacității 

sistemului național de asistență socială de a răspunde la nevoile populației vulnerabile și creșterea 

capacității autorităților locale de a identifica și evalua nevoile sociale ale comunității într-un mod 

participativ. 

POIDS are o alocare de 3,62 miliarde euro, dintre care 2,39 miliarde vor proveni din FSE+, 574 

milioane euro din FEDR și restul va fi cofinanțare de la Bugetul de Stat.  

POIDS are ca țintă o mare paletă de grupuri vulnerabile:  

- persoane din mediul rural, familii monoparentale, persoane fără locuință, familii cu o situație 

materială precară, migranți, persoane cu dizabilități, vârstnici, victime ale violenței domestice, etc.  

Beneficiarii POIDS pot fi:  

➢ Autoritati publice centrale (AAPC) 

➢ Autorități publice locale (AAPL) 

➢ parteneri sociali și structuri asociative 

➢ furnizori de formare 

➢ furnizori de servicii sociale acreditați publici sau privați 

➢ organizații neguvernamentale 

➢ structuri asociative ale organizațiilor neguvernamentale sau ale autorităților publice 

➢ universități 

➢ persoane juridice. 

Prioritatile investitionale POIDS sunt: 

A. Dezvoltare plasata sub responsabilitatea comunitatii 

B. Protejarea dreptului la demnitate sociala 

C. Sprijinirea comunitatilor rurale fara acces sau cu acces redus la servicii sociale 

D. Reducerea disparitatilor dintre copiii la risc de saracie si/sau excluziune sociala si ceilalti copii 

E. Servicii de suport pentru persoane varstnice  

F. Sprijin pentru persoanele cu disabilitati  

G. Servicii sociale si de suport acordate altor grupuri vulnerabile  

H. Ajutorarea persoanelor defavorizate 
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3.1.3. Context regional  

❖ Strategia de Dezvoltare a Regiunii Vest pentru perioada 2021-2027 

Planul de dezvoltare a Regiunii Vest 2021-2027 are la bază următorii piloni: 

 
 

 
 

Pilonul 1 

Economie prosperă, 
competitivă, bazată pe 

inovare

• dezvoltarea un mediu economic competitiv, care atrage și menține în
permanență investiții în regiune în sectoarele cu avantaj competitive;

• inovarea și utilizarea rezultatelor la nivel local pentru creștere
economică;

• ecosistem de inovare stabil și competitiv, cu rezultate notabile, care
adoptă și dezvoltă tehnologii avansate – pol național de referință în
inovare;

• dezvoltare economică bazată pe potențialul endogen, dar mediul
economic e conectat la nou;

• atrăgea, asigurarea de sprijin și reținerea angajaților calificați și
implicați, în domenii diverse;

• dezvoltarea și menținerea talentelor în regiune;

• avansarea spre activități cu valoare adăugată mare;

• atingerea nivelurilor superioare ale productivității prin modernizarea
tehnologică și inovație,

adoptare Industry 4.0/5.0, cu accent pe sectoarele cu valoare adăugată
mare;

• regiune pregătită pentru era digitală.

Pilonul 2 

Tranziție verde şi 
schimbări climatice

• tipare de consum transformate, astfel încât să se evite generarea de
deșeuri, consumul excesiv de resurse de bază: apă, energie;

• sisteme de apă si apă uzată care asigură accesul tuturor locuitorilor la
servicii de calitate, moderne;

• nivel de emisii de gaze cu efect de seră în limitele acceptate de UE
pentru încadrarea în obiectivul de neutralitate climatică;

• depozite de deșeuri neconforme închise;

• locuitorii regiunii și mediul economic reciclează selectiv;

• confort termic crescut și consum energetic optimizat în clădiri publice și
private;

• biodiversitate regională protejată și valorificată corespunzător;

• activități antropice armonizate cu menținerea biodiversităţii;

•rezistență crescută la schimbări climatice și capacitate crescută de a face
față riscurilor;
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Pilonul 3 

Accesibilitate

• conectarea la rețeaua TEN-T centrală din toate zonele regiunii, prin rețele
de transport sigure, modernizate la standarde europene;

• conectivitatea rutieră îmbunătățită cu regiunile învecinate, inclusiv
transfrontalieră, prin intermediul autostrăzilor sau drumurilor expres;

• finalizarea investițiilor la rețeaua feroviară TEN-T și conectivitate
feroviară îmbunătățită între zonele urbane (tram-train);

• accesibilitate crescută în interiorul regiunii, cu un sistem de tranzit
accesibil, incluziv sigur și atrăgător pentru călători;

• sistem de transport public intra-regional funcţional;

• acces facil la Aeroportul Internațional Traian Vuia și continuarea
investițiilor în infrastructura aeroportuară regională;

• dezvoltarea unor centre de logistică pentru eficientizarea transporturilor
multimodale;

• Acces crescut la broad band și internet pentru toți locuitorii.

Pilonul 4 

Educaţie, sănătate şi 
sisteme sociale 
performante

• crearea și dezvoltarea unei rețele școlare moderne, incluzive și
performante, digitalizată, conectată cu mediul economic regional;

• dezvoltarea unui sistem eficient de pregătire pe tot parcursul vieții
pentru locuitori;

• atingerea unui nivel ridicat de absolvenți de studii superioare și
valorificarea potențialul și cunoștințele lor în mediul economic din
regiune;

• formarea de forță de muncă ce corespunde nevoii de competențe din
regiune;

• integrarea tinerilor fără ocupație în câmpul muncii;

• speranța de viață și starea de sănătate a locuitorilor se situează pe o
tendință de creștere;

• punerea bazelor unui sistem medical performant și inovator, conectat la
practicile europene, adaptat noilor caracteristici sociale și demografice;

• echilibrarea disparităților medicale dintre mediul rural și cel urban;

• scăderea incidenței bolilor ca urmare a accentului crescut pus pe
medicina de tip preventiv în rândul populației;

• reducerea la minim a ponderii populației defavorizate;

• crearea unui sistem social uniform repartizat și deschis, care încurajează
și sprijină incluziunea persoanelor defavorizate.
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Pilonul 5 

Sustenabilitate prin 
turism şi cultură

• regiunea Vest consacrată național pentru destinații turistice în
domeniul: cultural, balnear/wellness, eco-turism, MICE;

• ofertă turistică integrată, cu accent pe familie, bazată pe identitate
regională/locală;

• stațiuni turistice cu tradiție balneară/ de agrement revitalizate;

• plasarea culturii și creativității în centrul politicilor de dezvoltare;

• model de dezvoltare al localităților bazat pe valorificare patrimoniu
cultural și cultură;

• gamă variată de facilităţi culturale, recreaționale și educaționale în
orașe;

• patrimoniul construit relevant pentru identitatea regiunii și a
localităților inventariat în întregime;

• hub de specialiști recunoscuți national în conservarea și reabilitarea
patrimoniului.

