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CUVÂNT ÎNAINTE: 

 

         Elaborarea unei strategii de dezvoltare locală pentru o comunitate este ca planificarea unei 

călătorii lungi în care apar o serie de evenimente. Înainte de a pleca la drum trebuie să ştim pe unde 

mergem, ce resurse avem, pe cine luăm cu noi în calătorie şi care este perioada de timp în care trebuie 

să ne încadrăm pentru a ajunge la destinaţia finală. 

           Strategia este un instrument la îndemîna  autorităților locale, care își propune îmbunătățirea 

continuă a calității vieții locuitorilor din comună,  creșterea bunăstării atât pentru generațiile prezente, 

cât și pentru cele  viitoare. În acest scop trebuie promovată o economie dinamică și competitivă, care 

să asigure locuri de muncă, un  înalt  nivel de 

educație, ocrotirea sănătății, coeziunea socială 

și protecția mediului, într-o lume sigură, ce 

respectă diversitatea culturală. 

        În acest context, poate mai mult ca 

niciodată, se impune necesitatea existenţei unei 

viziuni strategice pe termen lung, care să traseze 

direcţiile de dezvoltare a localităţii, cuprinse 

într-un document coerent, exprimând o 

abordare integrată a problemelor cu care se confruntă comunitatea şi prezentând aspiraţiile de 

dezvoltare ale acesteia, bazate pe potenţialul local existent. Obiectivul general al strategiei comunei 

Liebling îl reprezintă dezvoltarea echilibrată și armonioasă a localității prin crearea și prin susținerea 

unui mediu economico- social competitiv, stabil, sănătos și diversificat, care să asigure creșterea 

economică continuă și calitatea vieții cetățenilor comunei. 

            Valorificarea acestor noi oportunităţi cere însă alocarea unor resurse semnificative din 

partea actorilor locali, atât la nivelul capacității administrative necesare pentru accesarea, 

implementarea şi monitorizarea adecvată a acestor fonduri, cât şi de ordin financiar, de furnizare a 

co-finanțării   obligatorii.           
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     În consecință, este necesară o prioritizare clară a inițiativelor de dezvoltare, fundamentată pe o 

analiză riguroasă a situației locale specifice, astfel încât să fie maximizat impactul socio-economic al 

acestor investiții, în contextul resurselor inevitabil limitate disponibile pentru mobilizare în orizontul   

de timp 2022-2027.  Existenţa unei strategii de dezvoltare locală, ca instrument de management  

utilizat  pentru a aborda problemele cu care se confruntă o comunitate și pentru a valorifica 

oportunitățile de orice  fel, reprezintă, astfel, o condiţie esenţială pentru asigurarea unei dezvoltări 

locale armonioase, sănătoase și durabile pentru comunitatea locală respectivă. 

 

Primar, 

 

Munteanu Ioan Gheorghe 

DumitDDrașTilihoi 
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Capitolul I – Introducere 

 
1.1 Procesul planificării 

 
Existența unei strategii de dezvoltare locală ajută la crearea unei viziuni asupra comunității 

pe care ne-o dorim în viitor, ne oferă imaginea completă asupra modului în care economia, mediul, 

infrastructura și aspectele sociale se pot îmbunătăți. 

Prin elaborarea strategiei se oferă un cadru de lucru, astfel, după analiza nevoilor şi a 

perspectivelor fiecărui grup de interes se stabilesc obiective de dezvoltare şi se concretizează o  

serie de priorităţi şi măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor. Strategia de dezvoltare pune la 

dispoziţia autorităţilor locale un ghid în vederea îmbunătăţirii vieţii în comună. 

Prin “Dezvoltare durabilă” se înţelege ca fiind ”totalitatea formelor și metodelor de 

dezvoltare socio-economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui echilibru între 

aspectele sociale, economice, ecologice și elementele capitalului natural”. 

Strategia trasează orientările generale ale dezvoltării viitoare a comunei din punct de 

vedere social, economic, cultural, etc., asigurând valorificarea resurselor materiale, financiare, 

informaționale și umane de care dispune comuna. 

Planificarea strategică are drept scop maximizarea eficienței utilizării resurselor locale și 

dezvoltarea unei viziuni asupra viitorului comunității. 

 
1.2 Etapele planificării 

 
Procesul de elaborare al strategiei de dezvoltare locală a început prin culegerea 

informațiilor necesare despre comuna Liebling incluzând aici: 

 Date de natură geografică; 

 Date de natură istorică; 

 Date referitoare la tipurile de infrastructuri; 

 Date socio – economice; 
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În urma analizării datelor s-au realizat analize SWOT pentru domeniile prioritare precum 

populație, agricultură, turism și infrastructură pentru a avea o imagine de ansamblu asupra situației 

actuale dar și conștientizarea unor obiective necesare dezvoltării. 

 

 
În ceea ce privește managementul implementării strategiei de dezvoltare locală pentru 

perioada 2022 – 2027 acesta va fi asigurat, în primul rând, de aparatul administrativ care are rolul 

principal în demararea proiectelor finanțate din surse locale, județene, guvernamentale și europene 

având ca principal scop realizarea obiectivelor propuse în strategie. 

 

2. Metodologia utilizată în procesul de elaborare: 

2.1. Analiza contextului socio-economic și stabilirea profilului localității 
 

În această fază s-au delimitat domeniile de interes ce influenţează activitatea economică şi 

socială a localităţii. Strategia de dezvoltare presupune analizarea acestor domenii de interes şi 

stabilirea de obiective în vederea dezvoltării acestora. Toate domeniile de interes sunt 

interdependente şi se influenţează reciproc. 

Unde suntem? 
1. Analizarea sistemului teritorial 

Unde dorim să ajungem? 
2. Stabilirea viziunii, a obiectivelor strategice și a planului de 
acțiune 

Cum vom atinge obiectivele de dezvoltare? 
3. Stabilirea priorităților în planul de acțiune 
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Prin urmare, analiza domeniilor de interes s-a realizat în această primă fază pentru a se 

determina profilul localităţii. În acest sens au fost colectate şi prelucrate date statistice, lucrări de 

specialitate, studii ştiinţifice, rapoarte, monografii ş.a.m.d. 

Datele statistice colectate au fost furnizate de către Institutul Naţional de Statistică- Baze 

de date statistice - Tempo - Online Serii de timp, https://statistici.insse.ro/shop/, Recensământul 

Populației și al Locuințelor 2011, http://www.recensamantromania.ro/, Oficiul Național al 

Registrului Comerțului, http://www.onrc.ro/index.php/ro/, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale, http://www.madr.ro/ro/agricultura.html, Primăria localității, P.U.G. comună și rapoarte 

privind studii de sol furnizate de Primăria comunei. Rapoartele utilizate au fost furnizate de 

Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de 

Muncă, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Direcţia Judeţeană de 

Statistică, toate acestea se regăsesc și la sursele de informare cu precizarea fiecărui site. 

Pentru interpretarea tuturor datelor utilizate s-au folosit formule de calcul şi grafice 

complexe, analize pe ani pentru a se putea stabili traiectorii şi analize comparative ale indicatorilor 

la nivel naţional, regional, judeţean şi local și pentru a se stabili contextul concret şi discrepanţele 

sau asemănările la nivel micro şi la nivel macro. 

3. Analiza SWOT a domeniilor de interes 
 

Obţinându-se profilul localităţii următoarea fază a strategiei de dezvoltare este realizarea 

analizei SWOT pentru domeniile de interes. 

Analiza SWOT reprezintă o analiză a punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunităților și 

a amenințărilor, analiză creată și utilizată ca instrument de formulare a strategiilor de dezvoltare. 

Acronimul SWOT provine din limba engleză de la inițialele Strengths- Puncte Tari, 

Weaknesses- Puncte Slabe, Opportunities- Oportunități, Threats- Amenințări. 

Analiza SWOT este de fapt o tehnică prin care se pot identifica punctele tari și punctele 

slabe și se pot examina oportunitățile și amenințările unui proiect, ale unei acțiuni sau ale unui 

document. 

Punctele forte şi punctele slabe ţin exclusiv de mediul intern al localităţii şi de resursele 

acesteia, în timp ce oportunităţile şi ameninţările vin ca o influenţă a mediului extern. 

În general, analiza SWOT ajută la proiectarea unei viziuni de ansamblu asupra situației 

curente. Ea funcționează ca și “schelet” al localității și evaluează în același timp factorii de 

http://www.recensamantromania.ro/
http://www.onrc.ro/index.php/ro/
http://www.madr.ro/ro/agricultura.html
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influență interni și externi, precum și poziționarea în raport cu situația de la nivel județean, regional 

sau național, cu scopul de a pune în lumină punctele tari și punctele slabe ale localității, în relație 

cu oportunitățile și amenințările existente la un moment dat. 

 Cel mai important mesaj pe care îl transmite analiza SWOT, este acela că procesul 

decizional include următoarele elemente prioritare: 

 construiește pe Punctele Tari; 

 elimină Punctele Slabe; 

 exploatează Oportunitățile; 

 îndepărtează Amenințările. 

 
 Punctele Tari - cuprind aspectele pozitive interioare ale proiectului respectiv, sunt factori 

care fac ca domeniul să aibă un avantaj competitiv, sunt resurse, capacități și competențe de bază 

pe care localitatea le are în posesie și pe care le poate utiliza în mod eficient pentru a-și atinge 

obiectivele. 

Punctele Slabe - cuprind aspectele negative interioare ale proiectului respectiv care odată 

identificate se caută a fi corectate, un punct slab reprezintă o limitare, un defect la nivelul localității 

care o va impedica în realizarea obiectivelor sale: capacități inferioare, resurse insuficiente în 

comparație cu concurența. 

Oportunitățile - cuprind conjuncturile exterioare pozitive pentru proiectul respectiv, includ 

orice perspectivă favorabilă la nivel de localitate cu atragere de proiecte și de fonduri, includ o 

tendință, o piață, o schimbare sau o nevoie trecută, care susține cererea pentru un produs sau 

serviciu și permite autorităților să-și consolideze poziția concurențială. 

Amenințările - cuprind conjuncturile externe negative pentru proiectul respectiv, o 

amenințare include orice situație nefavorabilă, tendință sau modificare iminentă la nivelul 

localității, care este dăunătoare sau pune în pericol capacitatea autorităților de a concura. 

Amenințarea poate lua forma unei bariere, a unei constrângeri, sau orice altceva care ar putea cauza 

probleme, daune, prejudicii localității. 

Etapa preliminară a analizei SWOT reprezintă un element fundamental, fiind necesară 

prezentarea unei descrieri a cadrului general al situației existente pentru ca în cadrul pașilor ce 

urmează a fi discutați toți participanții să aibă o “bază comună“. 
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 Avantajele analizei SWOT: 

 

 Este simplu de realizat; 

 Necesită puțin timp; 

 Conduce la apariția de idei noi; 

 E o bună sursă de informare; 

 Reprezintă baza planificării strategice; 

 Ajută la depășirea problemelor și reajustarea obiectivelor; 

 E un bun instrument de prognoză. 

 
Trebuie avut în vedere că analiza SWOT este o analiză orientativă și își poate dovedi 

eficiența doar dacă sunt luate măsuri în funcție de rezultatele și concluziile la care s-a ajuns. 

Deosebita importanţă a matricii SWOT este redată de faptul că numai pe baza acesteia se pot 

identifica probleme şi nevoi, precum şi resurse de care localitatea dispune în vederea trasării 

unor obiective. 

4. Trasarea obiectivelor și stabilirea strategiei de dezvoltare 
 

Operaţiunea de stabilire a obiectivelor este un proces complex ce implică analiza tuturor 

datelor prezentate până în această fază precum şi consultarea contextului în care se va situa 

strategia de dezvoltare a localităţii. Contextul, privit de sus în jos, este stabilit de către documentele 

strategice elaborate de la nivelul cel mai înalt până la cel mai scăzut şi specific nivel. Astfel, vorbim 

de contextul european, contextul naţional, contextul regional şi contextul judeţean. Este deosebit  

de important pentru căpătarea unei imagini de ansamblu şi stabilirea unei viziuni, cunoaşterea 

politicilor avute în vedere la niveluri superioare. Având în spate toate aceste informaţii se poate 

trece la formularea unei viziuni, a unui punct terminus stabilit pentru sfârşitul perioadei 

programate pentru strategia de dezvoltare locală. Aceasta este ţinta finală înspre care se vor 

direcţiona resursele şi eforturile comunităţii. Odată identificată viziunea strategiei de dezvoltare 

locală, următorul pas este de a găsi mijloacele prin care se poate ajunge în acel punct viitor şi 

realist înocmit. Astfel, pe baza analizelor realizate asupra domeniilor de interes şi în funcţie de 

contextul politicii mediului extern al localităţii se vor stabili obiectivele. 
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 Obiectivele aferente acestor domenii de interes se împart în două categorii: 

 

 Obiective strategice; 

 Obiective specifice; 

 Obiectivele strategice reprezintă priorităţile de dezvoltare în vederea îndeplinirii viziunii; 

           Obiective specifice reprezintă obiective derivate din obiectivele strategice care descriu, de 

regulă, rezultate sau efecte aşteptate ale unor activităţi, care trebuie atinse pentru ca obiectivul 

strategic corespunzător să fie îndeplinit. 

Obiectivele sunt formulate astfel încât să răspundă la problemele identificate în timpul 

realizării diagnozei socio-economice, a analizei SWOT, a problemelor ridicate de către unitatea 

administrative terotorială şi nu în ultimul rând pe baza informaţiilor deţinute de către autorităţile 

administraţiei publice locale. 

Odată identificate şi structurate, obiectivele vor reda, în final, un plan de acţiune al localităţii. 

 

5. Portofoliul de proiecte 
 

În această etapă, sunt prioritizate proiectele ce urmează a fi implementate în perioada 2022- 

2027. Planificarea proiectelor este limitată de cadrul temporal precum şi de cadrul financiar.  

Cadrul temporal este reprezentat de perioada pe care este planificată strategia de dezvoltare locală. 

Cadrul financiar este reprezentat de resursele financiare ce pot fi atrase în vederea realizării 

proiectelor descrise în portofoliu. 

Portofoliul de proiecte se face sub formă tabelară incluzând denumirea proiectului, 

obiectivul căruia îi este asociat proiectul, termenul de implementare al proiectului, acțiunile,  

activitățile şi sursa posibilă de finanţare. 

5.1. Referințe legislative 

 Strategia de la Lisabona a Comisiei Europene revizuită; 

 Politica de Coeziune 2021 – 2027; 

 Regulamentul privind prevederile comune (CPR); 

 Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR);  

 Regulamentul privind cooperarea teritorială; 

 Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră; 
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 Regulamentul privind Fondul social european plus (FSE +); 

5.2. Scop 

 
Principalul scop al strategiei de dezvoltare locală este acela de a documenta proiectele de 

dezvoltare necesare pentru comunitate. Prin intermediul acestor proiecte se urmărește 

îmbunătățirea calității vieții pentru locuitori prin măsuri de reabilitare, modernizare și dezvoltare 

a infrastructurii de toate tipurile cât și prin dezvoltarea resursei umane și a serviciilor sociale. 

Aceste acțiuni vor duce la o dezvoltare armonioasă a comunei Liebling în concordanță cu 

tendințele naționale și europene în materie de planificare inteligentă a teritoriului și resurselor. 

 

5.3. Misiune 

 
Misiunea strategiei de dezvoltare locală este de a cuprinde toate resursele umane, materiale 

și financiare disponibile la nivel local sau atrase din alte surse pentru implementarea tuturor 

proiectelor de dezvoltare propuse. Pentru îndeplinirea acestei misiuni, trebuie avut în vedere un 

proces de colaborare între autoritatea publică și comunitate, o planificare inteligentă și o capacitate 

de organizare și coordonare susținute. Prin asumarea acestei misiuni se conturează o dezvoltare 

socio-economică durabilă și competitivă căt și o infrastructură modernă și accesibilă tuturor 

locuitorilor comunei Liebling. 

 
5.4. Obiectiv general 

 
Obiectivul general al studiului este radiografierea situației actuale a comunei și stabilirea 

direcțiilor de dezvoltare și a proiectelor specifice pentru atingerea unui grad optim de satisfacție 

în rândul cetățenilor cu privirea la dotările edilitare și situația socio-economică. 
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Capitolul II - Context de dezvoltare 

 
2.1 Context European 

 
În cadrul bugetului pe termen lung al Uniunii Europene pentru perioada 2021 – 2027, 

Comisia Europeană propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a 

Uniunii Europene. 

Sunt propuse cinci priorități investiționale în cadrul UE: 

 O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și alte forme 

de sprijin; 

 O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și 

investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor 

climatice; 

 O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale; 

 O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și 

sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor a incluziunii 

sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate; 

 O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare 

conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE; 

Politica de coeziune menține investițiile în toate regiunile, pe baza a trei categorii ( mai 

puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate ). Metoda de alocare se bazează pe PIB-ul pe cap de 

locuitor, introducându-se noi criterii precum șomajul în rândul tinerilor, nivelul scăzut de educație 

și schimbări climatice pentru a reflecta mai bine realitatea de pe teren. 

 Simplificare: reguli mai scurte, mai puține și mai clare 
 

Pentru întreprinderile și antreprenorii care beneficiază de sprijinul UE, noul cadru oferă 

mai puțină birocrație și modalități mai simple de solicitare a plăților, prin utilizarea opțiunilor  

simplificate în materie de costuri. Pentru facilitarea sinergiilor, un cadru unic de reglementare 

acoperă în prezent 7 fonduri UE implementate în parteneriat cu statele membre (gestionare 

partajată). Comisia propune, de asemenea, controale mai relaxate la programele cu istoric bun, o 
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mai mare încredere în sistemele naționale și extinderea principiului „auditului unic”, pentru a evita 

suprapunerea verificărilor. 

 
 Un cadru mai flexibil 

 
Noul cadru reunește stabilitatea necesară planificării investițiilor cu nivelul corespunzător 

de flexibilitate bugetară, pentru a face față unor evenimente neprevăzute. O evaluare intermediară 

va determina dacă este nevoie de modificarea programelor pentru ultimii doi ani ai perioadei de 

finanțare, pe baza priorităților emergente, a executării programelor și a celor mai recente 

recomandări specifice fiecărei țări. 

În anumite limite, se vor permite transferuri de resurse în cadrul programelor fără a fi 

necesară o aprobare oficială a Comisiei. O dispoziție specifică facilitează mobilizarea de fonduri 

UE începând din prima zi, în caz de dezastru natural. 

 
 Mai multe oportunități pentru sinergii în setul UE de instrumente bugetare 

 
Cadrul de reglementare unic care acoperă fondurile politicii de coeziune și Fondul pentru 

azil și migrație vor facilita crearea de strategii de integrare a migranților la nivel local sprijinite 

prin resurse UE utilizate în sinergie: Fondul pentru azil și migrație se va concentra pe nevoile pe 

termen scurt ale migranților în momentul sosirii, în timp ce politica de coeziune va sprijini 

integrarea lor socială și profesională. În afara cadrului unic de reglementare, vor fi facilitate  

sinergii cu alte instrumente UE, cum ar fi politica agricolă comună, Orizont Europa, programul 

LIFE sau Erasmus +. 

 Interreg: eliminarea obstacolelor transfrontaliere și sprijinirea 

proiectelor interregionale pentru inovare 

Cooperarea interregională și transfrontalieră va fi facilitată de noua posibilitate ca o regiune 

să utilizeze părți din propria alocare pentru a finanța proiecte în altă parte a Europei, împreună cu 

alte regiuni. 

Noua generație a programelor de cooperare interregională și transfrontalieră („Interreg”) 

va ajuta statele membre să depășească obstacolele transfrontaliere și să dezvolte servicii comune.  
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Comisia propune un nou instrument pentru regiunile de frontieră și pentru țările dornice să-și 

armonizeze cadrele juridice, denumit Mecanismul transfrontalier european. 

Pornind de la succesul acțiunii pilot din 2014-2020, Comisia propune crearea Investițiilor 

interregionale pentru inovare. Regiunile cu active corespunzătoare de „specializare inteligentă” 

vor fi sprijinite mai mult pentru alcătuirea clusterelor paneuropene în sectoare prioritare precum 

datele masive (big data), economia circulară, sistemele avansate de fabricație sau securitatea 

cibernetică. 

 Mai multe eforturi de comunicare pentru a îmbunătăți vizibilitatea politicii 

de coeziune: 

Pentru o Europă tot mai apropiată de cetățeni, se pune mai mult accent pe necesitatea de a 

comunica mai bine rezultatele pozitive ale politicii de coeziune. Statele membre și regiunile au 

consolidat cerințele de comunicare, de exemplu în ceea ce privește organizarea de evenimente 

pentru inaugurarea proiectelor mari cu finanțare de la UE și dezvoltarea unor planuri de informare 

prin rețelele sociale. 

În același timp, comunicarea pe tema proiectelor finanțate de la UE se simplifică, 

introducându-se un singur branding pentru toate fondurile UE, un portal unic unde apar toate 

finanțările disponibile pentru întreprinderi și o bază de date unică pentru proiecte gestionată de 

Comisie. 

 

2.2 Context Național 

 
Strategia de dezvoltare a României se pliază pe Strategia Uniunii, respectând cele 5 puncte 

de dezvoltare indicate de Comisia Europeană, respectiv: o Europă mai inteligentă, o Europă mai 

verde, o Europă mai conectată, o Europă mai socială și o Europă mai apropiată de cetățenii săi. 



 

Obiectivul 1 – O Europă mai inteligentă transpus la nivel național 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Cercetare și inovare 

• Integrarea ecosistemului CDI național în 
Spațiul de cercetare european 

• Creearea unui sistem atractiv de inovare în 
industrie, pentru toate tipurile de inovare ( de 
produs, de proces, organizațională și 
marketing ) 

• Sprijinirea creării de noi companii inovative 
și creșterea ratei de supraviețuire a acestora 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
   Digitalizare 

• Creșterea gradului de digitalizare a serviciilor 
publice pentru societatea românească 

• Digitalizare pentru creșterea siguranței și 
îmbunătățirii serviciilor de mobilitate și 
transport 

• Soluții IT și digitizare în domeniul sănătății 
 

 

 

 

 

 

 
         

Competitivitate 

 

• Facilitarea accesului la finanțare pentru IMM- 
uri, inclusiv prin încurajarea finanțării inițiale 
și timpurii a start-upurilor cu potențial 
inovativ ridicat 

• Consolidarea competitivității economiei 
românești 

• Sprijinirea creării de noi companii și creșterea 
ratei de supraviețuire a acestora. 

 

 

 

 

 

 
       Specializare inteligentă 

• Dezvoltarea competențelor profesionale 
adecvate cerințelor mediului de afaceri în 
contextul unei economii bazate pe cunoaștere 

• Susținerea capacității administrative a 
structurilor din cadrul mecanismului integrat 
regional și național de descoperire 
ant1re5prenorială 
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Obiectivul 2 – O Europă mai verde transpus la nivel național 

 

 
 

Energie 

• Promovarea eficienței energetice 

• Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

• Promovarea energiei din surse regenerabile 

• Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, 
rețele și stocare 

 

 
Schimbări climatice, 

riscuri, apă 

 
• Promovarea adaptării la schimbările climatice, a 
prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma dezastrelor 

• Promovarea gestionării sustenabile a apei, inclusiv cea 
uzată 

 

 

 
Economia circulară 

• Promovarea tranziției către o economie circulară 
prin extinderea schemelor de gestionare a 
deșeurilor la nivel județean și îmbunătățirea 
sistemelor integrate existente 

 

 

 

Biodiversitate • Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, 
a infrastructurii verzi și reducerea poluării 

 

 
 

 

Mobilitate urbană 

• Mobilitate națională, regională și locală 
sustenabilă în fața schimbărilor climatice 

• Dezvoltarea rețelelor regionale și locale de 
transport 

• Reducerea emisiilor de carbon 
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Obiectivul 3 – O Europă mai conectată transpus la nivel 

național 
 

Obiectivul 4 – O Europă mai socială transpus la nivel național 

 

• Dezvoltarea rețelelor de transport rutier și pe cale ferată 

• Investiții în infrastructura și suprastructura portuară 

Conectivitate • Dezvoltarea terminalelor intermodale 

Broadband 

• Îmbunătățirea conectivității digitale prin banda largă Broadband de mare 
capacitate 

Ocupare 

• Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele aflate în 
căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de lungă 
durată și grupuri defavorizate pe piața muncii 

• Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii prin dezvoltarea de 
mecanisme coerente și sutenabile 

• Promovarea adaptării la schimbare a angajaților, întreprinderilor și 
antreprenorilor, a îmbătrânirii active și a unui mediu de lucru sănătos. 

• Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și 
formare pentru piața muncii 

Educație • Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate 

• Promovarea învățării pe tot parcursul vieții 

Incluziune 
socială 

• Promovarea integrării socio-economice pentru comunitățile defavorizate 
sau a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială 

• Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate durabile și accesibile 

• Modernizarea sistemelor de protecție socială 
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Obiectivul 5 – O Europă mai aproape de cetățenii săi transpus la nivel național 
 

 

 
Dezvoltare 
teritorială 
inteligentă 

• Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic, al 
patrimoniului cultural și a securității inclusiv în zonele rurale prin 
dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 

 

 

 

 

 

Pentru a putea accesa finanțările din fondurile europene, Ministerul Fondurilor Europene 

propune a serie de programe operaționale pentru viitorul Cadru Financiar Multianual. 

Aceste programe operaționale pentru perioada 2021 – 2027 au fost consolidate în urma 

colaborării inter-instituționale, negocierii informale cu reprezentanții Comisiei Europene dar și 

prin consultarea unor parteneri socio-economici relevanți. 

2.3. Programele operaționale propuse pentru perioada 2021-2027 sunt: 
 

 Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare; 

 Programul Operațional Dezvoltare Durabilă; 

 Programul Operațional Transport; 

 Programul Operațional Educație și Ocupare; 

 Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială; 

 Programul Operațional Sănătate; 

 Programul Operațional Regional; 

 Programul Operațional Asistență Tehnică; 

 Programul Operațional Tranziție Justă; 

 

Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 

Viziune: creșterea competitivității societății în contextul schimbărilor tehnologice și 

crearea de noi oportunități de dezvoltare pentru mediul de afaceri și sistemul public. 
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Obiectivul general : Reducerea disparităților între România și alte state membre ale 

Uniunii Europene, dar și între regiunile țării. 

Obiective specifice :  Îmbunătățirea capacității de cercetare dezvoltare și inovare (CDI), 

adoptarea tehnologiilor avansate, îmbunătățirea conectivității digitale, dezvoltarea competențelor. 

Priorități de investiții : 

 

 Integrarea CDI național în sistemul european și internațional; 

 Dezvoltarea capacității CDI a institutelor de învățământ superior; 

 Dezvoltarea capacității CDI a întreprinderilor mari; 

 Crearea de infrastructura CDI, inclusiv transfer tehnologic; 

 Digitalizare în cultură; 

 Digitalizare în educație; 

 Digitalizare în administrația publică; 

 

 
             Programul Operațional Dezvoltare Durabilă: 
 

Viziune : Implementarea unei coeziuni sociale, economice și teritoriale prin sprijinirea 

unei economii cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră și utilizarea eficientă a resurselor naturale. 

            Corelarea cu documentele strategice elaborate la nivel național : 
 

 Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a României; 

 Planul Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice (PNIESC); 

 Master Planul Județean; 

 Planurile de Management ale Bazinelor Hidrografice; 

 Directiva privind epurarea apelor uzate; 

 Planul Național de Gestionare a Deșeurilor – adopotate prin HG 942/20.12.2017; 

 Directiva 92/43 din 1192 privind conservarea habitatelor naturale și a faunei și florei 

sălbatice; 
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 Directiva 79/409 din 1979 amendată în 2009 prin Directiva 2009/147/CE privind 

conservarea păsărilor sălbatice, urmănd a fi continuată prin elaborarea Planurilor de 

Management pentru Rețeaua Natura 2000; 

 Strategia Națională și Planul Național pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din 

România – HG 683/2015; 

 Planul de management a riscului de inundații ( PMRI); 

 Planul de management al secetei conform Directivei Cadru UE a Apei 2000/60 CE; 

 Master Planul pentru protecția și refacerea zonei costiere – Directiva 2008/56/CE; 

 Strategia de consolidare și dezvoltare a Inspectoratului General pentru situații de urgență 

2016 – 2025; 

Obiectivul general: Îmbunătățirea calității vieții populației și îmbunătățirea standardelor 

de mediu precum și îndeplinirea obligațiilor rezultate din directivele europene, conform 

obiectivului 2 O Europă mai verde. De asemenea, se urmărește atingerea obiectivelor naționale în 

domeniul eficienței energetice, protecției mediului și managementului riscurilor precum și 

reducerea decalajului comparativ cu celelalte state membre UE în materie de infrastructura de 

mediu. 

 

 

         Obiective specifice: 
 

 Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 

 Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele de stocare; 

 Promovarea managementului durabil al apei; 

 Promovarea tranziției către o economie circulară; 

 Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi și reducerea 

poluării; 

 Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma 

dezastrelor; 

               Priorități de investiții: 
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 Îmbunătățirea eficienței energetice a IMM-urilor și a întreprinderilor mari 

 Sisteme inteligente de energie și soluții de stocare 

 Investiții privind apele și apele uzate 

 Gestionarea eficientă a deșeurilor în vederea tranziției către economia circulară 

 Conservarea biodiversității 

 Îmbunătățirea monitorizării calității aerului 

 Investigarea siturilor contaminate, evaluarea riscurilor asupra mediului și remedierea 

siturilor 

 Managementul inundațiilor și a secetei 

 Combaterea eroziunii costiere 

 Dezvoltarea sistemului de management al riscurilor 

 

 

 Programul Operațional Transport 
 

Viziune : Extinderea infrastructurii de transport pe teritoriul României în vederea unei 

conectivități sporite atât pe plan intern cât și extern. 

 Corelarea cu documente strategice la nivel național : 
 

 Master Planul General de Transport al României; 

 Planul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport 2020-2030; 

 Strategia de transport intermodal în România 2020; 

 Strategia națională de siguranță rutieră; 

 Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD); 

 Strategia privind Cadrul național de politică pentru dezvoltarea pieței în ceea ce privește 

combustibilii alternativi în sectorul transporturilor și pentru instalarea infrastructurii 

relevante în România; 

 Planurile de Mobilitate Urbane Durabile; 

 Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a României; 
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Obiectivul general : Sprijinirea dezvoltării infrastructurii și serviciilor de mobilitate a 

persoanelor și mărfurilor pentru recuperarea decalajelor dintre regiunile țării cât și față de celelate 

state membre ale Uniunii. 

 Obiective specifice: 
 

 Dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă la schimbările climatice, inteligentă și 

sigură; 

 Dezvoltarea mobilității naționale, regionale și locale durabile și a mobilității 

transfrontaliere; 

 Mobilitate națională, regională și locală sustenabilă; 

 

 Priorități de investiții: 
 

 Dezvoltarea rețelei TEN-T; 

 Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru accesibilitate 

teritorială; 

 Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport pe cale ferată; 

 Îmbunătățirea mobilității naționale prin creșterea capicității de transport pe calea ferată; 

 Îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane prin creșterea calității serviciilor de 

transport pe calea ferată; 

 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal; 

 Creșterea gradului de utilizare a cailor navigabile și a porturilor; 

 Creșterea gradului de siguranță și securitate pe rețeaua de transport; 

 Asistența tehnică; 

 

 Programul Operațional Educație și Ocupare 
 

Viziune: Valorificarea potențialului uman prin îmbunătățirea sistemelor de educație și 

formare pentru piața muncii și dobândirea competențelor digitale și antreprenoriale printr-un 

mediu stimulativ de învățare pe tot parcursul vieții. În domeniul ocupării viziunea este de a 

dezvolta sustenabil și bazată pe invovare socială, piața muncii din România. 



23  

 Corelarea cu alte documente strategice la nivel național: 
 

 Documentul programatic România Educată – viziune și strategie 2018-2030; 

 Agenda pentru competențe România 2025; 

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

 Recomandările Raportului de cercetare : Previziuni și anticipări în vederea identificării și 

prioritizării nevoilor de dezvoltare pentru perioada 2021-2028 prin evaluarea nivelului de 

convergență; 

 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă; 

 

 
Obiectivul general: Creearea unui sistem de educație pliabil pe piața muncii, un sistem 

stimulativ de învățare continuă. 

 Obiective specifice: 
 

 Prevenirea abandonului școlar timpuriu; 

 Îmbunătățirea infrastructurii și calității în sistemul de învățământ; 

 Integrarea tinerilor pe piața muncii; 

 Asigurarea accesului la ocupare pentru categoriile vulnerabile; 

 Dezvoltarea culturii antreprenoriale și sprijinirea economiei sociale; 

 Dezvoltarea dialogului social și a mecanismelor de anticipare a competențelor; 

 Asigurarea unui mediu de lucru sănătos și promovarea îmbătrânirii active; 

 

 Priorități de investiții: 
 

 Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii 

 Prevenirea abandonului școlar și îmbunătățirea accesului la educație și formare pentru 

grupurile dezavantajate; 

 Creșterea calității ofertei de educație și formare profesională pentru adaptarea la piața 

muncii și la procesul tehnologic; 

 Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic; 

 Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți; 

 Antreprenoriat și economie socială; 
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 Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței muncii; 

 Consolidarea participării populației în procesul de învățare continuă pentru facilitarea 

tranziției și a mobilității pe piața muncii; 

 Asistență tehnică pentru facilitarea și eficientizarea managementului programului; 

 

 Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială: 
 

Viziune: Susținerea grupurilor vulnerabile din mediul rural, în principal, dar și urban prin 

reducerea fenomenului sărăciei și excluderii sociale. 

 Corelarea cu alte domente strategice la nivel național: 
 

 Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei; 

 Strategia națională privind ocuparea forței de muncă; 

 Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității 

rome; 

 Strategia Națională – O societate fără bariere pentru personele cu dizabilități; 

 Strategia națională a locuirii; 

 Strategia națională în domeniul politicii de tineret; 

 Strategia națională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022; 

 Strategia națională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020-2024; 

 Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor 

vârstnice; 

Obiectivul general: Sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor vulnerabile, inclusiv prin 

reducerea decalajului rural-urban în ceea ce privește sărăcia și excluziunea socială și creșterea 

accesului la servicii de calitate pentru populația vizată. 

 Obiective specifice: 
 

 Îmbunătățirea accesului la piața muncii pentru toate persoanele, în special tineri, șomeri de 

lungă durată și persoane inactive; 
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 Promovarea participării femeilor la piața muncii, a unui echilibru mai bun între viața 

profesională și cea privată; 

 Promovarea adaptării lucrătorilor, a întreprinderilor și antreprenorilor la schimbare; 

 Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate favorabile incluziunii; 

 Favorizarea incluziunii active pentru a promova egalitatea de șanse și participarea activă 

precum și îmbunătățirea capacității de inserție pe piața muncii; 

 Integrarea socio-economică a resortisanților țărilor terțe și a comunităților marginalizate, 

cum ar fi romii; 

 Creșterea accesului egal și în timp util la serviciile de protecție socială; 

 Promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune 

socială; 

 Priorități de investiții : 
 

 Dezvoltarea Locală plasată sub responsabilitatea comunității; 

 Protejarea dreptului la demnitate socială; 

 Sprijinirea comunităților rurale fară acces la servicii sociale; 

 Reducerea disparităților dintre copiii cu risc de sărăcie și ceilalți copii; 

 Servicii de suport pentru persoane vârstnice; 

 Sprijin pentru persoanele cu dizabilități; 

 Servicii sociale și de suport pentru grupurile vulnerabile; 

 Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 

 
 Programul Operațional Sănătate 

 
Viziune: O societate în care oamenii au access la servicii medicale de prevenție, urgență, 

curative și reabilitare de calitate. 

 Corelarea cu alte documente strategice la nivel național: 
 

 Strategia Națională de Paliație (SNP); 
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 Planul Național de Cancer (PNC); 

 Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI); 

 Strategia Națională de Competitivitate (SNC); 

 Strategia Națională de Incluziune Socială 2021 – 2027 (SNIC); 

 Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă (SNDD); 

 

 
Obiectivul general: Îmbunătățirea accesibilității, eficacității și rezilienței sistemului de 

sănătate. 