Pilonul 6 

Dezvoltare urbană 
durabilă

Pilonul 7 

Tradiţie şi diversificare 
în mediul rural

• reducerea decalajelor spațiului rural față de cel urban privind gradul de
echipare tehnico-edilitară și asigurarea accesului egal în domeniul
medicinei, educației, serviciilor sociale;

• punerea bazelor dezvoltării unui spațiu rural modern și dinamic, conectat
la inovație;

• atragerea investitorilor privați, care exploatează sustenabil
potențialul/mediul local;

• atragerea persoanelor tinere pentru a locui și pentru a munci în spațiul
rural;

• dezvoltarea agriculturii și diversificarea activităților economice;

• răspuns acțiunilor privind schimbările climatice și a creşterea rezilienței
satelor;

• creşterea conectivităţii și mobilitatea locuitorilor prin sisteme moderne și
ecologice de transport;
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Strategia identifică următoarele provocări regionale în mediul rural: 

1. Populația rurală se confruntă cu o scădere constantă, 

2. Gradul de îmbătrânire al populației este mai accentuat în spațiul rural, 

3. Mediul rural nu este atractiv pentru investitori sau pentru a atrage noi locuitori, 

4. Dotările și infrastructura tehnico-edilitară nu au grad mare de acoperire și necesită modernizare, 

5. Dimensiunea redusă a exploatațiilor agricole este o piedică pentru productivitate ridicată, 

6. Micii producători locali rurali nu beneficiază de sprijin pentru a-și valorifica produsele, 

7. Mediul economic din spațiul rural este slab dezvoltat, 

8. Există disparități accentuate între spațiul rural periurban și spațiul rural din afara spațiilor 

periurban. 

Pentru a duce la indeplinire viziunea definita, au fost propuse măsuri specifice, de doua categorii: 

✓ Măsuri „Hard”: 

➢ Dezvoltarea rețelelor de infrastructură tehnică edilitară (apă, canalizare, gaze naturale)și a 

➢ infrastructurii de drumuri, 

➢ Susținerea diversificării activităților economice, 

➢ Susținerea producătorilor locali, încurajarea meșteșugurilor și activităților tradiționale, 

➢ Dezvoltarea rețelelor de medicină de familie și acțiuni de conștientizare a prevenției, 

➢ Dezvoltarea rețelelor de colectare și depozitare a produselor agricole și susținerea modernizării 

➢ agriculturii, 

➢ Crearea și modernizarea de rețele de irigații inteligente în contextul schimbărilor climatice, 

➢ Valorificarea sustenabilă, regenerarea și extinderea suprafețelor silvice, 

➢ Modernizarea și dezvoltarea târgurilor și piețelor locale 

➢ Amenajarea de spații de agrement, spații publice și spații verzi, 

➢ Susținerea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, ecologizarea terenurilor, protejarea și adaptarea la 

➢ schimbările climatice, 

➢ Asigurarea unui acces egal la servicii sociale de bază (educație, sănătate, sociale), 

➢ Sprijinirea dezvoltării turismului rural și a ramurilor ecoturismului. 

 

✓ Măsuri „Soft”: 

➢ Consolidarea și diversificarea mediului antreprenorial din sectorul non agricol, 

➢ Încurajarea investițiilor în digitalizare și crearea unui sector agricol inteligent, 

➢ Încurajarea transferului de cunoștințe şi a inovării în agricultură și silvicultură, 

➢ Sprijinirea investițiilor în CDI în sectorul agroalimentar, 

➢ Sprijinirea acțiunilor de tranziție spre o economie circulară, 

➢ Sprijinirea reconversiei profesionale a persoanelor active din mediul rural, 

➢ Creșterea vizibilității zonelor rurale cu potențial turistic și agro-alimentar, 

➢ Încurajarea micilor producători locali pentru a se asocia în activitatea agricolă, 

➢ Încurajarea natalității pentru a contracara declinul populației. 
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3.3. Viziune, misiune si obiective 

❖ Misiune 

Misiunea strategiei de dezvoltare este de mobilizare a tuturor resurselor umane, materiale şi financiare 

dobândite la nivel local, atrase din alte surse, pentru implementarea măsurilor şi proiectelor propuse, astfel 

încât să fie atinse obiectivele de dezvoltare durabilă a comunei Moravița. 

Pentru reușita misiunii SDL 2021-2027, este necesar să fie parcurs un proces bazat pe participare, 

colaborare, consultare publică, planificare raţională, capacitate de organizare şi efort susţinut. 

Acest proces, implementat în mod corespunzător, trebuie să ducă la dezvoltarea comunei Moravița 

într-o localitate modernă, europeană, dinamică şi prosperă. 

 

❖ Viziune 

Viitorul comunităţii este dependent de factorii sociali, economici şi de mediu, precum şi de activităţile 

care vor fi întreprinse de autorităţile locale, organizaţiile, instituţiile şi parteneriatele dezvoltate.  

Acestea, printr-un efort conjugat şi orientat către susţinerea viziunii, pot contribui la atingerea ei. 

 

❖ Obiectiv general 

Obiectivul general al strategiei este stabilirea unui cadru general de dezvoltare pentru perioada 

2021-2027 a comunei Moravița, reducerea decalajelor față de alte localități, îmbunătățirea calității vieții 

locuitorilor, prin asigurarea serviciilor publice absolut necesare, pentru apropierea standardelor de 

dezvoltare de nivelul unor comunități similare din Uniunea Europeană.  

 

❖ Obiective specifice 

• Dezvoltarea economiei locale pentru creșterea nivelului de trai 

• Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii fizice prin modernizarea infrastructurii rutiere, 

dezvoltarea infrastructurii de utilități publice și servicii publice 

• Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii sociale prin modernizarea infrastructurii de sănătate și 

servicii sociale 

• Dezvoltarea locală coerentă și protejarea mediului 

• Dezvoltarea resurselor umane și creșterea ratei de ocupare a populației 

• Dezvoltarea educațională și culturală 

 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Moravița pentru perioada 2021 - 2027 este construită pe 

principiul dezvoltării locale integrate, aceasta fiind dezvoltarea ce corelează cele 3 componente majore 

ale dezvoltării:  

✓ dezvoltarea economică,  

✓ socială,  

✓ gestionarea echilibrată a resurselor și a mediului natural,  

în așa fel încât îndeplinirea fiecărui obiectiv, al oricărei componente de dezvoltare, să genereze un impact 

pozitiv, sau să nu afecteze îndeplinirea obiectivelor celorlalte două componente ale dezvoltării. 
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3.4. Portofoliu de proiecte 

Ca urmare a analizei portofoliului de proiecte vizate in SDL 2014-2020, a nevoilor comunei și a satelor 

aflate in administratia acesteia, a fost elaborata următoarea lista cu proiecte prioritare pentru a fi elaborate 