 Obiective specifice: 
 

 Dezvoltarea eficacității serviciilor medicale de urgență; 

 Creșterea accesului la servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite 

în regim ambulatoriu; 

 Creșterea eficacității serviciilor de reabilitare, serviciilor de îngrijire paliativă și a celor pe 

termen lung; 

 Dezvoltarea prin investiții a infrastructurii și serviciilor medicale; 

 Creșterea gradului de utilizare a metodelor moderne și inovative de investigație, intervenție 

și tratament; 

 Priorități de investiții : 
 

 Infrastructura spitalelor regionale și a celor cu impact teritorial major; 

 Serviciile de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în regim 

ambulatoriu; 

 Serviciile de reabilitare, paliative și îngrijiri pe termen lung; 

 Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii; 

 Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical; 

 Digitalizarea sistemului medical; 

 Promovarea metodelor moderne de investigare, intervenție și tratament; 
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 Programul Operațional Asistență Tehnică 
 

Viziune : Creșterea capacității administrative în instituțiile implicate în managementul 

programelor finanțate din fonduri europene și la nivelul beneficiarilor. 

 Corelarea cu alte documente strategice la nivel național : 
 

 Planul pentru consolidarea capacității administrative 

 
Obiectivul general : Asigurarea utilizării și administrării eficiente a fondurile europene 

prin sprijinirea programării, monitorizării , controlului, auditului și evaluării cu privire la 

prioritățile UE. 

 Priorități de investiții : 
 

 Asigurarea funcționării sistemului de coordonare și control al fondurilor FEDR, FC, FSE+; 

 Asigurarea transparenței fondurilor FEDR, FC, FSE+; 

 Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare a fondurilor FEDR, FC, FSE+; 

 

 Programul Operațional Tranziție Justă 
 

Viziune : Tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic prin diversificare 

și susținerea locurilor de muncă. 

 Corelarea cu alte documente strategice la nivel național : 
 

 Planul Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice ( PNIESC ); 

 Strategia națională și strategiile regionale de specializare inteligentă; 

 
Obiectivul general : Sprijinirea teritoriilor afectate de traziția către neutralitatea 

economică și evitarea adâncirii disparităților regionale; 

Obiective specifice : Sprijinirea exclusivă a activităților ce permite regiunilor și cetățenilor 

să abordeze impactul social, economic și de mediu al tranziției către o economie neutră din punct  

de vedere climatic. 

 Priorități de investiții : 
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 Dezvoltarea spiritului antreprenorial, a IMM-urilor, a cercetării, inovării și digitalizării; 

 Investiții în tehnologii și infrastructuri pentru energie curată cu emisii zero; 

 Reducerea poluării și consolidarea economiei circulare; 

 Creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă; 

 

2.4. Programul Național de Relansare și Reziliență: 

a. Analiza contextului lansării PNRR: 

           Declanșarea epidemiei de COVID-19 la începutul anului 2020 a modificat perspectivele 

economice, sociale și bugetare în Uniune și în lume, fiind necesar un răspuns urgent și coordonat atât 

la nivelul Uniunii, cât și la nivel național pentru  a  face  față  enormelor  consecințe  economice  și  

sociale,  precum  și efectelor asimetrice asupra statelor membre. 

        În contextul crizei provocate de COVID-

19, este necesar să se consolideze cadrul actual 

pentru furnizarea de sprijin statelor membre și să 

se acorde sprijin financiar direct statelor membre, 

prin intermediul unui instrument inovator. În 

acest scop Uniunea Europeană a instituit un 

mecanism de redresare și reziliență 

(„mecanismul”), pentru a furniza un sprijin 

financiar eficace și semnificativ menit să accelereze implementarea reformelor sustenabile și a 

investițiilor publice conexe în statele membre.  

         Mecanismul trebuie să fie un instrument special conceput pentru a aborda efectele și 

consecințele negative ale crizei provocate de COVID-19 în Uniune. Acesta trebuie să fie cuprinzător 

și trebuie să beneficieze de experiența dobândită de Uniune și de statele membre în urma utilizării 

celorlalte instrumente și programe. 

b. Mecanismul este gândit pe șase piloni: 

1. Tranziția verde; 

2. Transformarea digitală; 

3. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică,locuri 

demuncă, productivitate, 

competitivitate; 

4. Coeziune socială și teritorială; 

5. Sănătate; 

6. Politici pentru generația următoare, copii și tineret; 
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c. Proiecte propuse pe cei 6 piloni ai PNRR: 

1. Tranziţie verde: 

- 4 miliarde euro pentru proiectele privind reţelele de apă şi canalizare, irigaţii, pentru dezmlăştiniri, 

lucrări de combatare a eroziunii solului şi intervenţii active în atmosferă; 

- 1,5 miliarde euro pentru împăduriri şi protejarea biodiversităţii; 

- 1,3 miliarde euro pentru managementul deşeurilor, colectare selectivă şi economie circulară; 

- 5 miliarde euro pentru transport feroviar şi mobilitate urbană (din suma respectivă, pe lângă 

finanţarea proiectelor privind infrastructura feroviară, achiziţia şi modernizarea de material rulant, 

vor fi finanţate şi proiectele privind metroul din Timiș Napoca şi metroul uşor din Capitală); 

- 2,2 miliarde euro pentru constituirea unui fond pentru reabilitarea verde şi seismică; 

- 1,3 miliarde euro pentru energie regenerabilă şi eficienţă energetică; 

2. Transformare digitală: 

- 2,59 miliarde euro pentru realizarea unui cloud guvernamental şi a sistemelor digitale 

interconectate în administraţia publică, semnătură şi identitate electronică, promovarea investiţiilor 

cu valoare adăugată mare în TIC. 

- 780 milioane euro pentru digitalizarea educaţiei 

- 650 milioane euro pentru broadband şi 5G 

3. Creştere inteligentă: 110 milioane euro pentru reforma sistemului de pensii şi reforme fiscale 

- 2,4 miliarde euro pentru investiţii şi instrumente financiare pentru sectorul privat şi reforma 

companiilor de stat 

- 630 milioane euro pentru învăţământ dual, tehnic şi profesional 

- 510 milioane euro pentru cercetare, dezvoltare şi inovare 

- 600 milioane euro pentru dezvoltarea infrastructurii de gaz natural în amestec cu hidrogen şi alte 

gaze verzi 

- 77 milioane euro pentru industrii creative 

- 4,5 miliarde euro pentru transport rutier și autostrăzi 

4. Coeziune socială şi teritorială: 

- 4 miliarde euro pentru înfiinţarea unui fond de rezilienţă pentru localităţi (din această sumă vor fi 

finanţate proiectele întocmite de municipii, oraşe şi comune) 

- 400 milioane euro - fond pentru dezvoltare comunitară în rural şi zone urbane sărace (banii vor fi 

alocaţi proiectelor întocmite de grupurile de acţiune locală - GAL) 

- 250 milioane euro pentru infrastructură socială şi cămine de bătrâni 

- 120 milioane euro pentru încurajarea transportului şi turismului pe bicicletă (3000 km de piste de 

ciclo-turism), pedestru şi alte forme nemotorizate; 
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- 400 milioane euro pentru România Atractivă (investiţii în turism, inclusiv elaborarea strategiei de 

turism cultural) 

5. Sănătate şi rezilienţă economică: 

- 3 miliarde euro - fondul pentru spitale; creşterea accesului la sănătate (construcţia şi/dotarea a 200 

de centre medicale integrate în zonele rurale şi urbane vulnerabile; dotarea a 2000 de cabinete cu 

facilităţi de screening, diagnostic precoce şi monitorizare a pacienţilor cronici; reabilitarea şi 

dotarea a 100 de centre de planificare familială; dezvoltarea de caravane medicale;); 

- 700 milioane euro - rezilienţă în situaţii de criză (bani pentru DSU, IGPR, IGJR şi SRI) 

- 2 miliarde euro pentru infrastructură şcolară şi universitară; 

- 567 milioane euro pentru încurajarea formalizării muncii şi introducerea venitului minim de 

incluziune; 

- 148 milioane euro pentru reforma administraţiei publice, salarizarea unitară, dialog social 

(granturi pentru dezvoltarea capacităţii partenerilor sociali) şi creşterea eficienţei justiţiei (se vor 

construi şapte sedii noi pentru instanţe şi un centru regional de arhivă) 

- 100 milioane euro - fondul de rezilienţă a societăţii civile (bani pentru proiectele organizaţiilor 

neguvernamentale); 

6. Politici pentru generaţia următoare, copii şi tineri: 

- 636 milioane euro pentru programul naţional pentru reducere a abandonului şcolar 

- 300 milioane euro - granturi pentru tineret şi sport 

- 370 milioane euro pentru programul naţional pentru construirea a 200 de creşe. 

        Pentru proiectele care vor fi depuse şi finanţate, ultimul obiectiv de etapă va fi verificat de 

Comisia Europeană la 31 august 2026, iar ultima plată de la Bruxelles va fi efectuată la 31.12.2026. 

În cazul în care costul implementării unei reforme este sub limitele stabilite prin decizie, diferenţele 

se fac venit la bugetul de stat. În cazul în care costul implementării unei reforme depăşeşte limitele 

stabilite prin decizie, alocarea suplimentară va fi suportată de la bugetul de stat. 

2.5. Programul Național Anghel Saligny: 

       (1) Este necesară susținerea realizării obiectivelor de investiţii care permit asigurarea în cel 

mai scurt timp a unor servicii esenţiale pentru creşterea calităţii vieţii în toate localităţile din 

România, punându-se mai mult accent, în conformitate cu obligaţiile prevăzute în legislaţia internă 

şi europeană, pe apă și canal, drumuri și rețele de gaze. 

(2) Valoarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”, derulat de Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în perioada 2021-2028, este de 50.000.000 mii lei, 

limită maximă în baza căreia se pot încheia contracte de finanţare multianuale. 
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             (3) Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de 

autoritățile administrației publice locale, precum și unitățile administrativ-teritoriale membre ale 

asociațiilor de dezvoltare 

intercomunitară, constituite conform 

legii, pentru investițiile realizate prin 

asociațiile de dezvoltare 

intercomunitară. 

           (4) Obiectivele de investiții care 

se realizează în cadrul programului 

trebuie să fie amplasate pe terenuri 

și/sau construcții, după caz, aflate în 

proprietatea publică sau privată a 

unităților administrativ-teritoriale sau în administrarea autorităților administrației publice locale, 

cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

        (5) În cadrul programului se pot realiza obiective de investiții care constau în realizarea de 

construcții noi sau de lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparaţie, modernizare, 

modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, 

conservare la construcții existente și care se încadrează în cel puțin una din următoarele categorii 

de investiții: 

a) alimentări cu apă și stații de tratare a apei; 

b) sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate; 

c) drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca 

drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri 

publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților; 

d) poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice; 

e) sisteme de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al gazelor 

naturale. 

2.6. DIRECȚII DE DEZVOLTARE DURABILĂ LA NIVEL REGIONAL 

 Regiunea de Dezvoltare Vest  (scurtă prezentare): 

 Localizare: 

      Regiunea de dezvoltare Vest este una dintre cele 8 regiuni administrative ale României 

(NUTS II). Localizatǎ în partea de vest a ţǎrii, este traversatǎ de paralelele de 45° şi 46° 

latitudine nordicǎ şi de meridianele de21° şi 23° longitudine esticǎ. 
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Harta 1 – Localizarea Regiunii Vest în Europa 

 

 Diviziuni administrativ – teritoriale: 

 Regiunea Vest  are 4 judeţe componente: 

Timiș, Caras-Severin, Hunedoara si Arad 

 Oraşele şi comunele componente: 

 

                                       Harta Oraşe, municipii şi comune Regiunea Vest 
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 Evoluţia populaţiei în cadrul Regiunii de Dezvoltare Vest. 

         Regiunea Vest are populaţia cea mai scǎzutǎ din regiunile din România, având în anul 2018 un 

numǎr de 2.007.273 locuitori (9,04% din populaţia României, 3,81% din populaţia UE). 

  

 Distribuţia populaţiei la nivelul judeţelor din Regiunea Vest: 

 La 1 ianuarie 2018 populaţia Regiunii Vest era alcǎtuitǎ din 1.032.240 femei  

(51,4%) şi 975.033 bǎrbaţi (48,6%). La nivelul ţǎrii ponderea populaţiei feminine este puţin mai 

scǎzutǎ, fiind de 51,2% din totalul populaţiei, în timp ce populaţia masculinǎ reprezintǎ 48,8% din 

populafiia ţǎrii. Piramida demograficǎ a Regiunii Vest relevǎ o bazǎ tot mai puţin numeroasǎ a 

populaţiei tinere, ceea ce este consecinţa a unui spor natural negativ. Ponderea persoanelor în vârstǎ 

va creşte semnificativ în deceniile urmǎtoare, pe mǎsurǎ ce un procent tot mai mare din generaţia 

nǎscutǎ în perioada exploziei demografice postbelice va atinge vârsta de pensionare.  

          Modificǎrile structurale ale populaţiei survenite în ultimii ani se înscriu în tendinţa, de lungǎ 

duratǎ, de accentuare a gradului de îmbǎtrânire demograficǎ a populaţiei, proces tipic populaţiilor 

europene. Efectele procesului de îmbǎtrânire demograficǎ asupra desfǎşurǎrii viefiii economice şi 

sociale, cât şi asupra evoluţiilor demografice viitoare, vor fi din ce în ce mai puternic resimţite în 

urmǎtorii ani. 

 Economia Regiunii de Vest: 

          Dezvoltarea economicǎ a unei regiuni depinde foarte mult de mediul în care aceasta 

activeazǎ. Pe parcursul ultimilor ani,(cu excepţia anului curent, cauza incetinirii creşterii economice 

fiind pandemia de Covid’19) evoluţia economicǎ a României a fost pe un trend ascendent, creşterea 

 

 

Arad 

 

 

 

 

Timiș 
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economicǎ a rǎmas puternicǎ în 2019, aproape de nivelul din anul precedent. 

          Producţia industrialǎ a intrat într-o fazǎ de contracţie în 2019. În decurs de un an, rata de 

creştere a producţiei industriale a scǎzut cu aproape 10 puncte procentuale. Îngrijorǎtor este faptul cǎ 

productivitatea industriei prelucrǎtoare a scǎzut cu 1,6% în cursul primelor trei trimestre ale anului 

2019. Producţia de bunuri de consum a scǎzut tot mai mult în fiecare lunǎ începând din septembrie 

2018, în timp ce producţia de bunuri de capital a intrat într-o fazǎ de contracţie în aprilie 2019. 

        În anul 2018, investiţiile totale din România au reprezentat 21,0% din PIB, depǎşind media UE, 

de 20,3%, şi a ţǎrilor învecinate, de 20,9%. Totuşi, investiţiile private au scǎzut la 18,3% din PIB, dar 

au rǎmas peste media din restul ţǎrilor din UE şi din ţǎrile cu caracteristici similare. Investiţiile 

publice s-au redresat uşor dupǎ nivelul cel mai scǎzut pe care l-au înregistrat în 2017, crescând pânǎ 

la 2,7% din PIB, mult sub media UE şi mult sub media ţǎrilor învecinate. Fluxurile de investifiii 

strǎine directe (ISD) sunt în continuare volatile. În 2018, intrǎrile de investiţii strǎine directe au 

crescut cu aproximativ 18% fafiǎ de 2017. În primele 11 luni ale anului 2019, acestea au înregistrat 

doar o creştere uşoarǎ comparativ cu aceeaşi perioadǎ a anului 2018. Principalele ţǎri de origine ale 

investiţiilor strǎine directe din România sunt Ţǎrile de Jos, Germania, Austria, Italia şi Cipru.Mediul 

de afaceri din România ar mai putea fi îmbunǎtǎţit. Conform raportului Bǎncii Mondiale intitulat 

„Doing Business 2020", România ocupǎ locul 55, existând marjǎ de îmbunǎtǎțire mai ales în ceea ce 

priveşte autorizaţiile în sectorul energiei electrice şi autorizaţiile de construire, insolvenţa şi 

protecţia investitorilor minoritari. 

         Inflaţia este în scǎdere, dar rǎmâne printre cele mai ridicate din UE. Dupǎ ce atins un vârf în 

septembrie 2018 (4,7%), indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a început sǎ scadǎ, 

coborând uşor sub 3,9% în 2019, dar rǎmânând în continuare printre cele mai ridicate din UE.        

Deficitul public a crescut considerabil, ca urmare a nivelului mai ridicat al cheltuielilor curente. Se 

estimeazǎ cǎ deficitul global a crescut de la 2,9% în 2018 la 3,6% din PIB în 2019, în principal din 

cauza cheltuielilor salariale din sectorul public. Majorǎrile anuale efectuate de guvern ale salariului 

minim prevǎzut de lege, care au început în 2015, au accentuat presiunile salariale şi au 

accentuat efectul negativ potenţial asupra competitivitǎţii. 

 Obiective strategice: 

      „În ciuda multor progrese și a unei poziții relativ bune la nivel național la majoritatea 

indicatorilor relevanți, cu excepția celor sociali, Regiunea Vest rămâne o regiune mai puțin 

dezvoltată în contextul Uniunii Europene. Ca atare, Regiunea Vest continuă să necesite o gamă 

largă de intervenții și politici publice specifice obiectivului convergență, care continuă să acopere 

principalele domenii de dezvoltare economică, în special competitivitatea întreprinderilor, 
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dezvoltarea economiei rurale, precum și infrastructura cheie și serviciile conexe – de transport, 

mediu, sănătate, educație și formare.”                            

 

 OBIECTIV 1: Creșterea competitivității regionale prin promovarea inovării și specializării 

inteligente 

 OBIECTIV 2: Dezvoltarea unei economii dinamice bazată pe creșterea productivității și 

antreprenoriat; 

 OBIECTIV 3: Îmbunătățirea accesibilității și mobilității într-o regiune conectată intern și 

internațional; 

 OBIECTIV 4: Dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității serviciilor în sectoarele 

educație, sănătate și servicii sociale; 

 OBIECTIV 5: Promovarea creșterii sustenabile prin sprijinirea tranziției către o economie verde 

în vederea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor; 

 OBIECTIV 6: Valorificarea specificului local al comunităților urbane și rurale; 

 OBIECTIV 7: Dezvoltarea durabilă a turismului; 

 OBIECTIV 8: Întărirea capacității administrative regionale; 

 

2.7. Autoritătea de Management pentru Programele Operaționale Regionale–ADR Vest 

        Începând cu perioada de programare 2021-2027, la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare ale 

României, Agențiile pentru Dezvoltare Regională îndeplinesc funcția de Autorități de 

Management pentru Programele Operaționale Regionale. 

       ADR Vest, în calitate de Autoritate de Management, pregătește și negociază direct cu Comisia 

Europeană propriul Program Operațional Regional, în funcție de nevoile și specificul regional, va 

elabora ghidurile solicitantului prin care se stabilesc condițiile de acordare a finanțărilor către 

beneficiari, va evalua și contracta la nivel regional proiectele depuse, va gestiona implementarea 

acestora și efectuarea plăților către beneficiari. ADR Vest a demarat procesul de programare și 

elaborare a Programului Operațional Regional 2021-2027 – Regiunea Vest, conceput în baza 

necesităților reale ale regiunii, în strânsă colaborare cu partenerii regionali. Elaborarea Programului 

Operațional Regional 2021-2027 – Regiunea Vest presupune corelarea acestuia atât cu documentele 

de planificare existente la nivel regional, cât și cu regulamentele existente la nivel european, 

investițiile propuse urmând să fie concentrate pe cele 5 obiective principale de politică (OP) ale 

Comisiei Europene: 

 O Europă mai inteligentă (o transformare economică inovatoare și inteligentă) – peste 25%; 

 O Europă mai verde, fără emisii de carbon – minimum 30%; 



 
 

36  
 

 O Europă mai conectată (mobilitate și conectivitate TIC regională); 

 O Europă mai socială (implementarea Pilonului european al drepturilor sociale); 

 O Europă mai aproape de cetățeni (dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor urbane, 

rurale și de coastă prin inițiative locale) – minimum 8%. 

    2.7.1.Atribuțiile ADR Vest: 

      Atribuțiile Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest sunt reglementate prin Legea nr. 

315/2004 privind dezvoltarea regională în România. ADR Vest face parte din ansamblul 

organismelor şi instrumentelor financiare, regionale şi naţionale descris în Legea 315/2004, 

modificată şi completată prin OUG 111/2004, drept sistemul naţional al dezvoltării regionale.       

      ADR Vest asigură realizarea programelor de dezvoltare regională și a planurilor de gestionare a 

fondurilor în conformitate cu hotărârile Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR) - 

organismul regional deliberativ care funcţionează pe principii parteneriale la nivelul fiecărei regiuni 

și coordonează activităţile de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare 

regională.Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest elaborează și propune spre aprobarea CDR 

Vest strategia, planul și programele de dezvoltare regională și de gestionare a fondurilor. 

     ADR Vest: 

 asigură și răspunde, pe baza contractelor încheiate cu instituțiile naționale, de implementarea, 

monitorizarea tehnică și financiară și controlul execuției proiectelor finanțate de Uniunea 

Europeana în cadrul programelor de dezvoltare regională și/ sau, după caz, a proiectelor din 

cadrul programelor naționale care se implementează la nivel regional, prin agenția pentru 

dezvoltare regională; 

 promovează, cu sprijinul CDR, regiunea și atragerea investițiilor străine; 

 dezvoltă colaborări cu organisme și instituții similare din Uniunea Europeană și participă la 

implementarea proiectelor internaționale de interes regional și local; 

        Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest îndeplinește rolul de Organism Intermediar 

(OI) pentru Programul Operațional Regional în Regiunea Vest. 

        În calitate de OI, ADR Vest este responsabilă pentru implementarea la nivel regional a POR. 

Asigură și răspunde pentru îndeplinirea tuturor atribuțiilor delegate de Autoritatea de Management 

(AM) în scopul implementării POR: 

 participă, prin consultarea cu AM – Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, 

la elaborarea procedurilor și criteriilor de eligibilitate și evaluare a proiectelor, la elaborarea 

Ghidului solicitantului precum și la stabilirea de către AM a calendarului de activități privind 

lansarea licitațiilor pentru depunerea cererilor de finanțare și a documentelor suport, în vederea 

obținerii finanțării prin POR; 

https://adrvest.ro/attach_files/LEGE___Nr_315-2004_1141035000_1143548703.pdf
https://adrvest.ro/attach_files/LEGE___Nr_315-2004_1141035000_1143548703.pdf
https://adrvest.ro/attach_files/ORDONANTA_DE_URGENTA___Nr_111-2004_1142260158.pdf
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 acordă asistență potențialilor beneficiari, inclusiv prin organizarea de sesiuni de informare prin 

helpdesk-urile sale și campanii de informare la nivel regional; 

 primește, înregistrează și verifică cererile de finanțare și documentele suport depuse de către 

solicitanți în vederea obținerii finanțării prin POR; 

 organizează și asigură buna desfășurare a sesiunilor de evaluare tehnică și financiară cu 

sprijinul experților evaluatori independenți;  În urma deciziei AM privind finanțarea proiectelor 

propuse, ADR Vest încheie contracte de finanțare cu beneficiarii. Verifică informațiile din 

cererea de finanțare, inclusiv prin efectuarea de vizite pe teren. Întocmește și transmite AM, în 

original, contractele de finanțare, în vederea avizării, însoțite de raportul vizitei pe teren și orice 

alte documente relevante. 

 primește cererile de plată de la beneficiari, însoțite de rapoartele tehnice de progres și cele 

financiare, le analizează, le verifică, certifică realitatea, regularitatea și legalitatea tuturor 

cheltuielilor efectuate de beneficiar, le aprobă și transmite AM rapoartele însoțite de avizul de 

plată; 

 verifică toate documentele justificative ce însoțesc cererea de plată și realizează verificarea 

administrativă a fiecărei cereri de plată emise de beneficiar, precum și verificarea pe teren; 

 Obiectivele ADR VEST pentru ciclul financiar 2021-2027: 

   ADR Vest își propune obiective ambițioase pentru regiunea Vest la orizontul anului 2030, astfel 

încât regiunea să devină o referință națională pentru modelul de dezvoltare inovativ, sustenabil 

și incluziv și propune un mix de intervenții în 7 domenii principale: 

 Economie prosperă, competitivă, bazată pe inovare; 

 Tranziție verde și schimbări climatice; 

 Accesibilitate; 

 Educație, Sănătate și Sisteme sociale performante; 

 Sustenabilitate prin turism și cultură; 

 Dezvoltare urbană durabilă; 

 Traditie si diversificare in mediul rural; 
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CAPITOLUL III: ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ A UAT 

 

1. PREZENTAREA GENERALĂ A COMUNEI LIEBLING 

 1.1. Localizare: 

 

            Foto: Harta României, cu identificarea comunei Liebling 

 

            Comuna Liebling este aşezată în vestul ţării, în zona sudică, la doar 30 km depărtare 

de municipiul Timișoara, pe drumul județean DJ692B Jebel - Otvești. 

În subordinea administrativă, comuna Liebling are următoarele localități: Liebling, 

centru administrativ, satul Cerna, în partea de est și Iosif, în partea de vest, situate la o 

distanță de 8 km față de centrul comunei. 

Localitatea Liebling se învecinează la nord cu localitatea Pădureni, Unip Stamora- 

Română, în partea de est cu satele Berini și Cerna, la sud cu satul Sipet, iar în partea de vest 

cu localitatea Jebel. 
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 Harta digitală a comunei Liebling(sursa Google Maps): 

 

1.1.1. Componență: 

           Formată din 3 sate, Cerna, Iosif si Liebling, comuna Liebling are în administrare toate 

cele 3 sate menționate anterior, astfel se intinde pe o suprafață de 82 260 000 metrii pătrați..         

          Localitatea Liebling este cea mai puternic populată din cele 3 participante ale comunei, 

cu o populatie de 3034 locuitori, față de 383 locuitori in satul Iosif, respectiv 306 locuitori în 

satul Cerna. 

 

Foto: Biserica Evanghelică din Liebling 
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1.2.Relief: 

  

În linii mari, hotarul localității Liebling se integrează în două regiuni geomorfologice 

distincte: Câmpia joasă a Timişului şi Câmpia înaltă a Bârzavei 

 

Regionarea geomorfologică a Banatului (după G. Ianoş, I. Puşcă, M. Goian) 

  

        Mai exact, cu excepţia părţii sudice, aria cercetată face parte din unitatea Câmpiei 

aluvio-proluviale a Timişului inferior, mai precis, dintr-una din subunităţile acesteia, şi anume 

Câmpia Ciacova. 

 

Liebling - unităţi geografice. Hartă (după I. Zăvoianu) prelucrată 

 

   Analiza formelor de relief constituie o componentă esenţială în cadrul unei cercetări de 

suprafaţă ce vizează relaţionarea descoperirilor arheologice cu mediul înconjurător. Morfogeneza 

zonei – relieful judeţului Timiş este rezultatul unui lung proces de evoluţie, în cursul căruia se 

disting două etape: prima este legată de formarea şisturilor cristaline, care sunt fundamentul 

întregii zone, iar a doua începe odată cu formarea vastei Depresiuni Pannonice (începută în 
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tortonian) continuată până la exodarea câmpiei şi acoperirea ei cu o cuvertură de loess şi depozite 

aluviale, formaţiuni sedimentare databile până în cuternar23. Actuala suprafaţă a Câmpiei 

Pannonice s-a format, deci, în urma retragerii în etape a Mării Pannonice spre V, urmată de 

colmatările fluviatile, pe un fond subsident, reţeaua hidrografică instalată contribuind la 

compartimentarea unităţii şi la formarea reliefului actual24. Teritoriul vizat de cercetarea noastră 

nu face excepţie de la acest proces; hotarul Lieblingului este format, în general, din aluviuni 

actuale şi subactuale iar în partea sudică îndepărtată din depozite fluviatile, aşa cum reiese din 

harta de mai jos. 

 

Harta geologică a judeţului Timiş 

 

 În privinţa formelor terenului din hotarul localităţii Liebling, acestea se prezintă, în general, 

sub formă de întinse platouri orizontale, rar inundabile, proprii poziţionării unor aşezări sau 

lucrăriloragricole pentru diversele comunităţi ce au locuit în această zonă de-a lungul timpului. 

 

 1.3.Clima: 

       Influența maselor de aer mediteraneene și oceanice, fac iernile mai scurte și mai blânde 

cu o temperatură medie pozitivă de 0,2 grade C, luna cea mai rece fiind Ianuarie. 

Primăverile sunt mai timpurii și mai călduroase, dar scurte și cu variații mari de temperatură 

determinate de activitatea cicloanelor din Marea Mediterană și Oceanul Atlantic. 

Verile sunt lungi și călduroase. Toamnele sunt de asemenea lungi, favorabile strângerii 

recoltelor. Influența climei asupra agriculturii în general este dintre cele mai favorabile. 
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          Primăvara, odată cu intensitatea radiaţiei solare, a frecvenţei maselor de aer mai cald 

din vestul continentului, se înregistrează o creştere a temperaturilor. În prima parte a 

primăverii valorile temperaturii sunt mai reduse, 2-12 º C în luna martie, în timp ce spre 

sfârşitul acesteia temperatura ajunge la 6-18 º C în luna -mai. Creşterea bruscă de temperatură 

între lunile martie (2-12ºC) şi aprilie (6-18º C) este o trăsătură caracteristică a regimului 

termic de câmpie. 

 

Valori temperaturi minim/maxim  

Verile sunt calde şi lungi datorită creşterii valorilor radiaţiilor solare, a predominării 

timpului senin, astfel că temperatura aerului înregistrează cele mai mari valori.  
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Valori temperaturi inregistrate 2021-2022 

Toamna, pe măsură ce intensitatea fluxului de energie solară se reduce şi numărul de 

zile cu cer acoperit creşte, temperatura aerului începe să scadă, valorile medii multianuale 

fiind aproape egale cu cele înregistrate primăvara. Temperatura medie calculată pentru 

anotimpul de primăvară este de 11,5º C, în timp ce toamna, valoarea este de 11,6º C. 

Mediile lunare multianuale ale temperaturile minime au fost negative şase luni. Cele mai mici 

valori apar în lunile ianuarie şi februarie. Valoarea cea mai scăzută a fost de - 24,5°C în luna 

Ianuarie 2022. 

 

      Foto: Evoluția temperaturii in anii 1979-2022 
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   1.4.  Hidrografia: 

       Sursă vitală în existenţa omului, apa reprezintă pentru comunităţile umane elementul 

natural de cea mai mare importanţă, fie că este vorba despre apele de suprafaţă sau de cele 

freatice, aflate la mică adâncime sub scoarţa terestră. Pentru epocile la care ne vom referi 

această esenţială resursă a constituit reperul în jurul căruia aceste comunităţi gravitau. Dintre 

multiplele roluri îndeplinite de apă în cadrul unei comunităţi, cele mai importante sunt: • 

hidratarea membrilor comunităţii • hidratarea faunei şi florei ce asigură hrana comunităţii • 

componentă în procesul realizării artefactelor (lut, metal, materii organice) • sursă de hrană 

prin prisma florei şi faunei ce le conţine (în cazul apelor de suprafaţă) • mijloc de transport şi 

comunicaţii • spălarea rufelor, hranei, vaselor, etc. Un alt aspect de o importanţă deosebită, de 

data aceasta negativ, este cel legat de potenţialul apelor (atât de suprafaţă cât şi de mică 

adâncime) de a inunda aşezările umane sau terenurile agricole aferente acestora. Astfel, 

poziţionarea aşezărilor era direct corelată cu nivelul şi evoluţia cursurilor de apă de suprafaţă, 

dar şi cu nivelul pânzei freatice predispusă ivirii deasupra solului. 

Sub aspect hidrogeologic, reţeaua hidrografică de pe cuprinsul ariei cercetate de noi 

face parte din bazinul hidrografic al râului Timiş, mai exact din regiunea 

pedo-hidro-geologică corespunzătoare câmpiei joase, de subsidenţă29. Prin retragerea spre V 

a Mării Pannonice, în pleistocen, a avut loc instalarea reţelei hidrografice în această zonă, cu 

un important rol în modelarea şi drenarea terenului30. Faptul că această câmpie a fost 

modelată pe un imens glacis cuaternar îşi pune amprenta asupra poziţiei şi formei păturilor 

purtătoare de apă, asupra cantităţii şi calităţii apelor de aici, cât şi asupra extensiunii 

nivelurilor de oscilaţie pe anumite intervale de timp. Aceste caracteristici se răsfrâng, de 

asemenea, asupra stării de calitate a solurilor prin procese specifice pe care le declanşază sau 

le întreţin (alterare, oxidare, mineralizare, sărăturare, etc.)31. Pentru hotarul Lieblingului, 

orizonturile acvifere sunt alimentate din diverse surse, fapt observabil chiar din direcţia de 

curgere a cursurilor de suprafaţă. Ţinând cont de etajele altitudinale, direcţia de curgere a 

acestora se desfăşoară, cu unele excepţii, de la ENE către VSV 
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                 Principalele cursuri de apă de suprafaţă din jurul localităţii Liebling 

 

În cele ce urmează, vom prezenta cursurile de apă de la suprafaţa solului prezente în 

hotarul Lieblingului, începând cu cele din zona sudică şi continuând către nord. Pentru o mai 

bună vizualizare am marcat traseul cursurilor pe imaginile satelitare. » pârâul Tofaia (L - 16 

km; suprafaţă – 200 kmp)– cu o lungime de circa 6 km în hotarul Lieblingului, Tofaia este cel 

mai important curs de apă ce străbate suprafaţa cercetată de către noi. Fiind profund 

meandrat, pârâul traversează hotarul în partea de S, la circa 3,5 km S faţă de vatra satului, de 

la E la V, pe toată lăţimea sa. El colectează apă din mai multe braţe care-şi au originea către 

E, în zona localităţilor Tormac şi Berini, foarte aproape de pârâul Pogăniş, care le 

alimentează subteran. Cursul său mai este alimentat de pârâul Rusin dar şi de alte braţe 

afluente mai mici, toate din cuprinsul hotarului vizat de noi, afluenţi alimentaţi subteran din 

zona Câmpiei înalte a Bârzavei, indirect de către aceasta, prin intermediul pârâurilor Vâna 

Sculii şi Valea Chigheuşului. 
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   Liebling. Sectorul sudic îndepărtat al hotarului. Reţeaua hidrografică a pârâurilor Tofaia şi Rusin.  

 

Dacă partea de la E de digul construit în anii ’90 este, astăzi, lac artificial, partea de la 

V de acesta cuprinde un sector artificial („La potcoavă”), regularizat în anii ’70. Această 

porţiune este brăzdată în teren de numeroase meandre fosile ce reprezintă vechiul curs al 

pârâului sau braţe de divagare ale acestuia. 

 

Barajul Liebling. Fotografie de pe digul de barare al Tofaiei (2010) 
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Cursul Tofaiei se desfăşoară, în general, pe direcţia NE→SV, dar braţele afluente din 

partea de S curg sub influenţa Câmpiei înalte a Bârzavei, pe direcţia SE→NV. În zona 

localităţii Jebel Tofaia se varsă în pârâul Vîna Mare, care ajunge apoi în Canalul 

Lanca-Birda. Pârâul Tofaia este un curs de apă permanent, cu o albie minoră de aprox. 6 m 

lăţime şi cu adâncimi medii de 1,5-2 m. 

 

1.5. Solurile:  

        Principala resursă naturală a comunei Liebling este reprezentată de suprafaţa mare de 

teren agricol cu fertilitate ridicată. 

Solul din comuna Liebling, ca şi majoritatea solurilor din Câmpia Banat – Crişana se 

încadrează în clasa molisolurilor, care sunt cele mai productive, prezentând mai multe tipuri 

de sol. Sistemul des de rădăcini fibroase al ierburilor favorizează dezvoltarea unui orizont A 

gros, negru, bogat în humus, cu o mare abundenta de substanţe nutritive pentru plante. 