în perioada 2021-2027, în vederea dezvoltării echilibrate a comunității: 

1. Reabilitarea drumurilor comunale din comuna Moravița 

2. Reabilitarea și modernizarea podurilor și podețelor din comuna Moravița 

3. Construirea și modernizarea rigolelor din comuna Moravița 

4. Reabilitarea și modernizarea străzilor din comuna Moravița 

5. Modernizarea aleilor pietonale 

6. Infiintarea pistelor de bicicletă 

7. Modernizarea drumurilor agricole 

8. Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă din comuna Moravița 

9. Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Moravița 

10. Dezvoltarea capitalului uman din școli 

11. Reabilitare si modernizare grădinița Moraviţa si Stamora Germana 

12. Dezvoltarea capitalului uman pentru garanția succesului de mâine 

13. Dezvoltarea fondului locativ din comuna Moravița 

14. Extindere rețea de iluminat public 

15. Reabilitarea căminelor culturale din comuna Moravița 

16. Reabilitare parcuri de joacă 

17. Modernizarea terenului de fotbal din comuna Moravița 

18. Extinderea rețelei de canalizare din comuna Moravița 

19. Înființarea, dotarea și darea în folosință a unei piețe agroalimentare în comuna Moravița 

20. Reabilitarea și dotarea Bibliotecii comunale 

21. Construire biserică ortodoxă în localitatea Moravița 

22. Înființarea și dotarea unui centru after school 

23. Investiții în infrastructura sanitară din comuna Moravița 

24. Înființarea unei structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare și alimentație publică 

25. Campanii de conștientizare privind colectarea selectivă a deșeurilor menajere 

26. Campanii de informare și educație ecologică 

27. Amenajarea stațiilor de călători care nu corespund din punct de vedere al dotărilor și întreținerea 

stațiilor amenajate în prezent 
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Temă proiect 
1 

REABILITAREA DRUMURILOR COMUNALE 
DIN COMUNA MORAVIȚA 

Descrierea proiectului Realizarea de investiții în scopul reabilitării drumurilor comunale 
din comuna Moravița. 

Justificarea proiectului S-a identificat necesitatea reabilitării drumurilor comunale din 

Moravița. 

În scopul asigurării unei infrastructuri rutiere adecvate, prin 

proiectul propus se urmărește asfaltarea drumurilor comunale DC 

181 și DC 182, respectiv rezultatul propus urmărit este asfaltarea a 

8 km de drumuri comunale, beneficiarii proiectului fiind populația 

comunei și agenții economici ce își desfășoară activitatea pe 

teritoriul comunei. 

 

Pentru ȋmbunǎtǎţirea condiţiilor de infrastructurǎ localǎ, 

reabilitarea drumurilor comunale este foarte importantǎ, o 

infrastructurǎ modernǎ asigurând accesul la dezvoltare economicǎ, 

investiţii, condiţii de viaţǎ mai bune pentru cetǎţeni, contribuind la 

ȋndeplinirea conceptului de dezvoltare durabilǎ a comunei 

Moravița. 

Posibile surse de finanțare Buget local Buget 

de stat Fonduri 

europene 
Alte surse 

Perioada estimată de 
implementare 

2022 – 2027 
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Temă proiect 
2 

REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA 
PODURILOR ȘI PODEȚELOR DIN COMUNA 
MORAVIȚA 

Descrierea proiectului Realizarea de investiții pentru reabilitarea și modernizarea 
podurilor și podețelor din comuna Moravița. 

Justificarea proiectului Din punct de vedere hidrografic, teritoriul comunei Moravița face 

parte din bazinul hidrografic al râului Timiş. 

 

Pe teritoriul comunei Moravița, proiectul propus vizează reabilitarea 

podurilor și podețelor, înlocuirea podurilor și podețelor, crearea de 

poduri și podețe acolo unde este necesar. 

Rezultatele implementării acestui proiect vor fi asigurarea unei 

infrastructuri rutiere adecvate și evitarea colmatării canalelor 

pluviale și evitarea efectelor negative produse de inundații. 

 

Realizarea acestui proiect de reabilitare și modernizare poduri şi 

podeţe pe cursurile de apǎ din satele comunei Moravița va contribui 

la creşterea mobilitǎţii populaţiei comunei, prin facilitarea traversǎrii 

cursurilor de apǎ de cǎtre locuitori. 

 

Implementarea acestui proiect este importantǎ pentru creşterea 

nivelului de trai al locuitorilor comunei Moravița. 

Posibile surse de finanțare Buget local Buget 

de stat Fonduri 

europene 
Alte surse 

Perioada estimată de 
implementare 

2022 – 2027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SDL 2021-2027, comuna Moravița, jud.Timiș 

86 

 

 

Temă proiect 
3 

CONSTRUIREA ȘI MODERNIZAREA RIGOLELOR DIN 
COMUNA MORAVIȚA 

Descrierea proiectului Realizarea de investiții pentru construirea și modernizarea rigolelor 
din comuna Moravița. 

Justificarea proiectului La nivel local, lipsa rigolelor sau starea necorespunzătoare a acestora, 

de-a lungul timpului, a afectat și afectează traficul în perioadele 

ploioase, și nu numai. Acestea reprezintă aspecte negative ce afectează 

imaginea comunei, cu privire la infrastructura de acces pentru populație 

și agenți economici. 

 

Dezvoltarea economico-socială este în strânsă conexiune cu 

infrastructura rurală: îmbunătățirea infrastructurii pe plan local este 

foarte importantă pentru a asigurarea dezvoltarea economico-socială a 

comunei Moravița, o infrastructură modernă contribuind la creșterea 

competitivității. 

 

Aceastǎ investiție are scopul de a contribui la susţinerea unui nivel optim 

de dezvoltare a infrastructurii de transport, ȋn vederea creǎrii cadrului 

favorabil pentru atragerea de investiţii, promovarea creşterii economice 

şi crearea sustenabilǎ de locuri de muncǎ. 

Posibile surse de finanțare Buget local Buget de 

stat Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată 
de implementare 

2022 – 2027 
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Temă proiect 
4 

REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA STRĂZILOR 
DIN COMUNA MORAVIȚA 

Descrierea proiectului Realizarea de investiții pentru reabilitarea și modernizarea 
străzilor din comuna Moravița. 

Justificarea proiectului Pentru ȋmbunǎtǎţirea condiţiilor de infrastructurǎ localǎ, 

reabilitarea și modernizarea străzilor din comuna Moravița este 

foarte importantǎ, o infrastructurǎ modernǎ asigurând accesul la 

dezvoltare economicǎ, investiţii, condiţii de viaţǎ mai bune pentru 

cetǎţeni, contribuind la ȋndeplinirea conceptului de dezvoltare 

durabilǎ a comunei Moravița. 