Sub influența complexului de factori naturali (climă, geologie, geomorfologie) și 

antropici (desecări, drenări, nivelări, defrișări, etc) s-au format și au evoluat principalele 

tipuri de sol. Terenurile agricole sunt apreciate după măsura în care pot fi folosite în 

agricultură (clasa de fertilitate). Clasa medie de fertilitate a terenurilor comunei Liebling este 

a 2 – a, prezentând note medii ponderate pe categorii de folosinţă printre cele mai mari din 

Județul Timiş: 

- arabil – 74; 

- păşune – 68; 

- fâneţe – 56; 

- vii – 47; 

- livezi – 62. 
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          Din suprafaţa terenului aferentă comunei Liebling, 7773 ha sunt incadrate ca si teren 

extravilan. 

 

 1.6. Flora și fauna:  

Resursele forestiere (suprafaţa totală de pădure de pe teritoriul judeţului Timiş este de 

94.425 ha) sunt deosebit de importante, pentru dezvoltarea, menţinerea resurselor de floră şi 

faună din judeţ. Munţii Poiana Ruscăi sunt acoperiţi de făgete şi păduri de amestec: Fagus 

sylvatica, Picea abies, Abies alba, Pinus nigra, Pinus strobus, Pseudotsuga menziensi. În 

localităţile Gladna şi Luncani, se află plantaţia de castani (Castanea sativa). Mamiferele 

întâlnite în aceste păduri montane sunt: jderul de pădure, cerbul, mistreţul, căprioara. Printre 

reprezentanţii avifaunei enumerăm pentru pădurile de fag: ciocănitoarea neagră, sitarul, 

pitulicea verde, mugurarul, inariţia verde; iar pentru răşinoase : cocoşul de munte, piţigoiul de 

brădet, forfecuţa, corbul, alunarul. În apele curgătoare se întâlnesc specii de peşti aparţinând 

zonei ecologice a păstrăvului. Fagul creşte în amestec cu gorunul, sau carpenul, la altitudini 

mai mici de 600 m. În nord-estul judeţului Timiş, predomină pădurile de gorun; printre 

mamiferele ce trăiesc aici amintim: vulpea, lupul, iepurele, mistreţul, căprioara; avifauna 

fiind reprezentată de: potârniche, ciocârlia de pădure, sturzul cântător, sturzul de vâsc, etc. În 

apele curgătoare, din pădurile din zonele deluroase, trăiesc specii aparţinând zonei ecologice 

a lipanului şi mrenei. Între Buziaş şi Brestovăţ sunt tipice pădurile cereto-gârniţelor-

subxerofile (Quecus frainetto-gârniţa, Quercus cerris-cerul, gorunul). Cerul şi gârniţa au fost 

înlocuite de pajişti xerofile stepizate (predomină firuţa, bărboasa, păiuşul, zâzania).        

 

Foto: Rezervație naturală, pădurea Cenad, jud. Timiș 
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Fauna din această regiune se încadrează în regiunea paleoarctică, subregiunea 

panonică. Provincia prezintă o faună central-europeană, dar cu multe elemente de origine 

pontică. Dintre animale caracteristice enumerăm: orbetele, bacterieni, lepidoptere, etc. 

În această zonă o pondere însemnată o au rozătoarele, care uneori produc pagube 

însemnate agriculturii: popândăul, hârciogul, căţelul pământului, şoarecele comun, şobolanul 

de câmp, iepurele. 

Frecvent se întâlnesc şi mamifere carnivore ca: vulpea, dihorul, nevăstuica. 

Păsările sunt reprezentate de : prepeliţă, potârniche, graurul, fazanul, cioară de 

semănătură, etc. Păsările răpitoare de zi sunt reprezentate de şorecarul mare, şorecarul 

încălţat, coţofana, iar cele de noapte sunt reprezentate de: bufniţă, ciuf. 

 
                                                                   Foto: Vulpea 

 

 

Foto: Căprioara 
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1.7. Istoricul comunei: 

      Prima atestare documentară a unei localităţi pe actualul teritoriu al Liebliengului 

datează din 1332. Satul medieval se numea Beesd (Besd, Desd) şi apare în evidenţele de 

dijmă papale ca având o parohie. Pe la 1597, într-o diplomă maghiară, apare menţionat cu 

numele Brist. 

 

Hartă habsburgică (1772). Hotarul relativ al localităţii Liebling 

 

 

Localitatea modernă a fost înfiinţată în 1786-1788, prin colonizarea cu 

germaniprotestanţi din Pfalz şi Nurnberg. Satul a fost construit după un plan bine stabilit de 

administraţia de la Timişoara, sub supravegherea comisarului Wallbrunn care a dispus zidirea 

a 290 de case noi, cu străzi drepte şi paralele. În primul an au sosit doar 102 familii, restul au 

venit mai târziu. Comuna astfel întemeiată a fost numită de comisarul Wallbrunn Vecshaza, 

după numele guvernatorului de atunci al Banatului. După mărturiile bătrânilor satului, însuşi 

guvernatorul a redenumit-o în Liebling întrucât "protestanţii erau iubirea lui". Aşadar 

la 1828 are oficial numele pe care îl poartă şi în prezent. În acelaşi an este construită biserica 

evanghelică luterană. În 1859 a avut loc o epidemie de ciumă care a înjumătăţit populaţia 

satului. Localitate germană, în 1926 ea acomodează 16 familii de români din Gârboviţa, 

judeţul Alba, împroprietăriţi conform reformei agrare. Mai mulţi români au sosit din toate 

colţurile ţării în perioada comunistă, dar germanii au continuat să fie un grup compact şi 

majoritar până în anii 60. 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1332
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1786
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1788
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1828
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1859
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        1.8. Populația: 

      Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Liebling se ridică la 

3.723 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 

3.735 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (86,95%). Principalele minorități sunt 

cele de romi (4,27%) și maghiari (3,38%). Pentru 3,84% din populație, apartenența etnică nu 

este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor 

sunt ortodocși (76,82%), dar există și minorități de penticostali (6,47%), greco-

catolici (4,75%), romano-catolici (4,65%) și baptiști (1,75%). Pentru 3,89% din populație, nu 

este cunoscută apartenența confesională. 

 

Sursa: INSSE:Date colectate la ultimul recensământ 

 

 Natalitatea in localitatea Liebling:  

        Conform Institutului Național de Statistică ( INSSE), numărul nașterilor a scăzut în 

ultimii ani în localitatea Liebling, astfel populatia este imbătrânită. 
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Liebling Statistica natalitate 2017-2020 

An 2017 2018 2019 2020 

Nasteri 47 42 41 36 
 

 

Sursa: Institutul național de statistică. 

 

Potrivit datelor furnizate de INSSE, la nivelul anului 2020 (ultimul pentru care există 

date statistice oficiale), în comuna Liebling s-au născut 36 persoane; în aceste condiții, sporul 

natural, calculat ca diferență între numărul născuților-vii și numărul decedaților din anul de 

referință- este unul  negativ, respectiv -14. Comparând sporul natural înregistrat la nivelul 

comunei Liebling pe perioada de referință, se evidențiază – ca îngrijorător- sporul natural 

înregistrat în anul 2019, an în care numărul deceselor a depășit cu 5 numărul născuților vii.  

 Densitatea populației: reprezintă numărul de persoane pe unitatea de suprafață, 

măsurându-se în general în persoane pe kilometru pătrat, obținându- se prin împărțirea 

numărului de locuitori la suprafață în kilometri pătrați. 

 Astfel, raportând numărul de locuitori înregistrați în ianuarie 2022 la suprafața 

comunei- 82,26 kmp- , rezultă o densitatea a populației, la nivelul comunei Liebling, de 

49,696  locuitori/kmp, valoarea aflată sub cea înregistrată la nivel național (84 locuitori/kmp).   
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Coroborând datele de mai sus putem concluziona că, populația se află într-un proces 

de îmbătrânire, specific- de altfel- întregii populații a României, cu un trend lent, până în anul 

2018 și accelerat alarmant în anul 2019, situație ce necesită- pentru ameliorare-  intervenții 

urgente de ordin economico-social. 

 

1.9. Infrastructura de drumuri: 

    Localitatea Liebling este străbătută de drumul judeţean: Dj 693 B Ivanda – Otvesti, 

fiind amplasată la 34 km de municipiul Timişoara.  

 

Rețea drumuri Timisoara- Comuna Liebling 

 

          Pe raza comunei Liebling, drumul judetean 693B este in stare bună de folosință. 

 

Foto: Drum din comuna Liebling 
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 Transport in comun: 

Curse regulate de transport pasageri sunt asigurate de catre Sper Imposer pe ruta 

Timişoara –Liebling prin multiple curse tur – retur în 24 ore, utilizând 2 stații de îmbarcare – 

debarcare. Curse speciale de transport pasageri sunt efectuate de firme private pentru 

transportul locuitorilor din Liebling către angajatorii din împrejurimi şi Timişoara. 

 

 

Plecari/sosiri transport in comuna Liebling 

 

   1.10. Infrastructura de utilități:               

  Comuna Liebling dispune de o serie de rețele și echipamente tehnico-edilitare 

caracterizate printr-un grad ridicat de acoperire a teritoriului. De asemenea se inregistrează 

puține zone insuficient sau deloc echipate cu rețele tehnico-edilitare 

Alimentare cu apă și canalizare 

     În comuna Liebling , există un sistem centralizat de alimentare cu apă  și rețea de rețea 

de canalizare.  Situația celor două rețele, conform datelor oferite de primăria Liebling , este 

următoarea:  

 Dimensiune(lungime km) sistem de alimentare cu apă si canalizare – 36,95 km, 

Din care: 

 Sistem de alimentare cu apa Liebling 23km 

 Sistem de alimentare cu apa Cerna 8 km 

 Sistem de alimentare cu apa Iosif 5,95 km 
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Distribuția sistemului de alimentare cu apă si canalizare Liebling 

 

           Captarea, tratarea si distributia apei se face de catre compania Aquatim SA. Aceasta 

este operator regional al serviciilor de utilitate publică, de alimentare cu apă și canalizare, pe 

aria județului Timiș. Populația din aria de operare este de circa 539.500 locuitori, dintre care 

95% beneficiază de alimentare cu apă în sistem centralizat și 74% de canalizare. În Timișoara 

ponderea populației conectate la serviciile de apă și canalizare se apropie de 100%, în mediu 

rural procentul fiind mai scăzut.  Activitatea societății este coordonată din Timișoara, 

operarea în județ fiind organizată prin cele 5 sucursale din Buziaș, Deta, Făget, Jimbolia și 

Sânnicolau Mare. Liebling apartine de sucursala din localitatea Deta. 

 

 Rețeaua de energie electrică: 

Energia electrică în comună este furnizată de către Enel Distribuție Banat S.A. – 

Zona Mt-Jt Timișoara; rețeaua de distribuție a energiei electrice acoperă tot teritoriul 

comunei, neexistând zone neelectrificate.  

Rețea de alimentare cu energie electrică, care este realizată pentru întreaga comună 

prin reţele supraterane de joasă tensiune modernizate de furnizor în 2010; 98 % din  locuinţe 

sunt racordate la reţeaua de alimentare; atât în intravilanul comunei cât şi în extravilan există 

reţele de transport de medie tensiune. 

 

 

 

23, 62%

8, 22%

5.95, 16%

Distributie alimentare cu apa si canalizare 
Liebling

Liebling 23km

Sistem de alimentare cu apa
Cerna 8 km

Sistem de alimentare cu apa Iosif
5,95 km
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 Comuna Liebling beneficiază de iluminat public: 

 

Poza cu scop informativ, iluminat stradal pe timp de noapte 

 

 Energie Termică: 

Locuinţe din comună sunt încălzite prin sisteme proprii având  drept combustibil 

lemnele sau deşeurile din lemn, cărbuni, combustibili petrolieri. 

 Rețeaua de gaze: 

Localitatea Liebling nu este racordată la rețeaua de gaze. 

Primaria Liebling a demarat procedurile necesare prntru finantarea si instalarea 

sistemului de alimentare cu gaz metan in localitatea Liebling, acesta va fi cuplat cu proiectul 

de asfaltare a străzilor din localitate. 

 Internet și telefonie: 

În Comuna Liebling funcţionează următorii operatori de rețele de comunicații: 

Vodafone S.A.(telefonie fixă, mobilă şi internet), RCS & RDS (telefonie fixă, telefonie 

mobilă, televiziune şi internet)și Orange (telefonie mobilă). 
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1.11. Managementul integrat al deşeurilor 

Urmare a modificărilor aduse Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor prin 

O.U.G. nr. 74/2018, administrația publică local a creat infrastructura necesară, astfel încât 

persoanele fizice și cele juridice să poată colecta deșeurile astfel:  

-Deșeuri reziduale (menajere): șervețele, prosoape de bucătărie, hârtie 

igienică,scutece;resturi alimentare, pliculețede ceai; 

- Deșeuri reciclabile colectate în saci:hârtie, carton, ziare/reviste, pliante; folii de 

ambalaje, pet-uri,ambalaje;doze de aluminiu; 

- Deșeuri colectate în pubele de tip clopot:  sticle de diverse culori;borcane; sticlă de 

geamuri; mucuri de țigări; 

 

 

Sursa:www.observatordeTimiș.ro/2019/11/29/ce-deseuri-putem-recicla-atentie-amenzi-mari-daca-nu-

respectati/ 

Pentru deșeuri ca moloz sau alte materiale de construcții, resturile vegetale ( iarbă, 

crengi, etc), mobilier uzat (uși, saltele,etc), echipamente electronice și electrocasnice,  

populația se adresează compartimentului de specialitate din cadrul PrimărieiComunei 

Liebling. 

Comuna Liebling este membru în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri 

Timiş- Zona 3. Asociaţia s-a constituit în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, 

exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităţilor 

(denumit în continuare Serviciu) pe raza de competenţă a unităţilor administrativ – teritoriale 

membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal 
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sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi / sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de 

utilităţi publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.  

Pentru a responsabiliza societatea civilă în vederea reciclării deșeurilor și promovării 

unui mediu curat, sănătos și prietenos, ADID Timiș susține campanii de voluntariat. 

 

Sursa: http://adidTimiș.ro/corpul-voluntarilor-adid-Timiș-2 

 

1.12. Infrastructura de Sănătate: 

Distribuția teritorială a furnizorilor de servicii medicale, conform datelor CNAS Timiș: 

Medic de familie CMI DR KLEMENS DIANA KLEMENS DIANA 

CABINET MEDICAL MF DR 
KLEMENS CLAUDIU 

KLEMENS CLAUDIU 

CABINET MEDICAL 
PROLIMEX 

DR. MOSTIS 
RODICA 
SPERATANTA 

CABINET MEDICAL 
MEDICINA GENERALA 
ADULTI DR BALMEZ 

BALMEZ AURICA 

 

Farmacie SC LA BELLA SRL 

SC DEBORA S.R.L 

 

                      Prelucrare sursa: http://cas.cnas.ro/cjastm/map/idCounty/18/idLocation/2838 

 

Privind datele de mai sus, putem concluziona că infrastructura serviciilor medicale 

este bine reprezentată și dimensionată , în raport cu populația deservită din comuna Liebling.     

http://adidtimis.ro/corpul-voluntarilor-adid-timis-2
http://cas.cnas.ro/cjastm/map/map-unit-detail/idUnit/19823
http://cas.cnas.ro/cjastm/map/map-unit-detail/idUnit/19822
http://cas.cnas.ro/cjastm/map/map-unit-detail/idUnit/19822
http://cas.cnas.ro/cjastm/map/map-unit-detail/idUnit/17335
http://cas.cnas.ro/cjastm/map/map-unit-detail/idUnit/17335
http://cas.cnas.ro/cjastm/map/map-unit-detail/idUnit/2716
http://cas.cnas.ro/cjastm/map/map-unit-detail/idUnit/2716
http://cas.cnas.ro/cjastm/map/map-unit-detail/idUnit/2716
http://cas.cnas.ro/cjastm/map/map-unit-detail/idUnit/7486
http://cas.cnas.ro/cjastm/map/map-unit-detail/idUnit/6254
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Pentru accesarea analizelor de specialitate, următorul spital, ca nivel, se află în  

Municipiul Timişoara, la o distanță de la 32 km .  

 În ceea ce privește serviciile medicale de urgență, în comuna Liebling este deservită 

de ambulanțe  ale Serviciului de Ambulanță al Județului Timiș. 

 

        1.13. Invățământ: 

        Școala Gimnazială Liebling funționează în noua clădire, pe teritoriul Lieblingului din 

anul 1987, la nr.523-525. Amplasată pe locul fostei școli germane, în strada lata(pieții) 

construită prin munca voluntara a sătenilor. Privind în istorie, în 1787 a fost infințată școala 

evanghelică, în capela bisericii. 

       În 1841, prima școală a avut două clase. În 1866 în casa parohială nr 473 (Schelkenscher) 

a funcționat a treia clasă, in 1870, a patra clasa a fost inființată. 1901 a trebuit să fie 

reconstruită , iar in 1927, construcția ultimei școli înainte de război.  

        De o importanță deosebită a fost anul școlar 1869 când Legea Educației cere 

municipalității de a opta pentru școala religioasa sau de stat. Lieblingul a optat pentru școlile 

confesionale. 

  Congregația a trebuit să plătească pentru construirea și întreținerea clădirilor școlare și 

pentru plata profesorilor . Clasele au fost monitorizate atât în Ungaria și în România de 

agențiile guvernamentale. În școala protestantă germană, în timp, aproape 120 de cadre 

didactice au fost angajațe. Numărul de copii de școală a ajuns în anul 1901 la 918 . Existentă 

încă din 1912 grădinița a angajaț 17 educatoare (predare în germană). Școala catolică a fost 

înființată în 1845 și desființată în 1897. 

            În subordinea administrativă, comuna Liebling are următoarele localităţi: satul Cerna, 

în partea de est şi (Conacul) Iosif, în partea de vest, situate la o distanţă de 8 km, respectiv 5 

km, faţă de centrul de comună.Numele localităţii este atribuit de către Nikolaus Freiherr von 

Vecsey, care a refuzat propunerea administratorului colonial Walbrun ca această localitate să 

poarte numele de Vecsehaza şi a răspuns: “Nu, să se numească Liebling, fiindcă protestanţii 

sunt favoriţii (lb. germană – Lieblinge) mei.” 