 

Infrastructura reprezentatǎ de drumuri moderne contribuie la 

atragerea de investitori ȋn zonǎ. Modernizarea infrastructurii 

comunei contribuie la creşterea rolului economic şi social al 

locuitorilor şi agenţilor economici, cei vor fi beneficiarii acestei 

investiţii, creşterea competitivitǎţii pentru investitori, asigurarea de 

locuri de muncǎ pentru cetǎţenii comunei, uşurinţa accesului şi 

implicit, scurtarea timpilor de cǎlǎtorie. 

Posibile surse de finanțare Buget local Buget 

de stat Fonduri 

europene 
Alte surse 

Perioada estimată de 
implementare 

2022 – 2027 
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Temă proiect 

5 

 
MODERNIZAREA ALEILOR PIETONALE 

Descrierea proiectului Realizarea de investiții pentru modernizarea aleilor din comuna 
Moravița. 

Justificarea proiectului Proiectul de realizare de alei pietonale ȋn comuna Moravița are ȋn 

vedere crearea unor condiţii optime pentru traficul pietonal. 

Modernizarea aleilor pietonale din comuna Moravița va presupune 

pavarea aleilor pietonale cu dale din beton. Grupul țintă al 

proiectului este reprezentat de locuitorii comunei. 

Rezultatul proiectului este asigurarea unui sistem de alei pietonale 

adecvate pentru circulația în siguranță a pietonilor pe raza comunei 

Moravița. Proiectul de modernizare alei pietonale ȋn comuna 

Moravița are ȋn vedere crearea unor condiţii optime pentru traficul 

pietonal. 

Prin realizarea acestui proiect se urmăreşte îmbunătăţirea accesului 

populaţiei şi agenţilor economici la infrastructura de bază, ȋn 

conformitate cu normele europene. 

Implementarea proiectului va duce la obţinerea de rezultate precum 

reabilitarea şi consolidarea reţelei de drumuri locale şi consolidarea 

terenurilor afectate de alunecǎri de teren. 

Beneficiarii proiectului vor fi ȋn primul rând, locuitorii comunei 

Moravița şi apoi, potenţialii investitori şi participanţii la traficul 

rutier. Realizarea acestui proiect este foarte importantǎ pentru 

comunitatea localǎ, proiectul contribuind la ȋmbunǎtǎţirea 

condiţiilor de trai pentru localnicii comunei Moravița. 

Posibile surse de finanțare Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată de 
implementare 

2022 – 2027 
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Temă proiect 
6 

REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU 
APĂ DIN COMUNA MORAVIȚA 

Descrierea proiectului Realizarea de investiții pentru reabilitarea sistemelor de 
alimentare cu apă din comuna Moravița. 

Justificarea proiectului În prezent, pe plan local, lungimea rețelei de alimentare cu 

apă potabilă este de aproximativ 20 de km. 

Prin proiect se urmărește dotarea sistemelor de alimentare cu apă 

cu stații de tratare a apei și reabilitarea căminelor și a vanelor în 

scopul asigurării cantității necesare de apă potabilă și la parametri 

adecvați. Beneficiarii implementării acestui proiect sunt locuitorii 

comunei și agenții economici ce își desfășoară activitatea în comună. 

Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă din comuna Moravița 

va contribui la creșterea nivelului de trai al populației din comună, 

locuitorii săi vor beneficia de apă potabilă 24 de ore din 24, 

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

economici. 

După finalizarea acestui proiect, locuitorii comunei Moravița vor 

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, atragerea de 

investitori. 

Posibile surse de finanțare Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată de 
implementare 

2022 – 2027 
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Temă proiect 
7 

DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII 
DE URGENȚĂ DIN COMUNA MORAVIȚA 

Descrierea proiectului Realizarea de investiții pentru dotarea Serviciului Voluntar 
pentru Situații de Urgență din comuna Moravița 

Justificarea proiectului În scopul asigurării calității intervențiilor de prevenire și salvare a 

SVSU în caz de dezastre și calamități (inundații, cutremure, incendii, 

accidente, explozii, etc.), este necesară dotarea corespunzătoare a 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna 

Moravița. 

Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna 

Moravița este precară, importanța intervențiilor prompte și eficiente 

fiind foarte mare, dată fiind necesitatea salvării de vieți omenești 

și de protejare a bunurilor materiale și a naturii comunei Moravița, în 

caz de urgență. 

Dotarea corespunzătoare a Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență din comuna Moravița va contribui la dezvoltarea capacității 

de intervenție în caz de urgență. 

 

Sunt propuse achizițiile următoarelor dotări: motopompe, 

autospecială, buldoexcavator. 

 

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Moravița 

necesită dotările enumerate anterior, pentru a fi asigurată 

îndeplinirea rolului foarte important pe care acest compartiment îl are 

în comună. 

 

Beneficiarii acestui proiect sunt atât beneficiari direcți – comuna 

Moravița, per ansamblu (atât locuitori, cât și agenți economici și 

autoritatea publică locală), cât și beneficiar indirect – mediul 

înconjurător, prin posibilitatea protejării acestuia în caz de hazarduri 

(naturale sau nu). 

 
Prin protejarea resurselor locale, vor fi îmbunătățite atât condițiile de 
viață, cât și condițiile de mediu.  
 
Prin dotarea corespunzătoare în caz de situații de urgență, proiectul 
propus va contribui la optimizarea intervențiilor ce se vor desfășura 
și la atingerea obiectivelor unui astfel de serviciu de intervenție, de 
protecție atât a vieților omenești, cât și a valorilor materiale, dar și 
imateriale ale comunei. 

Posibile surse de finanțare Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada estimată de  
implementare 

2022 – 2027 
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Temă proiect 
8 

DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN DIN ȘCOLI 

Descrierea proiectului Realizarea de investiții în vederea dezvoltării capitalului uman 
din școlile din comuna Moravița. 

Justificarea proiectului Capitalul uman este foarte important pentru dezvoltarea economico- 

socială a oricărei comunități. 

 

Prin proiectul propus, se urmărește dezvoltarea și promovarea unor 

programe și parteneriate în educație (școală-autorități locale, școală- 

părinți, școală-mediu de afaceri, școală-societate civilă), pentru 

menținerea în educație și prevenirea părăsirii timpurie a școlii. 

 

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de preșcolarii și școlarii 

din comuna Moravița. 

Rezultatele estimate ale proiectului sunt evitarea abandonului 

școlar și obținerea unui capital uman educat în concordanță cu 

cerințele pieței muncii. 

Posibile surse de finanțare Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată de 
implementare 

2022 – 2027 
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Temă proiect 
9 

DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN PENTRU 
GARANȚIA SUCCESULUI DE MÂINE 

Descrierea proiectului Realizarea de investiții în vederea dezvoltării capitalului uman 
pentru garanția succesului de mâine în comuna Moravița. 

Justificarea proiectului Capitalul uman este foarte important pentru dezvoltarea economico- 

socială a oricărei comunități. Resursa umană este una dintre cele 

mai importante resurse ale unei comunități. 

Prin proiectul propus, se urmărește dezvoltarea și promovarea unor 

programe și parteneriate în vederea promovării formării 

profesionale pe tot parcursul vieții. 

Prin implementarea acestui proiect este vizată dezvoltarea 

capitalului uman din comuna Moravița, reprezentat de următoarele 

categorii de grupuri țintă: funcționarii publici, angajații instituțiilor 

publice de pe raza comunei, cât și locuitorii comunei, indiferent de 

mediul în care lucrează (privat/public). 

În ceea ce privește categoria locuitorilor comunei, accentul va fi pus 

pe populația vulnerabilă, populația ocupată cu agricultura de 

subzistență și șomerii din comuna Moravița. 

Rezultatele estimate ale proiectului sunt oferirea unor servicii 

publice de calitate, îmbunătățirea relației dintre instituțiile publice și 

cetățenii comunei, perfecționarea profesională în concordanță cu 

cerințele pieții muncii, reducerea numărului de persoane beneficiare 

de asistență socială din comuna Moravița. 

Posibile surse de finanțare Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată de 
implementare 

2022 – 2027 
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Temă proiect 
10 

DEZVOLTAREA FONDULUI LOCATIV DIN COMUNA 
MORAVIȚA 

Descrierea proiectului Realizarea de investiții în vederea dezvoltării fondului locativ 
din comuna Moravița. 

Justificarea proiectului Traiul fără adăpost sau în condiții grele are un efect negativ atât 

asupra persoanelor în cauză, dar şi asupra societăţii. 

Problemele cu privire la lipsa de locuinţă variază de la absenţa totală 

a unui loc de adăpost până la locuinţe supraaglomerate, cu facilităţi 

reduse, cu probleme de mediu. Accesul la o locuinţă de o calitate 

acceptabilă poate fi considerată o necesitate umană de bază. 

 

Având în vedere numărul foarte ridicat de cereri pentru acordarea 

unui spațiu cu destinația de locuință, s-a identificat necesitatea 

dezvoltării fondului locativ prin construirea de clădiri cu destinația 

de locuință. Obiectivul principal al acestui proiect va fi reprezentat 

de îmbunătățirea calității condițiilor de trai al populației comunei 

Moravița. Grupul țintă al proiectului este reprezentat de persoanele 

cu dizabilități, pensionarii, persoanele asistate social și tinerii din 

comuna Moravița. Rezultatul estimat foarte important al 

implementării acestui proiect este asigurarea fondului locativ 

necesar pentru persoanele vulnerabile și tinerii din comuna Moravița. 

 

Locuințele ce vor fi construite vor oferi condiții optime de viață și 

de desfășurare a activităților cotidiene, contribuind la creșterea 

nivelului de satisfacție a populației comunei Moravița în ceea ce 

privește condițiile și nivelul de trai. 

Proiectul va contribui la îmbunătățirea aspectului local general al 

comunei Moravița și la creșterea nivelului de trai al cetățenilor 

comunei. 

Posibile surse de finanțare Buget local 
Buget de stat 

Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată de 
implementare 

 
2022 – 2027 
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Temă proiect 
11 

EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC 

Descrierea proiectului Realizarea de investiții pentru extinderea rețelei de iluminat 
public din comuna Moravița. 

Justificarea proiectului În comuna Moravița există sistem de iluminat public în toate cele 4 

sate componente. La nivel local, în comuna Moravița există un 

număr foarte mare de cereri pentru construirea de locuințe în PUZ. 

În acest context, este necesară extinderea rețelei de iluminat public 

în zonele în care se vor construi locuințele noi. 

Beneficiarii principali ai acestui proiect sunt tinerii din comuna 

Moravița. 

Implementarea acestui proiect este oportună nu doar locuitorilor 

comunei (creșterea nivelului de trai), ci și pentru mediul de afaceri 

al comunei. 

Prin extinderea rețelei de iluminat public în comuna Moravița sunt 

urmărite obiective precum: creșterea accesibilității populației, 

asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor 

comunității locale la serviciul de iluminat public, asigurarea la 

nivelul satelor componente a unui iluminat public adecvat 

necesităților de confort și securitate, individuală și colectivă, în 

conformitate cu normele în vigoare și compatibile cu directivele 

U.E.  

Proiectul este deosebit de important deoarece sistemul de iluminat 

public contribuie la asigurarea unui climat de siguranță în comună. 

Posibile surse de finanțare Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată de 
implementare 

2022 – 2027 
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Temă proiect 
12 

REABILITAREA CĂMINELOR CULTURALE DIN 
COMUNA MORAVIȚA 

Descrierea proiectului Realizarea de investiții pentru reabilitarea Căminului Cultural 
din localitatea Moravița. 

Justificarea proiectului În comuna Moravița există câte un cămin cultural în fiecare din 

cele 4 sate componente. 

Căminele culturale sunt amplasate în clădiri vechi și sunt 

caracterizate de dotări tehnice corespunzătoare - aceste medii de 

promovare a culturii și tradiției locale nu dețin dotări specifice. 

 

La nivel local, prin acest proiect se urmărește reabilitarea Căminelor 

Culturale din comuna Moravița. 

 

Reabilitarea acestor cămine culturale va contribui la îmbunătățirea 

condițiilor de desfășurare a activităților culturale specifice zonei 

într- un spațiu special amenajat, aspect care va contribui la 

ȋmpletirea tradiţiei cu modernismul, la asigurarea transmiterii zestrei 

spiritual- culturale a cetǎţenilor cǎtre moştenitorii comunei, ce vor 

duce tradiţia mai departe. 

Posibile surse de finanțare Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată de 
implementare 

2022 – 2027 
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Temă proiect 
13 

REABILITARE PARCURI DE JOACĂ 

Descrierea proiectului Realizarea de investiții pentru reabilitarea parcurilor de joacă în 
comuna Moravița. 

Justificarea proiectului Spațiul de joacă este un element esențial în dezvoltarea copiilor, atât 

intelectuală, cât și fizică. 

La nivel local există necesitatea reabilitării parcurilor de joacă din 

comuna Moravița, menite să asigure diversitatea activităților 

copiilor, dar și siguranța acestora. 

 

Reabilitarea parcurilor de joacă din comuna Moravița este un 

obiectiv important, având în vedere necesitatea petrecerii timpului 

liber al copiilor mai ales în natură, dar și perspectiva îmbunătățirii 

aspectului local general. 

 

Prin implementarea acestui proiect se urmărește reabilitarea și 

dotarea cu echipamente adecvate a locurilor de joacă din comuna 

Moravița. Necesitatea acestui proiect este dată de starea de 

degradare avansată a echipamentelor amplasate în locurile de joacă 

de pe teritoriul comunei Moravița. Principalii beneficiari ai 

proiectului sunt copiii din comuna Moravița. 