În anul 1926, în Liebling au sosit primele 16 familii de români, viaţa acestora fiind 

deosebit de grea, locuind în case mici şi sărăcăcioase şi lucrând în gospodăriile nemţilor ceea 

ce le-a oferit însă posibilitatea să înveţe limba germană şi rostul unei gospodării bine făcute. 

(N. Mărghitaş, Liebling-pagini de monografie (VI) în revista Bună dimineaţa, anul II, nr. 

4(5), iul-sept 2009, p.7) 
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Spre sfârşitul celui de-al doilea război mondial, în contextul încheierii convenţiei 

dintre România şi Rusia, un mare număr de locuitori de etnie germană au parăsit localitatea 

Liebling stabilindu-se în Austria. 

  În prezent, școala iși primește copiii de la Grădinița P.N. Liebling( corp A) aflată din 

1992 în corpul de clădire de la nr.529, cu 3 săli de clasă, 3 holuri, 1 birou, 1 bucatarie, 1 

terasa, grup sanitar si Grădinița P.N. Liebling (corp B) aflată in această clădire din 1998 la 

nr.55, cu 5 săli de clasă, 3 holuri, 1 birou, 1 bucătarie, grup sanitar. 

 Școala satului Cerna veche de la 1772, actualmente Școala cu clasele I-IV Cerna 

funcționează împreuna cu grădinița P.N.Cerna in clădirea de la nr.70, fiecare beneficiind de o 

sala, un hol, grup sanitar,recent renovată. 

            Școala satului Conacul Iosif veche de la 1886,, actualmente Scoala cu clasele I-IV 

Conacul  Iosif funcționează împreună cu gradinița P.N.Cerna in clădirea de la nr.97, fiecare 

beneficiind de o sala, un hol, grup sanitar, de asemenea renovată recent. 

            În prezent școala are în jur de 450 elevi. Acesti elevi sunt indrumați in activitațile 

curriculare, extracurriculare si extrașcolare de 32 cadre didactice, calificate, majoritatea 

titulare. La bunul mers al școlii contribuie secretara, contabila, 6 femei de serviciu, 2 

muncitori. Parinții sunt parteneri la actul educative alături de Consiliul Local, comunitatea 

locală. 

   

 
Foto: Școala din Liebling 
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Nr 

crt 

Denumirea unității 

de învățământ 

Unitatea de 

învățământ cu 

personalitate 

juridică căreia îi 

aparține unitatea de 

învățământ 

Localitatea Forma de proprietate 

1 Școala cu clasele 

I-VIII: Școala 

Gimnazială 

Liebling 

Școala Gimnazială 

Liebling 

Liebling Publică de  

interes național 

și local 

2. Școala cu clasele 

I-IV Cerna 

Școala cu clasele I-

IV Cerna 

Cerna Publică de  

interes național 

și local 

3. Școala cu clasele 

I-IV Iosif 

Școala cu clasele I-

IV Iosif 

Iosif Publică de  

interes național 

și local 

4. Grădinița PN 

Liebling 

Grădinița PN 

Liebling 

Liebling Publică de  

interes național 

și local 

5. Grădinița PN Iosif Grădinița PN Iosif Iosif Publică de  

interes național 

și local 

6. Grădinița PN 

CERNA 

Grădinița PN 

CERNA 

Cerna Publică de  

interes național 

și local 

 

Procesul educațional se desfășoară în 6 localuri de învățământ, atfel: 

- localul I situat în satul Liebling, strada nr.523-525, Județul Timiș- funcționează 

Școala cu clasele I-VIII: Școala Gimnazială Liebling 
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Foto Școala Gimnazială Liebling 

 

- localul II situat în Comuna Liebling, sat Cerna, Județul Timiș, cunoscut sub numele Școala 

cu clasele I-IV Cerna - în acest corp de clădire învaţă elevii din învățământul primar,clasele I 

– IV; 

- localul III situat în Comuna Liebling, sat Iosif, Județul Timiș, cunoscut sub numele Școala 

cu clasele I-IV Iosif - în acest corp de clădire învaţă elevii din învățământul primar,clasele I – 

IV; 

- localul IV-Grădiniţa cu program normal din sat Liebling, cunoscut sub numele Grădinița PN 

Liebling; 

- localul V - Grădiniţa cu program normal din sat Iosif, cunoscut sub numele Grădinița PN 

Iosif; 

- localul VI- Grădiniţa cu program normal din sat Cerna, cunoscut sub numele Grădinița PN 

Cerna; 

Săli de clasă (cabinete școlare/amfiteatre) pe niveluri de educație, însumate din cele 

sașe locații, în care se desfășoară cursurile: 

Niveluri de educatie 

Anul 2020 

Numar 
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Total 21 

Invatamant prescolar 6 

Invatamant primar si gimnazial 15 

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

 

Toate locațiile în care se desfășoară procesul instructiv-educativ sunt dotate cu 

mobilier modern și dispun de materiale didactice suficiente.  

Spațiile exterioare sunt amenajate atât pentru desfășurarea orelor de educație fizică- în 

cazul clădirii școlii, cât și pentru  activități educative și de relaxare- în cazul grădiniței.   

Școlile din Comuna Liebling,  împreună cu Grădinițele  beneficiază de o foarte bună 

dotare cu echipamente IT și conectare la rețea de internet de calitate.  

 

        

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

 

3. Populația școlară:    

                                                            

  Sursa:https://www.facebook.com/photo/?fbid=169315441674195&set=a.169315428340863 

 

Pc-uri la dispoziția școlilor 

Anul 2020 

Numar 

Total 34 
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         Pentru anul școlar 2021-2022, situația numărului de clase și a numărului de locuri, 

conform datelor puse la dispoziție de ISJ Timișoara, se prezintă astfel: 

PLAN  DE  ŞCOLARIZARE  2021-2022 

GRUPA/CLASA/FILIERA/PROFIL/ 

SPECIALIZARE 

LIMBA DE 

PREDARE 

NR. 

CLASE 

NR. 

LOCURI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIEBLING ROMÂNĂ 1 20 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIEBLING / ȘCOALA 

PRIMARĂ CERNA 

ROMÂNĂ 0.25 2 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIEBLING / ȘCOALA 

PRIMARĂ IOSIF 

ROMÂNĂ 0.25 6 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 

LIEBLING 

ROMÂNĂ 1 25 

Conform datelor furnizate de primarie, la nivelul Comunei Liebling, sunt inscriși: 

- 296 elevi la școală 

- 101 copii la grădiniță 

 

4. Evoluția populației școlare 

 Învățământ preșcolar: 

Analiza evoluției numărului de elevi în anii 2016-2020 se prezintă astfel: 

Anul 2016 2017 2018 2019 2020 

Elevi 140 124 121 117 98 

Sursa TEMPO Online (insse.ro) 

 

Comparând datele înregistrate pentru perioada 2016-2020, observăm scăderea 

constantă a numărului de preșcolari din învățământul de stat, implicit a numărului de clase, 

până în anul 2021 când, există o ușoară creștere a numărului de preșcolari. 

 

 Învățământul primar: 

Anul 2016 2017 2018 2019 2020 

Elevi 198 209 181 178 169 

Sursa TEMPO Online (insse.ro) 

 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Populația școlară din învățământul primar, pentru perioada 2016-2020, a înregistrat o 

scădere constantă , cu un ușor trend ascendent în anul școlar 2017-2018. 

 

 Învățământul gimnazial: 

Anul 2016 2017 2018 2019 2020 

Elevi 176 169 151 147 143 

Sursa TEMPO Online (insse.ro) 

Comparând datele înregistrate pentru perioada 2016-2020, observăm fluctuații ale 

numărului de elevi din învățământul gimnazial, implicit a numărului de clase, cu tendință 

descrescătoare pentru ultimii doi ani prezentați. 

Dintre cele trei nivele de învățământ analizate, situația critică se înregistrează în 

învățământul preșcolar. Putem afirma că, situația este generată și de de migrația 

elevilor/familiilor către centre urbane;  

Centralizând toate cele 3 categorii, se poate observa un trend descendent. 

 

 

 Corpul didactic: 

Pentru anul școlar 2021-2022, resursele umane, însemnând cadre didactice, personal 

nedidactic, și număr de elevi, se prezintă astfel: 

• Personal didactic – însumând un număr de 31 cadre didactice 

• Personal nedidactic – însumând un număr de 3 persoane 
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http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Anul 2021-2022 

Numar persoane 

Total 31 

Invatamant prescolar 3 

Invatamant primar 9 

Invatamant gimnazial și 

liceal 

19 

Sursa: TEMPO Online (insse.ro) 

 

 

 Corpul didactic ce își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ din Liebling în 

anul școlar 2021-2022, este format din 31 de cadre didactice : 

Menționăm că, numărul cadrelor didactice fluctuează anual, în funcție de numărul de 

catedre ce se pot constituii, direct proporțional cu numărul de clase/elevi.   

 

 1.15. Siguranța și protecția cetățenilor- SVSU: 

 

 La nivelul comunei Liebling, ordinea publică, siguranța cetățenilor și a bunurilor este 

asigurată de I.P.J. Timiș, prin personalul postului de Secția 9 Poliție Rurală. 
 

 
Sursa foto: unsplash.com 

 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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 Comuna Liebling, este incadrată ca o zonă cu un coeficient de criminalitate redusă: 

 

Localitatea    
 

Coeficient de criminalitate 

local 

Domeniul de incadrare a 

ratei de criminalitate 

 TIMISOARA   
 

111.57 Ridicat  
 

 DETA   
 

1.04 Scăzut  
 

LIEBLING     
 

0.21  
 

Scăzut  
 

Sursa: Coeficientii de criminalitate locali, la nivelul judetului Timis aferenti anului 2020 

 

 

2. ECONOMIE 

2.1. Agenți economici 

Comuna Liebling a înregistrat o evoluție economică ascendentă pe parcursul ultimilor 

ani; astfel, conform datelor publicate pe 

https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/  situația se prezintă astfel: 

Număr agenți economici : 270 agenți economici , 0,27% din totalul agenților 

economici din Județul Timiș 

Cifra de afaceri: 92,9 milioane lei (21,1 milioane euro), 0,13% din cifra de afaceri din 

Județul Timiș 

Număr angajați: 351 angajați, 0,19% din totalul de angajați din Județul Timiș 

Profit: 9,2 milioane lei (2,1 milioane euro), 0,16% din profitul net realizat în Județul 

Timiș 

Listă domenii după cifra de afaceri: 

1.CAEN: 111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor 

producătoare de semințe oleaginoase 

23,6 milioane lei (5,4 milioane euro) 

2.CAEN: 1011 - Producția și conservarea cărnii 

20,9 milioane lei (4,8 milioane euro) 

3.CAEN: 4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători 

14 milioane lei (3,2 milioane euro) 

https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/111/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/111/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/111/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/111/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/111/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/1011/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/1011/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/1011/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/1011/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/4931/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/4931/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/4931/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/4931/
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4.CAEN: 4621 - Comerț cu ridicată al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului 

neprelucrat 

6,4 milioane lei (1,4 milioane euro) 

5.CAEN: 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă 

de produse alimentare, băuturi și tutun 

4,6 milioane lei (1 milioane euro) 

6.CAEN: 5229 - Alte activități anexe transporturilor 

3,6 milioane lei (821.813 euro) 

7.CAEN: 8130 - Activități de întreținere peisagistică 

2,9 milioane lei (655.545 euro) 

8.CAEN: 4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 

2,6 milioane lei (589.839 euro) 

9.CAEN: 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri 

2,5 milioane lei (562.048 euro) 

10.CAEN: 161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală 

1,7 milioane lei (392.437 euro) 

11.CAEN: 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 

1,3 milioane lei (286.979 euro) 

12.CAEN: 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri 

1,2 milioane lei (261.722 euro) 

13.CAEN: 150 - Activități în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creșterea 

animalelor) 

1,1 milioane lei (253.321 euro) 

14.CAEN: 4321 - Lucrări de instalații electrice 

924.819 lei (210.186 euro) 

15.CAEN: 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a 
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837.153 lei (190.262 euro) 

16.CAEN: 7500 - Activități veterinare 

613.002 lei (139.319 euro) 

17.CAEN: 4673 - Comerț cu ridicată al materialului lemnos și al materialelor de construcții și 

echipamentelor sanitare 

599.360 lei (136.218 euro) 

18.CAEN: 4675 - Comerț cu ridicată al produselor chimice 

477.354 lei (108.490 euro) 

19.CAEN: 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. 

475.960 lei (108.173 euro) 

20.CAEN: 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții 

426.439 lei (96.918 euro) 

Privind lista de mai sus, observăm că, în activitatea economică a comunei, este foarte 

bine reprezentat sectorul terțiar, urmat de activitatea de transport rutier de mărfuri și 

persoane, servicii diverse (de la reparații auto, instalații, la servicii de consultanță) și 

alimentație cu amănuntul.  

O pondere însemnată, aproximativ 40%  în evoluția economică a comunei se 

datorează sectorului primar (agricultura). Activitatea principală în sectorul primar este 

asigurată de cultura cerealelor, urmată de producția de fructe și legume, creșterea animalelor 

și stupărit.  

Sectorul secundar (industrie) ocupă ultimul loc în activitatea economică, activitatea 

fiind bazată pe fabricarea materialelor de construcții. 

 

2.2. Forța de muncă 

În ceea ce privește numărul de anagajați repartizați pe fiecare agent economic, situația 

oferă  următoarea imagine: 

Listă firme – număr angajați/agent economic: 

1.CAEN: 4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători 82 angajați 

2.CAEN: 1011 - Producția și conservarea cărnii 55 angajați 
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3.CAEN: 111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor 

producătoare de semințe oleaginoase 33 angajați 

4.CAEN: 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri 21 angajați 

5.CAEN: 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă 

de produse alimentare, băuturi și tutun 17 angajați 

6.CAEN: 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 15 angajați 

7.CAEN: 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri 12 angajați 

8.CAEN: 4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 

10 angajați 

9.CAEN: 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a 9 angajați 

10.CAEN: 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor 9 angajați 

11.CAEN: 4321 - Lucrări de instalații electrice 9 angajați 

12.CAEN: 8130 - Activități de întreținere peisagistică 8 angajați 

13.CAEN: 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 7 angajați 

14.CAEN: 4621 - Comerț cu ridicată al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului 

neprelucrat 7 angajați 

15.CAEN: 150 - Activități în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creșterea 

animalelor) 6 angajați 

16.CAEN: 1412 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru 5 angajați 

17.CAEN: 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat 5 angajați 

18.CAEN: 161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală 4 angajați 

19.CAEN: 4675 - Comerț cu ridicată al produselor chimice 4 angajați 

20.CAEN: 9524 - Repararea mobilei și a furniturilor casnice 4 angajați 

21.CAEN: 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. 3 angajați 

22.CAEN: 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții 

3 angajați 

23.CAEN: 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie 3 angajați 

24.CAEN: 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 3 angajați 

25.CAEN: 4673 - Comerț cu ridicată al materialului lemnos și al materialelor de construcții și 

echipamentelor sanitare 3 angajați 

26.CAEN: 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente 3 angajați 

27.CAEN: 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor 2 angajați 
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28.CAEN: 7500 - Activități veterinare 2 angajați 

29.CAEN: 5229 - Alte activități anexe transporturilor 2 angajați 

30.CAEN: 5610 - Restaurante 1 angajați 

31.CAEN: 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea 1 angajați 

32.CAEN: 3900 - Activități și servicii de decontaminare 1 angajați 

33.CAEN: 1071 - Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de 

patiserie 1 angajat 

34.CAEN: 145 - Creșterea ovinelor și caprinelor 1 angajați. 

 Tabel salariați: 

Numarul mediu al salariatilor  

 

Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 

Numar persoane Numar persoane Numar persoane 

 1036 1079 1050 

Sursa TEMPO Online (insse.ro) 

 

            Someri inregistrati 

Anul 2020 Anul 2021 Anul 2022 

Numar persoane Numar persoane Numar persoane 

11 32 21 

Sursa TEMPO Online (insse.ro) 
 

În rândul populației active (3280 persoane cu vârste între 16 și 64 de ani, respectiv 

66,96% din numărul populației totale ), putem observa că numărul mediu de salariați este 

unul destul de mic, respectiv 1050 de salariați în anul 2020( ultima statistică oficială); 

adăugând la aceste date și informațiile legate de evoluția numărului șomerilor înregistrați, 

putem spune că: 
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- Numărul mediu al salariaților, ca pondere din  populația activă, este unul destul de 

mic, aflându-se în scădere în anul 2020; 

- Numărul șomerilor înregistrați , după o creștere puternică în anul 2021, a crescut ușor 

și în  anul 2022; 

- Ponderea populației fără ocupație și care nici nu se află în căutarea unui loc de muncă 

este de aproximativ 31 %, la nivelul anului 2020, ultimul an pentru care există date 

statistice oficiale.   

Pentru atragerea de noi investitori la nivel local și pentru sprijinirea afacerilor locale, 

autoritățile administrației publice locale pot oferi o serie de facilități, printre care și deduceri 

fiscale pentru persoanele fizice și juridice. 

Identificarea și valorificarea zonelor cu teren pretabil comercial este o altă măsură ce 

poate duce la deschiderea investițiilor la pața locală. 

Având în vedere că teritoriul comunei Liebling  prezintă un puternic profil agrar, 

administrația publică locală trebuie să își îndrepte atenția către: 

- sprijinirea organizării de asociații ale producătorilor locali 

- crearea unui centru local pentru procesare fructe și legume 

- înființarea unui serviciu/birou care să asiste cetățenii în parcurgerea simplificată a 

procedurilor pentru obținerea fondurilor europene nerambursabile 

- sprijinirea micilor fermieri în vânzarea produselor alimentare pe plan local sau 

național 

- susținerea și încurajarea producătorilor locali pentru accesare fonduri 

- încurajarea cetățenilor să devină producători 

- înfiintarea de ferme zootehnice și puncte de prelucrare si colectare 

- încurajarea practicării ocupațiilor tradiționale și a practicării meșteșugurilor 

 

3. Viața socio-culturală 

3.1.Cultura:  

 

Tabel infrastructura culturală: 

Cultură Date actualizate anul 2022 

Număr biblioteci 1 

Cămine culturale 3 
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Foto: Căminul cultural Liebling 

 

Activitățile și manifestările cultural-artistice de la nivelul comunei se desfășoară în 

cadrul Căminului Cultural.  