Parcurile de joacă vor fi special amenajate, asigurând atât 

diversitatea activităților copiilor, cât și siguranța acestora. 

 

Importanța existenței parcurilor de joacă este cu atât mai mare, cu 

cât, în prezent, din ce în ce mai mulți copii petrec foarte mult timp 

în fața calculatorului. Astfel, amenajarea parcurilor de joacă special 

amenajate pentru ei, va scoate în evidență preocuparea comunității 

pentru sănătatea copiilor, întrucât copiii activi vor deveni adulți 

activi, ce vor contribui la dezvoltarea armonioasă a comunității. 

Rezultatul urmărit de implementarea acestui proiect este asigurarea 

unui climat favorabil desfășurării activităților recreative pentru 

copiii din comuna Moravița. 

Posibile surse de finanțare Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată de 
implementare 

 
2022 – 2027 
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Temă proiect 

14 

 

EXTINDEREA REȚELEI DE CANALIZARE DIN COMUNA 

MORAVIȚA 

Descrierea proiectului Realizarea de investiții în vederea extinderii și modernizării rețelei 
de canalizare din comuna Moravița. 

Justificarea proiectului În comuna Moravița există rețea de canalizare: există sistem de 

canalizare pentru localitățile Moravița și Stamora Germană, cu 

stație comună de epurare, lungimea rețelei de canalizare fiind de 23 

de km. Este foarte importantă extinderea rețelei de canalizare cu 

aproximativ pentru a fi asigurată dezvoltarea viitoare a comunei și 

îmbunătățirea nivelului de trai al populației. 

 

Locuitorii care nu beneficiază de canalizare în sistem centralizat 

utilizează closete simple uscate, care constituie surse de infecţie 

pentru pânza freatică. Apar astfel, probleme de mediu, apele 

reziduale fiind o sursă de poluare pentru sol, subsol, pânza freatică 

și apa de suprafață. 

 

Extinderea sistemului de canalizare va contribui la îmbunătățirea 

calității vieții ȋn comuna Moravița în conformitate cu standardele 

europene şi cu urmǎrirea obiectivului de dezvoltare durabilǎ a 

acesteia. 

Posibile surse de finanțare Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată de 
implementare 

2022 – 2027 
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Temă proiect 
15 

ÎNFIINȚAREA, DOTAREA ȘI DAREA ÎN FOLOSINȚĂ A 

UNEI PIEȚE AGROALIMENTARE ÎN COMUNA 

MORAVIȚA 

Descrierea proiectului Realizarea de investiții în scopul înființării, dotării și dării în 
folosință a unei piețe agroalimentare în comuna Moravița. 

Justificarea proiectului În prezent, pe raza comunei Moravița, nu există o piață 

agroalimentară. Agricultura este una din principalele resurse locale 

de pe raza comunei. Din suprafața totală de 8.478 ha a comunei, 

5.520 ha sunt reprezentate de teren agricol – suprafețe arabile 

(65,11%). Îndeosebi agricultura prin ramura de creștere a 

animalelor, este foarte bine dezvoltată. 

Înființarea unei pieţe agroalimentare în comuna Moravița este 

necesară deoarece, la nivel local există multe resurse agricole, dar 

nicio piață de desfacere. Implementarea acestui proiect va 

contribui la dezvoltarea economică a zonei şi va permite 

producătorilor locali din comună să-şi poată scoate spre vânzare 

produsele proprii. Activitatea specifică în cadrul pieței 

agroalimentare se va desfășura într-un spațiu conform, în care vor fi 

respectate normele de igienă și de sănătate. În spațiul amenajat vor 

fi facilitate schimburile comerciale și va fi oferită posibilitatea 

producătorilor din comuna Moravița de a-și expune produsele (de 

origine vegetală și de origine animală), în condiții civilizare și 

conforme. 

O astfel de investiție va contribui și la creșterea nivelului de trai din 

comuna Moravița prin sporirea veniturilor agricultorilor. 

Posibile surse de finanțare Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată de 
implementare 

2022 – 2027 
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Temă proiect 
16 

REABILITAREA ȘI DOTAREA BIBLIOTECII COMUNALE 

Descrierea proiectului Realizarea de investiții în scopul reabilitării și dotării Bibliotecii 
Comunale. 

Justificarea proiectului Biblioteca este parte integrată a procesului educațional, partener 

cheie în educație. 

Biblioteca comunală este un loc în care populația comunei poate să 

interacționeze cu partea culturală și educațională la nivel local. În 

cadrul bibliotecii comunale, fondul de carte total este 5.200 volume. 

 

S-a identificat necesitatea reabilitării și dotării Bibliotecii Comunale 

Moravița pentru a crește calitatea accesului populației la informație 

și cultură. 

 

Proiectul propus are în vedere atât reabilitarea Bibliotecii, cât și 

dotarea corespunzătoare a acesteia cu mobilier și logistică, ținând 

cont de specificitatea activității desfășurate. 

Implementarea acestui proiect este importantă din prisma faptului că 

biblioteca comunală deservește atât beneficiarii educației, elevii, 

cât și cadrele didactice și comunitatea locală, în scopul îmbunătățirii 

calității procesului educațional și al învățării pe tot parcursul vieții. 

Posibile surse de finanțare Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată de 
implementare 

2015 – 2020 
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Temă proiect  
17 

CONSTRUIRE BISERICĂ ORTODOXĂ ÎN LOCALITATEA 
MORAVIȚA 

Descrierea proiectului Realizarea de investiții în vederea construirii unei biserici 
ortodoxe în localitatea Moravița. 

Justificarea proiectului Viața spirituală are un loc important pentru viața comunității din 

comuna Moravița. În Moravița există atât biserici ortodoxe, cât și 

catolice, penticostale și baptiste. 

 

Bisericile existente nu sunt suficiente pentru membrii comunităţii; de 

aceea, la nivel local au fost începute demersurile pentru lucrările de 

construire a unei biserici noi în localitatea Moravița, astfel că în 

prezent este stabilită locația și s-au obținut avizele necesare 

demarării proiectului investițional. 

Posibile surse de finanțare Buget local 
Buget de stat 

Perioada estimată de 
implementare 

2022 – 2027 
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Temă proiect 
18 

ÎNFIINȚAREA ȘI DOTAREA UNUI CENTRU AFTER 
SCHOOL 

Descrierea proiectului Realizarea de investiții în vederea înființării și dotării unui 
Centru After School în comuna Moravița. 

Justificarea proiectului În prezent, pe raza comunei Moravița nu există un centru after-

school ce ar putea veni atât în sprijinul părinților, care muncesc şi au 

tot mai puțin timp la dispoziție să se ocupe de cei mici, cât și în 

sprijinul copiilor care vor avea oportunitatea de socializare și de 

a învăța lucruri noi. 