 

Sursa: Google Photos 

 

 

https://www.facebook.com/CasaCulturaDinPeriam/photos/643711739026372
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 Ruga şi alte manifestări cultural-religioase: 

- Dubașii din Liebling 

- Ruga comunei Liebling – de Rusalii 

- Ruga la Cerna – 8 septembrie 

- Ruga la Iosif – 8 octombrie 

          

3.2. Culte și lăcașuri de cult 

 

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor: 

-sunt ortodocși (76,82%)  

-penticostali (6,47%) 

-greco-catolici (4,75%) 

-romano-catolici (4,65%) 

-baptiști (1,75%) 

-Pentru 3,89% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 

 

Date colectate la recensamantul din 2011 

 

Diversitatea religioasă a locuitorilor acestor locuri a dus, în timp, la ridicarea de 

lăcașe de cult pentru fiecare rit. Unele dintre biserici sunt și monumente istorice și se 

constituie în dovezi de netăgăduit ale locuirii pe aceste meleaguri. 

Biserica Evanghelica din Liebling din ComunaLiebling. Este prima biserica a 

Lieblingului a fost construită în 1828. 

 



 
 

75  

 

 

 

 
Sursa: https://mapio.net/pic/p-91683427/ 

 

 

In comuna Liebling, mai există incă 3 biserici: 

-Biserica Ortodoxa din Liebling 

-Biserica Ortodoxa din Cerna 

-Biserica Catolică din Iosif 

 

3.3. Asociații și fundații 

3.3.1.Acțiuni de voluntariat 

     Asociația “Pro Liebling”, a fost înființată în aprilie 2006, ca persoană 

juridică, nonprofit,  cu sediul la nr. 969, Liebling, în casa scriitorului Ștefan Goanță și 

Fundația Ateneul Cultural „Ștefan Goanță” care a fost înființată în anul 2011. 

       Ambele își desfășoară activitatea pe bază de voluntariat, chiar dacă se 

organizează, anual, simpozionul „Colocviile de la Liebling. Convergențe 

culturale”. Compendiul „Tradiții, arte și literatură” cuprinde lucrări 

susținute la simpozion și se află la volumul al VIII-lea, acum, în 2022. 

Editarea lui se face prin cofinanțare din partea Consiliului Județean 

Timiș. 

         Obiectivul principal al Asociaţiei  Pro Liebling se referă la promovarea 

socio-culturală, a comunităţii, a spiritualităţii şi tradiţiilor localităţii în cultură şi artă. 
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        Activitățile cultural - artistice și instructiv- educative, desfășurate 

în decursul  anului  sau vara, în tabere, a îmbogățit spiritual 

generații de copii, cu care azi ne mândrim, întreaga comunitate. 

         Activitățile organizate au fost însemnate și lăsate generațiilor 

viitoare în formă tipărită, în publicații ce conțin articole valoroase 

ce cuprind toate domeniile vieții noastre. A fost asigurată editarea şi tipărirea lunară a revistei 

Bună Dimineaţa,  în 20 de pagini. 

    În total, în intervalul 2008 – 2014, au apărut sub egida Asociaţiei PRO 

LIEBLING numere ale revistei şi un CD supliment pentru concursul ″Culori 

pentru mama″. Publicarea s-a efectuat pentru a prezenta activitatile din 

timpul anului dar in special TABĂRA DE VARĂ. 

         Au fost Organizate în Liebling simpozioane, manifestări culturale şi 

omagiale sub egida Asociaţiei PRO LIEBLING, Tabăra de tradiţii şi 

creaţie „Vara la Liebling”. 

 

3.4. Monumente și vestigii istorice  

3.4.1.Monumentele eroilor 

Un monument dedicat eroilor primului război mondial, se află în Comuna Liebling. 

 

Foto Monumentul eroirlor 1977 

3.5.Sport: 

Infrastructura destinată sportului este destul de bine dezvoltată, cuprinzând: 

- stadionul de fotbal, unde se desfășoară competițiile și activitățile echipei de fotbal 

FC Atletico Liebling, stadion ce dispune de o tribună cu peste 100 de locuri. 
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Foto Teren fotbal Atletico Liebling 

 

Pe stadionul din Liebling au loc antrenamentele și meciurile echipelor de fotbal 

Atletico Liebling: 

 

 

Foto Echipa de fotbal Atletico Liebling 

 

      4.Dezvoltarea rurală: 

4.1. Prezentare situație generală 

 Suprafață: 8226 Ha 

 Intravilan: 453 Ha 
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 Extravilan: 7773 Ha 

 Populație: 4106 persoane 

 Gospodării: 1063 

 Nr. locuințe: 1186 

 Nr. grădinițe: 4 

 Nr. școli: 3 

 Numele localităților aflate în administrare:Liebling, Iosif, Cerna 

 

 

Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=jzZOcUbDDzA 

Potențialul agricol pe care îl are Județul Timiș este remarcabil, iar Lieblingul nu 

face excepție, datorită suprafețelor agricole întinse și solurilor de foarte bună calitate. Deși 

în prezent acesta este subvalorificat, se prognozează însă ca în viitor să devină una dintre 

cele mai atractive oferte de cooperare economică a Județului Timiș. 

Una din cele mai vechi și importante activități agricole din județ, dispunând de 

condiții climatice favorabile este cultivarea cerealelor și a plantelor tehnice. 

Producția de legume în microferme individuale este de asemenea o activitate 

economică de tradiție în special în localitățile rurale din vecinătatea centrelor urbane. 

Creșterea animalelor constituie, de asemenea, o ramură importantă, de tradiție a 

agriculturii timișene, în ultimii ani înregistrându-se o creștere semnificativă a numărului de 

animale în sectorul privat. 

Deși Județul Timiș dispune de capacități de prelucrare, a produselor agricole de 

origine animală și vegetală, există în domeniu un deosebit potențial de cooperare economică, 

sustinuț de existența, în regiune, a materiilor prime necesare și de o piață de desfacere 
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remarcabilă. 

       Pornind de la dreptul că, în limitele competenței autorităților lor deliberative și executive, 

unitățile administrativ teritoriale să coopereze și să se asocieze, în condițiile legii, formând 

asociații de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat, Comuna 

Liebling,  parte din Regiunea de Dezvoltare Vest a României, este membră a : 

- Asociaţiei Comunelor din România (A.Co.R.); 

- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri (ADID) Timiș; 

       În ultimul timp, localitatea Liebling a cunoscut o dezvoltare alertă. Pe unde treci, se 

desfășoară activități de construcție și de amenajare dintre cele mai ample. Au fost asfaltate 

drumurile, realizate trotuare și locuri de parcare, a fost extinsă rețeaua electrică, iluminatul 

public pe led.  

 

Sursa Google Maps Street View- Liebling  

 

Administraţia locală a demarat şi alte proiecte de investiţii prin care să îmbunătăţească vizibil 

condiţiile de trai ale cetăţenilor. Potrivit primarului comunei Liebling, Ioan Munteanu, printre 

obiectivele propuse a se realiza sunt: modernizarea străzilor în comuna Liebling (asfaltare), reabilitare 

și modernizare străzi în satele Cerna și Iosif, reabilitare și modernizare căminul cultural din Liebling, 

modernizarea drumului de exploatație agricolă Liebling- Folea, izolare termică la Școala Gimnazială 

Liebling, construirea unei săli de sport în localitatea Liebling, construirea Bisericii Ortodoxe, 

modernizarea centrului civic în localitatea Liebling, introducerea rețelei de gaz metan în comuna 

Liebling. În prezent, se lucrează intens la construcția Bisericii Ortodoxe din Liebling, 

începută de mai multă vreme. Potrivit edilului Ioan Munteanu, la inceputul anului au fost 

alocați 50.000 lei de la bugetul local pentru continuarea lucrărilor, lucrari ce sunt in 

desfasurare de cativa ani. 
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Sursa: https://www.observatordetimis.ro/2021/05/27/proiecte-importante-in-derulare-in-comuna-

liebling-video/construire-biserica-ortodoxa-liebling-3/ 

 

      O altă lucrare prevede reabilitarea Școlii cu clasele I –VIII din Liebling. “Anul acesta vor 

începe lucrările la Școala din Liebling clasele I –VIII, adica se va face izolarea termică 

exterioară, la care se va pune burlane, după care urmează construirea unui atelier mecanic și o 

încăpere o unui cazan nou de încălzire. Se va face un gard nou de la casa respectivă din 

spatele școlii inclusiv în față.  

 

Sursa : https://www.youtube.com/watch?v=H0QURSaHiNE 

      Cealaltă lucrare va fi în satul Iosif, construirea unei capele. Toate sunt finanțate din 

bugetul local.  Plus se va amenaja o nouă alee în cimitirul Liebling, un drum de acces inclusiv 

podeț și pavaje. „Am de gând anul ce vine, pe toate străzile din localitate să pavez cu dale sau 

https://www.observatordetimis.ro/2021/05/27/proiecte-importante-in-derulare-in-comuna-liebling-video/construire-biserica-ortodoxa-liebling-3/
https://www.observatordetimis.ro/2021/05/27/proiecte-importante-in-derulare-in-comuna-liebling-video/construire-biserica-ortodoxa-liebling-3/
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să betonez canalele care preiau toată apa din comunitate și au mai rămas două-trei străzi 

neasfaltate care vor fi și ele asfaltate. Toată comuna va fi pusă la punct”. – Primarul Ioan 

Munteanu; 

 

Foto exemplu alee cimitir 

4.2.Proiecte de viitor: 

 

Sursa: https://primarialiebling.ro/wp-content/uploads/2020/01/liebling2-1.jpg 

 

Continuarea dezvoltării comunei, în funcție de bugetul local și de programele 

guvernamentale de finanțare, vizează demararea de noi proiecte: 
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- modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Liebling, lucrare ce presupune 

reabilitarea tuturor podețelor prin asfaltarea acestora în fața tuturor locuințelor din localitate 

- reabilitarea termică a clădirii școlii din Liebling, construire camera atelier 

- amenajarea centrului civic al localității 

- introducerea unei rețele de gaz în zona Liebling  

-construire Gradiniță cu 6 grupe, program prelungit. 
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CAPITOLUL IV: ANALIZA SWOT 

 

 

 
 

 
1. Delimitare conceptuală 

       Analiza SWOT reprezintă un tip de analiză simplă şi de impact creată de Albert 

Humphrey la Stanford University ca un instrument de planificare strategică. Deși inițial a fost 

concepută şi utilizată pentru strategiile de dezvoltare corporatiste, domeniul său de aplicare s- 

a extins fiind utilizată la scară largă pentru planificarea strategică la nivel instituțional. 

Denumirea reprezintă un acronim provenit din limba engleză, însemnând: Strenghts (puncte 

tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunităţi) şi Threats (ameninţări).În 

esență, analiza ne răspunde la întrebarea “unde ne aflam?”, aceasta implicând analiza 

mediului intern al comunei şi mediul extern general şi specific, cu accent asupra punctelor 

tari, punctelor slabe, oportunităților şi amenințărilor. 

Pentru a avea certitudine că politicile și programele existente corespund necesitatilor 

de dezvoltare a comunei Liebling, în cadrul limitărilor impunse de resursele locale 

disponibile și pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susține politica de 

dezvoltare regională, s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 

2022-2027. 

Punctele forte și cele slabe sunt legate de comună și de strategiile acesteia, și de modul 

cum se compară cu concurența. Oportunitătile și amenințările vin dinspre mediul de piață 

și din direcția concurenței; de regulă sunt factori asupra cărora zona în general nu are nici un 

control. Analiza SWOT ia în considerare organizarea așezării, performanțele acesteia, 

produsele cheie și pietele strategice. Analiza SWOT permite concentrarea atenției asupra 

zonelor cheie și realizarea de prezumții (presupuneri) în zonele asupra cărora există 
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cunoștinte mai putin detaliate. În urma acestei analize se poate decide daca zona îsi poate 

îndeplini planul și în ce conditii. 

Unele "oportunitati" și "amenintari" vor aparea din "punctele tari" și "punctele  slabe" 

ale comunei. Amenințările pot fi concrete sau potențiale. Întrebări cheie: 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

          În cele ce urmează ne propunem analiza situației locale, din perspectiva potențialului 

investitor în economia locală, a comunei Liebling. Aceasta deoarece economia locală, 

principala forță motrice a dezvoltarii locale, este încă destul de slab reprezentată pe teritoriul 

comunei. Atragerea de întreprinzatori va genera ocupare profesională, venituri crescute ale 

locuitorilor, o utilizare mai eficientă a resurselor locale, apariția resurselor financiare 

necesare demarării unor proiecte de reabilitare/extindere a infrastructurii fizice și sociale, de 

protecție a mediului, de dezvoltare turistică, pentru promovarea zonei, etc. 

Analiza își propune o prezentare a punctelor tari, slabe, a oportunităților și 

amenințărilor care determină spațiul geografic și socio-uman al comunei Liebling, fiind 

împărțită pe capitolele de mai jos, în vederea identificării și valorificării potențialului de 

dezvoltare al comunei, în următorul ciclu financiar 2022-2027. 
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AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Poziția geografică favorabilă - 

conexiuni bune cu zona urbană din județ, 

 Ponderea ridicată a proprietății 

private asupra terenului arabil si 

efectivului de animale; 

 Sol favorabil pentru producţia 

agricolă; 

 Existenţa a forţei de muncă calificată 

în agricultură; 

 Existenţa condiţiilor şi tradiţiei 

pentru dezvoltarea activităţii   zootehnice; 

 Existența agenților economici în 

comună având ca domeniu de activitate 

agricultura; 

 Participarea ca membru în asociații 

de dezvoltare intercomunitară 

 Primarul are cunostiințe in domeniul 

agriculturii; 

 Lipsa unor sisteme de colectare, 

prelucrare si valorificare superioara a 

produselor specifice; 

 Lipsa unor resurse materiale care sa 

faciliteze angajarea specialistilor in domeniul 

agriculturii din mediul rural in stadiul actual; 

 Inexistenta echipamentelor de irigatii; 

 Promovarea insuficienta a zonei rurale și 

a produselor specifice; 

 Fondurile financiare inexistente pentru 

modernizarea si popularea infrastructurii 

zootehnice; 

 Accesul limitat la serviciile de 

consultanță datorită numărului redus de 

posturi alocate pentru aceste tipuri de 

servicii; 

 Lipsa activităților și serviciilor 

generatoare de venituri specifice zonei rurale; 

 Existenta numărului mare de proprietari 

de teren agricol cu parcele mici; 

 Temerile producatorilor în ceea ce 

priveşte piaţa de desfacere a produselor 

agro-alimentare din gospodărie; 

 Utilaje agricole insuficiente  

 Îmbătrânirea forţei de muncă în 

agricultură; 

 Pensii mici pentru agricultori, ceea ce 

reprezintă insuficienţa investiţiilor în 

agricultură de către aceştia; 

 

 

 

OPORTUNITATI 

 

 

AMENINTARI 

 

 Existenta Planul Național Strategic 

PAC post 2020; 

 Existenta cadrului legislativ pentru 

infiintarea si dezvoltarea agriculturii; 

 Sprijinul oferit de Oficiul Judetean 

pentru Consultanta Agricola din Județul 

Timiș cu privire la accesarea fondurilor 

europene. 

 Cadrul legislativ instabil; 

 Lipsa unui cadru legal pentru protejarea 

productiei agricole interne; 

 Slaba informare a agricultorilor cu privire 

la normele europene; 

 Resurse financiare insuficiente pentru 

finantarea si co-finantarea proiectelor finantate 

prin Fonduri Structurale si FEADR; 

 Lipsa unor politici guvernamentale 

coerente în domeniu 
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INFRASTRUCTURA ȘI UTILITĂȚI 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Reţea de drumuri şi străzi 

comunale foarte bine     dezvoltată; 

 Infrastructura rutieră de legătură  

modernizată; 

 Existenţa unor proiecte de 

extindere  a infrastructurii edilitare 

(apă, canalizare); 

 Reţea de energie electrică bine 

edificată, cu capacitate disponibilă, atât 

în posturile de transformare, cât şi în 

reţelele de distribuţie; 

 Reţea de iluminat public cu acoperire 

bună în comună; 

 Accesul la reţelele de telefonie fixă 

şi mobilă, serviciile de televiziune şi 

internet; 

 Apartenenţa la diverse Asociaţii de 

Dezvoltare Intercomunitare. 

 Accesibilitate bună în zonă 

 Existenţa cabinetelor medicale, medic 

de familie, medic stomatolog, cabinet 

medic veterinar, farmacie umană și 

veterinară 

 Dezvoltare imobiliară planificată 

 Arhitectura tradițională. 

 

 Necesitatea extinderii rețelelor de utilități 

in zona. 

 Locuri parcare insuficiente; 

 Reţea de alimentare cu apă şi canalizare 

necesită extindere și  dezvoltare permanentă; 

 Lipsa rețelei de gaze naturale  

 Necesitatea dezvoltării zonei verzi în 

zona, Parcuri, spatii de recreere, turism 

 Grad redus de utilizare a energiei 

regenerabile; 

 

 

OPORTUNITATI 

 

 

AMENINTARI 

 Existența la nivelul AFM a Program. 

privind creșterea eficienței energetice a 

infrastructurii de iluminat public; 

 Programe județene de modernizare a 

infrastructurii rutiere; 

 Posibilitatea accesării de resurse 

financiare prin Programul A.  SALIGNY 

 Creșterea suportului financiar acordat 

de Uniunea Europeană prin Fonduri 

Structurale pentru finanțarea proiectelor 

de infrastructură și mediu 

 Resurse financiare insuficiente pentru 

finantarea si co-finantarea proiectelor finantate 

prin Fonduri Structurale; 

 Lipsa informatiilor legate de normele 

europene de mediu in randul micilor 

intreprinzatori; 

 Cunostinte insuficiente legate de elaborarea 

si administrarea proiectelor finantate din 

Fondurile Structurale pentru proiecte de 

infrastructura si mediu; 

 Atitudinea de relativă indiferență față de 

protecția mediului. 
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ECONOMIC 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Poziţia geografică excelentă;

 Ponderea ridicată a terenurilor agricole 

din totalul fondului funciar 

 Ponderea ridicată a terenurilor pentru 

construcţii din totalul terenurilor non-

agricole;

 Potenţialul agricol ridicat, dată fiind 

productivitatea muncii în Agricultură. 