Copiii se pot juca, mânca sănătos, pot face lecțiile și câștiga un plus 

de educație, asigurându-li-se și calitatea petrecerii timpului liber. 

În cadrul centrului, spaţiu destinat petrecerii timpului dupǎ 

finalizarea orelor de curs, copiii vor fi ȋndrumaţi de personal 

specializat, ȋn pregǎtirea temelor, ȋn practicarea de diverse alte 

activitǎţi ȋn funcţie de aptitudinile fiecǎruia şi vor socializa ȋntr-un 

cadru adecvat. 

 

Centrul after-school ce va fi înființat și dotat în comuna Moravița 

va asigura desfășurarea următoarelor activități: 

➢ Acordarea de suport copiilor, în realizarea temelor 

pentru acasă 

➢ Activități de petrecere utilă a timpului liber, cu scop 

educativ și de dezvoltare personală 
➢ Consiliere psihopedagogică 
➢ Consiliere pentru orientare școlară și vocațională 
➢ Cursuri de limba engleză și de competențe TIC 
➢ Activități sportive, culturale, artistice 

Pentru funcționarea corespunzătoare a centrului after-school, acesta 

va trebui dotat în mod corespunzător cu echipamente, mobilier și 

consumabile, specific activităților educative ce se vor desfășura aici: 

calculatoare, videoproiector, cărți, enciclopedii, atlasuri, rechizite, 

mese, scaune, jocuri educative, hărți, etc. 
Totodată, resursele umane ce vor asigura desfășurarea activităților 
centrului, vor fi reprezentate prin minim următoarele posturi: 

Posibile surse de finanțare Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada estimată de 
implementare 

2022 – 2027 
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Temă proiect 
19 

INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA SANITARĂ DIN 
COMUNA MORAVIȚA 

Descrierea proiectului Realizarea de   investiții   în   infrastructura   sanitară   din   
comuna Moravița. 

Justificarea proiectului La nivelul comunei Moravița, infrastructura sanitară cuprinde: 1 

dispensar uman, 1 farmacie umană, 2 cabinete individuale medicină 

de familie, 1 cabinet stomatologic. 

Asistența medicală primară este un sector de maximă importanță 

pentru ameliorarea stării de sănătate a populației. Existenţa 

cabinetelor medicale individuale ȋn primul rând este foarte 

importantǎ. Dotǎrile acestora trebuie să respecte necesitățile impuse 

de standardele europene. 

Este necesară realizarea de investiții – reabilitare, renovare, cât și 

dotare cu echipamente moderne care să asigure calitatea actului 

medical și protejarea sănătății pacienților la standarde conforme. 

Pentru realizarea obiectivelor socio-economice ale comunei 

Moravița, asigurarea serviciilor sanitare conforme pentru populație, 

este deosebit de importantă, deoarece obiectivele de dezvoltare a 

comunității pot fi atinse prin participarea activă a cetățenilor la viața 

comunității, premisă care poate fi atinsă prin grija pentru sănătate. 

Implementarea proiectului propus va contribui la creșterea nivelului 

de trai al populației, la îmbunătățirea sistemului medical local, 

îmbunătățirea stării generale de sănătate și la creșterea încrederii 

pacenților în serviciile medicale prestate la nivel local. 

Posibile surse de finanțare Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată de 
implementare 

2022 – 2027 
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Temă proiect 
20 

ÎNFIINȚAREA UNEI STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ 
CU FUNCȚIUNI DE CAZARE ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 

Descrierea proiectului Realizarea de investiții în vederea înființării unei structuri de 

primire turistică cu funcțiuni de cazare și alimentație publică în 

comuna Moravița. 

Justificarea proiectului În prezent, la nivelul comunei Moravița, nu există structuri de 

primire turistică. 

Existența structurilor de primire turistică care să aibă și funcțiune de 

alimentație publică este foarte importantă în susținerea dezvoltării 

turismului oricărei comunități. 

Dată fiind lipsa unei structuri de primire turistică în comuna 

Moravița, la care se adaugă avantajele conferite de mediul 

înconjurător, înființarea unei astfel de structuri pe raza comunei 

Moravița este oportună și recomandată. 

 

Implementarea proiectului va contribui la creșterea capacității de 

cazare, la creșterea numărului de turiști și la oferirea de servicii 

integrate în domeniul turismului. Totodată, vor fi create locuri de 

muncă pentru locuitorii comunei. Totodată, pentru asigurarea 

serviciilor de alimentație pentru turiști, se va putea apela la localnici 

și produse locale, fiind susținută astfel și activitatea acestora. 

 

Înființarea unei structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare 

și alimentație publică în comuna Moravița va susține dezvoltarea 

viitoare a turismului în comună. 

Posibile surse de finanțare Buget local  

Buget de stat 

Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată de 
implementare 

2022 – 2027 
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Temă proiect 
21 

CAMPANII DE CONȘTIENTIZARE PRIVIND 
COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR MENAJERE 

Descrierea proiectului Realizarea de investiții pentru derularea unor campanii de 
conștientizare privind colectarea selectivă a deșeurilor menajere. 

Justificarea proiectului În mediul rural nu s-a dezvoltat încă sistemul de colectare selectivă 

a deşeurilor, acestea fiind colectate, în majoritatea localităţilor, doar 

în amestec. Este și cazul comunei Moravița. 

Pe raza comunei Moravița există un operator de salubritate care 

desfășoară activitățile specifice de gestionare a deșeurilor locale – 

firma Saluclean SRL. La nivel local, colectarea deșeurilor se 

realizează săptămânal, deșeurile sunt colectate din poartă în poartă. 

În fiecare localitate componentă a comunei Moravița există un punct 

de colectare selectivă a deșeurilor. În general, deșeurile sunt 

colectate, în cea mai mare parte, în amestec. 

 

Prin urmare, derularea unor campanii de conștientizare a locuitorilor 

privind colectarea selectivă a deșeurilor menajere, este foarte 

importantă, pentru a contribui la stoparea efectelor negative pe care 

acțiunile populației le au atât atât asupra mediului înconjurător din 

comună, cât și pentru dezvoltarea comunei și nivelul de trai al 

populației. 

Prin campaniile ce se vor desfășura, vor fi urmărite obiective 

precum: 

➢ Conturarea unui cadru de comunicare și parteneriate în 

scopul informării grupului țintă, respectiv cetățenii comunei 

➢ Conștientizarea locuitorilor cu privire la beneficiile 

colectării selective 

➢ Protejarea mediului înconjurător și reducerea poluării 

aerului, apei și solului prin o gestionare corectă a deșeurilor 

Derularea de campanii de conștientizare a locuitorilor cu privire la 

colectarea selectivă a deșeurilor menajere va contribui la 

îmbunătățirea atât a calității vieții, cât și a mediului, respectând 
legislația românească și europeană în domeniu. 

Posibile surse de finanțare Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada estimată de 
implementare 

2022 – 2027 
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Temă proiect 
22 

CAMPANII DE INFORMARE ȘI EDUCAȚIE ECOLOGICĂ 

Descrierea proiectului Realizarea de investiții în vederea derulării unor campanii de 
informare și educație ecologică în comuna Moravița. 

Justificarea proiectului Grija pentru mediul înconjurător trebuie să fie o preocupare 

permanentă atât a locuitorilor, cât și a administrației locale. 

În prezent, în mediul rural, deșeurile sunt, de cele mai multe ori, 

colectate neselectiv, la nivel de gospodării, sau sunt depozitate în 

mod impropriu, în locuri improvizate din gospodărie, fiind apoi, de 

obicei, arse. 

 

S-a identificat necesitatea unor investiții pentru derularea unor 

campanii de informare și educație ecologică pentru populația 

comunei Moravița, astfel încât aceasta să se implice în mod activ în 

protejarea mediului înconjurător. 

Campaniile de informare și educație ecologică ce se vor derula prin 

acest proiect, vor cuprinde acțiuni de conștientizare a populației în 

legătură cu efectele negative ale acțiunilor lor dăunătoare asupra 

mediului înconjurător. 
Obiectivele acestui proiect sunt: 

➢ Protejarea sănătății locuitorilor 
➢ Asigurarea condițiilor de trai într-un mediu natural protejat 
➢ Creșterea calității vieții în comuna Moravița 

➢ Promovarea și înțelegerea importanței conceptului de 

educație ecologică 

➢ Dezvoltarea unei mentalități a comunității în conformitate 

cu conceptul de educație ecologică 

Se urmărește prin implementarea proiectului, conștientizarea 

populației cu privire la impactul activităților antropice asupra 

mediului, importanța conservării resurselor naturale, a reciclării 

deșeurilor și a protejării mediului înconjurător. 

Protejarea mediului este foarte importantă pentru a asigura un mediu 

curat pentru locuitori și pentru eliminarea factorilor de  risc pentru 

sănătate. 
Vor fi organziate acțiuni de conștientizare a importanței implicării în 
acest process. 

Posibile surse de finanțare Buget local Buget 

de stat Fonduri 

europene 

Alte surse 

Perioada estimată de 
implementare 

2015 – 2020 
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Temă proiect  

23 

 

AMENAJAREA STAȚIILOR DE CĂLĂTORI CARE NU 

CORESPUND DIN PUNCT DE VEDERE AL DOTĂRILOR ȘI 

ÎNTREȚINEREA STAȚIILOR AMENAJATE ÎN PREZENT 

Descrierea 

proiectului 

Proiectul vizează investiții pentru amenajarea stațiilor de călători care 

nu corespund din punct de vedere al dotărilor și întreținerea stațiilor 

amenajate în prezent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificarea 

proiectului 

Comuna Moravița nu beneficiază de sistem propriu de transport public. 

 

Transportul în comun este realizat pe ruta Timișoara-Moldova Nouă, cu 

stații în localitatea Stamora Germană și Moravița. Transportatorul este 

societatea Autotim. 

 

Se impune astfel, ca fiind necesară, amenajarea stațiilor de călători ce 

nu corespund din punct de vedere al dotărilor și întreținerea stațiilor 

amenajate în prezent. 

Implementarea acestui proiect va contribui la creșterea calității vieții, 

prin îmbunătățirea infrastructurii de transport public de pe raza 

comunei. Vor fi asigurate condițiile necesare desfășurării unui transport 

public de calitate: stațiile de călători vor fi dotate cu mobilier de exterior 

specific și se va asigura întreținerea corespunzătoare a acestora. 

 

Amenajarea stațiilor de călători va asigura pentru cetățenii comunei 

Moravița, condițiile optime de așteptare, informare, îmbarcare și 

debarcare din mijloacele de transport public. Amenajarea stațiilor de 

călători de pe raza comunei Moravița va contribui la dezvoltarea unei 

infrastructuri rutiere specifice bunei desfășurări a transportului public 

local și în mod indirect, va contribui la dezvoltarea generală a comunei, 

atât socială, cât și economică. 

 
Posibile surse de 
finanţare 

Buget local  

Buget de stat  

Fonduri 

europene 
Alte surse 

Perioada estimată de 
implementare 

 
2022 – 2027 
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3.5. Implementare și monitorizare 

Odată ce viziunea, scopurile şi obiectivele au fost identificate şi proiectele selectate, implementarea 

este realizată după planuri de acţiune pentru fiecare proiect selectat. Planurile de acţiune stabilesc o 

ierarhie a sarcinilor, părţilor responsabile, perioade de derulare realiste, angajări de resurse, rezultate 

aşteptate. 

➢ Elaborarea unui plan de monitorizare şi evaluare 

Monitorizarea şi evaluarea strategiei se poate face utilizând un sistem de indicatori, identificaţi pentru 

fiecare program şi proiect.  

Evaluarea poate fi realizată intern, de către un grup din afară sau prin implicarea unui grup operativ creat 

pentru acest scop.  

Comunicarea între administraţia locală, grupurile de interes şi cetăţeni este importantă pentru a păstra 

şi întări încrederea în administraţia locală, chiar dacă rezultatele dezvoltării nu sunt întotdeauna cele 

dorite. 

➢ Finanţarea procesului de elaborare şi implementare a strategiei 

Finanţarea strategiei este adeseori un proces destul de dificil. Unul dintre motive ar fi acela că 

autorităţile locale, atunci când este vorba despre finanţarea activităţilor de planificare strategică, alocă cu 

greu resurse în detrimentul altor sectoare cu prioritate de investiție.  

În alegerea programelor şi proiectelor trebuie ţinut cont de asigurarea existenţei fondurilor necesare 

pe întreg parcursul derulării acestor proiecte. 

Iniţiativele de finanţare ale unei strategii de dezvoltare economică pot include: 

✓ venituri ale administraţiei locale provenite din impozite şi taxe; 

✓ venituri ale administraţiei locale provenite din vânzarea spaţiilor comerciale şi a terenurilor 

proprii; 

✓ transferuri de la bugetul de stat; 

✓ programe de finanţare. 

 

➢ Reajustarea strategiei de dezvoltare economică locală 

Reajustarea strategiei de dezvolare economică locală se face utilizând indicatori de monitorizare 

şi evaluare ai economiei locale şi resurselor disponibile. 

Această revizuire este necesar să acopere nu doar intrări, ieşiri, rezultate şi impact, dar şi procesul 

de implementare, nivelurile de participare, dinamica schimbărilor condiţiilor locale şi al schimbărilor 

relaţiilor economice şi politice la nivelul economiei locale în contextul pieţelor regionale, naţionale sau 

internaţionale. 
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