 Existența materiilor prime pentru 

industria alimentară; 

  Existența potențialului pentru 

obținerea de produse ecologice; 

 Tradiții în prelucrarea unor resurse 

locale; 

 Există o zonă pentru valorificarea 

produselor agricole. 

 Parcelarea terenului – productivitate 

bună; 

 Tradiții locale în creșterea animalelor; 

 Infrastructura dezvoltată 

 Existenta unor agenti economici 

puternici; 

 Diverficarea domeniilor de activitate. 

 Lipsa unei structuri de sprijinire 

afacerilor; 

 Lipsa unui parc logistic; 

 Valoarea scăzută a cifrei de afaceri 

totale, comparativ cu alte localităţi din 

Zona Metropolitană; 

 Locurile de muncă în sectorul privat sub 

media Zonei Metropolitane; 

 Slabă infrastructură de asistență pentru 

afaceri; 

 Lipsa culturii asociative; 

 Lipsa unui sistem de sprijin pentru 

implementare noțiunilor de marketing; 

 Slabă preocupare pentru introducerea noilor 

tehnologii și pentru activitatea de cercetare-

dezvoltare; 

 Lipsa canalelor de colectare a produselor 

agricole; 

 Slabă informare, cu privire la normele 

europene. 

 

 

 

 

OPORTUNITATI 

 

 

AMENINTARI 

 

 Proximitatea graniței de stat;

 Planul Urbanistic General care va

genera dezvoltarea zonei de intravilan; 

 Potenţiale finanţări nerambursabile 

disponibile  pentru proiecte de 

infrastructură publică;

 Posibilitatea de valorificare a 

terenurilor disponibile pentru 

amenajarea de parcuri şi zone de 

agrement;

 Potenţial imobiliar ridicat 

 Dificultăţi în asigurarea co-finanţării dar   

și a fluxului de numerar necesar 

implementării proiectelor cu finanţare 

nerambursabilă; 

 Mediu legislativ şi politic incert care 

poate genera dificultăţi în asigurarea 

accesului la finanţări nerambursabile; 

 Capacitatea redusă a beneficiarilor de a 

prelua costurile racordării la reţeaua de utilităţi 

existente. 

 Variabilitate legislativă; 

 Rata ridicată a dobânzii la credite; 
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din  perspectiva preţului / m2;

 Existența unor spații și terenuri disponibile 

pentru dezvoltări antreprenoriale; 

 Reconversia unor capacități, în 

special agricole, spre arii de productivitate 

adaptate condițiilor locale; 

 Existența resurselor locale, puțin sau 

necorespunzător valorificate în prezent;   

 Posibilitatea accesării creditelor cu 

dobanda subvenționată pentru crearea de 

noi locuri de muncă in mediul rural; 

 Existența programelor guvernamentale 

de susținere a sectorului IMM; 

 Creșterea asistenței financiare din 

partea Uniunii Europene pentru IMM-uri, 

prin Fondurile Structurale; 

 Disponibilitatea de a incheia relații de 

parteneriat a autorităților locale, cu 

investitori locali sau străini; 

 Deschiderea la încheierea de 

parteneriate a unor organizații 

neguvernamentale care au capacitatea să 

atragă fonduri extrabugetare. 

 

  Lipsa de receptivitate și flexibilitate a 

cetățenilor la cerințele pieței care determină 

decalaje economice mari, greu de recuperat; 

 Reducerea ponderii cetățenilor activi; 

 Oferte de creditare greu accesibile 

(garanții mari); 

 Nivelul scăzut al taxelor și impozitelor 

locale; 

 Creșterea ponderii muncii la negru, cu 

efecte negative asupra pieței muncii, 

economiei locale și asistenței sociale in 

perspectivă. 

 Implicațiile economice ale conflictului 

armat ruso-ucrainian; 
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SĂNĂTATE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Infrastructura medicală locală cu o 

bună acoperire; 

 Puncte farmaceutice existente în 

comună; 

 Creşterea numărului personalului 

medico- sanitar implicat în oferirea 

serviciilor de sănătate la nivel de comună. 

 Modernizare clădire cu destinație 

dispensar medical. 

 Grad de diversificare redus al unităţilor  

sanitare actuale; 

 Absenta unui centru de permanenta; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Posibilitatea accesării de fonduri 

nerambursabile ale UE sau 

guvernamentale     pentru dezvoltarea / 

modernizarea / reabilitarea 

infrastructurii de sănătate; 

 Dezvoltarea de parteneriate public-

privat care să permită dezvoltarea 

sectorului public de sănătate. 

 

 

 Subfinanţarea sistemului de sănătate; 

 Atractivitatea scăzută a mediului rural pe 

fondul concurenţei ridicate din zona 

metropolitană; 

 Tendinţa de deteriorare a stării de sănătate 

   a populaţiei din mediul rural; 

 Lipsa de coeziune a proiectelor în 

domeniul   sănătăţii. 

 Contextul pandemic prelungit. 
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ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Pondere scăzută în totalul 

populaţiei a grupurilor sociale 

vulnerabile; 

 Pondere medie în totalul populaţiei a 

beneficiarilor prestaţiilor de asistenţă 

socială. 

 

 Lipsa acreditare UAT Liebling ca furnizor 

de servicii sociale; 

 Schemă de personal redusă  

 Intensitatea redusă a voluntariatului pentru 

activităţi de asistenţă şi protecţie socială. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Promovarea unor strategii şi politici 

de integrare socială, economică şi 

culturală a categoriilor sociale aflate în 

dificultate; 

 Posibilitatea accesării de fonduri 

nerambursabile ale UE sau 

guvernamentale pentru dezvoltarea / 

modernizarea / reabilitarea 

infrastructurii sociale; 

 Implicarea voluntară a 

comunităţii în oferirea de servicii 

sociale grupurilor vulnerabile. 

 

 Ponderea crescută a populaţiei rurale aflată 

în risc de sărăcie sau de excluziune socială; 

 Lipsa locurilor de muncă în mediul rural 

pentru persoanele din grupurile vulnerabile; 

 Estimările cu privire la îmbătrânirea 

populaţiei; 

 Creşterea şomajului în mediul rural şi 

sărăcirea populaţiei. 
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EDUCAȚIE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Investiţii realizate pentru 

modernizarea mai multor unităţi 

şcolare; 

 Fluctuaţie relativ redusă a 

personalului din sistemul de 

învăţământ local; 

 Număr de absolvenţi ai unităţilor 

şcolare ridicat care reflectă un sistem 

educaţional performant. 

 Existența Școlii gimnaziale, ce 

asigură educație pe mai multe nivele: 

preșcolar, primar, gimnazial.  

 Infrastructura şi baza materială bune; 

 Inexistenţa microbuzelor şcolare care 

asigură  accesul populaţiei şcolare la 

serviciile educaţionale; 

 Absența unităților de educație 

antepreșcolară 

 Clădirile ce adăpostesc cursurile nu au 

propriile terenuri/săli de sport 

 Trendul descendent al populaţiei 

şcolare din  categoria de vârstă 0 – 9 ani; 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Posibilitatea accesării de fonduri 

nerambursabile ale UE sau 

guvernamentale    pentru dezvoltarea / 

modernizarea infrastructurii 

educaţionale; 

 Posibilitatea accesării de fonduri 

nerambursabile ale UE  pentru 

formarea continuă a cadrelor 

didactice; 

 Posibilitatea accesării de 

fonduri nerambursabile  sau 

guvernamentale pentru dezvoltarea 

/ modernizarea / reabilitarea 

(inclusiv dotarea) infrastructurii    de 

tip „after school”.

 Subfinanţarea sistemului educaţional; 

 Gradul de motivare scăzut al 

personalului  didactic pe fondul 

salariilor mici; 

 Migrația elevilor către centre 

urbane mai dezvoltate 

 Lipsa de coeziune a proiectelor în 

domeniul  educaţiei; 
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CULTURĂ ȘI RELIGIE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existenţa unui patrimoniu 

cultural bogat  care poate fi 

exploatat şi valorificat; 

 Desfăşurarea de activităţi 

culturale cu tradiţie şi renume; 

 Existenţa colaborărilor şi a 

parteneriatelor cu alte localităţi poate 

facilita realizarea unor proiecte 

comune; 

 Investiţii propuse pentru 

infrastructura culturală – reabilitare 

cămine culturale 

 Repartiţia echilibrată a 

bisericilor raportat la numărul de 

locuitori şi la confesiuni. 

 Capelă nouă 

 

 Prezenţa redusă a ONG-urilor în viaţa 

social- culturală a comunei; 

 Promovarea insuficientă a patrimoniului 

cultural local. 

 Biblioteca nu este dotată cu tehnică IT 

modernă și înregistrează un număr scăzut de 

cititori 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Păstrarea tradiţiilor locale; 

 Posibilitatea revigorării 

tradiţiilor şi obiceiurilor prin 

intermediul populaţiei tinere; 

 Posibilitatea accesării de fonduri 

nerambursabile ale UE sau 

guvernamentale pentru protejarea, 

conservarea şi valorificarea resurselor 

locale (moştenire culturală, patrimoniu 

natural) ca bază pentru o dezvoltarea 

rurală sustenabilă; 

 Adaptarea fondului de carte la noile 

tehnologii (achiziţionarea de carte în 

format electronic); 

 Promovarea voluntariatului şi a 

spiritului civic; 

 Coeziunea socială generată de 

infrastructura religioasă; 

 Facilităţile fiscale acordate agenţilor 

economici pentru sponsorizări. 

 

 

 

 

 Estomparea tradiţiilor locale pe fondul 

migrării populaţiei; 

 Interes redus al cetăţenilor pentru cultură; 

 Implicare redusă şi ineficientă a societăţii 

civile şi a partenerilor privaţi în producerea, 

consumul şi promovarea tradiţiilor culturale 

locale; 

 Lipsa de coeziune a proiectelor în domeniul 

culturii. 
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TURISM ȘI SPORT  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existența unor terenuri moderne  

 Clubul sportiv local are certificate secţii 

pentru sporturi de echipă și individuale, 

fotbal şi kick box. 

 Amenajarea unei săli de sport – in 

proiect 

 Organizarea de competiții sportive 

de anvergură 

 Rezultate foarte bune ale echipelor 

de fotbal 

 

Lipsa unei infrastructuri diversificate 

de agrement (bazin de înot/ștrand) care 

să ofere posibilităţi de petrecere a 

timpului liber pentru cetăţeni; 

 Slaba promovare turistică a zonei  

 Lipsa unor unități de cazare 

certificată 

 Lipsa investițiilor în obiective de 

agrement/turistice în zona Liebling 

 

OPORTUNITĂȚI  AMENINȚĂRI 

 

 Posibilitatea accesării de fonduri 

nerambursabile ale UE sau 

guvernamentale  pentru creare baze de 

sport multifuncţionale, bazin de înot etc.; 

 Existenţa unor programe de 

promovare şi susţinere a sportului la 

nivel judeţean; 

 Facilităţile fiscale acordate agenţilor 

economici pentru sponsorizări. 

 

 

 

 

 Lipsa de coeziune a proiectelor în 

domeniul sportului. 

 Dificultăţi în asigurarea co-finanţării dar   

și a fluxului de numerar necesar 

implementării proiectelor cu finanţare 

nerambursabilă; 

 Mediu legislativ şi politic incert care 

poate genera dificultăţi în asigurarea 

accesului la finanţări nerambursabile; 

 Variabilitate legislativă; 

 Rata ridicată a dobânzii la credite; 

  Lipsa de receptivitate și flexibilitate a 

cetățenilor la cerințele pieței , pe acest sector; 

 Reducerea ponderii cetățenilor activi; 

 Oferte de creditare greu accesibile 

(garanții mari); 
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MEDIUL ŞI INFRASTRUCTURA DE MEDIU 

  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existenţa unei biodiversităţi 

semnificative a  siturilor de pe teritoriul 

comunei; 

 Lipsa în imediata apropiere a unor 

surse mari de poluare de origine 

industrială; 

 Calitatea aerului corespunzătoare 

normelor în vigoare; 

 Calitatea apei corespunzătoare 

normelor în vigoare; 

 Existenţa unui sistem centralizat de 

colectare a deşeurilor menajere ; 

 Existenţa unor locaţii amenajate 

pentru colectarea selectivă a 

deşeurilor; 

 

 

 Implicarea redusă a comunităţii în 

gestionarea problemelor de mediu; 

 Existenţa unor zone vulnerabile la 

poluarea solului cu nitraţi cauzată de 

activităţile agricole. 

 Risc sporit al zonei la inundații; 

 Poluare fonică şi a aerului cauzată de  

traficul rutier în creştere; 

 Grad scăzut de utilizare a energiei 

regenerabile 

 

 

OPORTUNITĂTI 

 

AMENINŢĂRI 

 Posibilitatea accesării de fonduri 

nerambursabile ale UE sau 

guvernamentale pentru protecţia mediului 

şi amenajări turistice;

 Dezvoltarea de parteneriate public–

privat pentru protecţia mediului; 

 Campanii publice de conştientizare a 

populaţiei cu privire la beneficiile 

colectării selective a deşeurilor;

 Stimularea utilizării de energii 

regenerabile.

 Riscul de degradare peisagistică a 

siturilor şi a habitatelor generat de 

locuitorii zonelor învecinate; 

 Poluare fonică şi a aerului cauzată de 

traficul rutier în creştere; 

 Neimplicarea populaţiei în colectarea 

selectivă a deşeurilor; 

 Lipsa de interes a cetăţenilor faţă de 

problemele de mediu. 

 Atitudinea de relativă indiferență față de 

protecția mediului. 
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CAPITOLUL V: STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

 

 

 

1.Viziunea 

      O administraţie publică locală capabilă să furnizeze servicii publice de calitate 

beneficiarilor, folosind eficient resursele existente, într-o Românie modernă, competitivă, 

adaptată la realităţile comunității locale. 

 

2.Valori și principii ale dezvoltării comunitare  

    Dezvoltarea comunitară – este,deci, un proces de intervenţie complexă, planificată, 

care are drept scop creşterea capitalului social al comunităţii, creşterea capacităţii acesteia de 

a-şi planifica propria dezvoltare şi de a pune în practică propria viziune de dezvoltare. Fiind 

un proces de intervenţie la nivelul comunităţii, aceasta presupune respectarea unor principii 

specifice, principii generale de acţiune din care derivă principiile de acţiune şi intervenţie la 

nivelul comunităţii. Aceste principii au ca bază valorile pe care dezvoltarea comunitară le 

promovează. Valorile şi principiile generale de acţiune ale dezvoltării comunitare: 

 3.Valorile unei dezvoltări comunitare sustenabile sunt: 

 1. Echitate socială 

  2. Patrimoniul local 

 3. Încredere  

4. Responsabilitate 



 
 

96  

 

 

 5. Profesionalism 

 6. Civism  

7. Deschidere 

 8. Voluntariat  

9. Creativitate  

4.Principiile dezvoltării comunitare sustenabile sunt:  

1. Participarea şi implicarea comunităţii pe tot parcursul procesului de dezvoltare 

comunitară  

2. Valorizarea resurselor locale  

3. Abordarea strategică a nevoilor locale  

4. Dezvoltare durabilă  

5. Promovarea voluntariatului  

6. Respectarea obiceiurilor şi tradiţiilor locale  

7. Neapartenenţa politică şi/sau religioasă 

 8. Responsabilitatea intervenţiei  

9. Transparenţa procesului de dezvoltare comunitară 

10. Respectarea diversităţii şi promovarea egalităţii şanselor  

11. Promovarea parteneriatului. 

        Membrii comunităţii îşi cunosc întotdeauna cel mai bine propriile nevoi şi sunt 

capabili să şi le identifice;  Membrii comunităţii pot identifica cel mai realist strategii şi 

modalităţi de rezolvare a propriilor nevoi;  

         Membrii comunităţii pot pune cel mai bine în practică soluţiile pe care le-au 

identificat ca rezolvare a propriilor nevoi. Procesul dezvoltării comunitare – presupune că o 

comunitate parcurge planificat mai multe etape pentru a ajunge la un nivel al capitalului 

social care să genereze la rândul său dezvoltare.        

 5.Evaluarea receptivităţii comunităţii:  

         În această etapă premergătoare a intrării în comunitate, practic vom evalua capitalul 

social al comunităţii – capital care se regăseşte parţial în următoarele elemente: asociativitate, 

voinţa de schimbare - existenţa unui grup care vrea să facă ceva în comunitate, posibile 

conflicte, experienţe comune, relaţii şi procese sociale la nivelul comunităţii, etc.; elemente în 

funcţie de care se poate decide începerea procesului de intervenţie în acea comunitate. 

Elementele de evaluat pot diferi în funcţie de specificul şi interesul (profesional) al 
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organizaţiei care urmează să lucreze cu comunitatea, dar punctul comun rămâne 

disponibilitatea/receptivitatea comunităţii la o intervenţie din afară. Această etapă nu durează 

foarte mult dar va fi realizată aplicând aceleaşi principii de participare a comunităţii la 

evaluare pentru a face comunitatea să-şi conştientizeze propriile limite şi punctul iniţial al 

procesului de dezvoltare. 

 
6.Criterii de realizare a obiectivelor de dezvoltare economico-socială  

        Realizarea obiectivelor de dezvoltare economico - socială durabilă va lua în 

considerare următoarele criterii: 

- Coeziunea şi solidaritatea cetățenilor 

- Puterea comunei 

- Dezvoltarea durabilă 

        În cazul strategiilor pe termen lung trebuie să se urmarească cu foarte mare atenție 

viitoarele rezultate. În acelasi timp trebuie luat în calcul şi faptul că rezultatul real nu poate fi 

prevăzut deoarece situațiile neprevăzute pot şi ele să exercite o influență importantă asupra 

lor. 

Obiectivele de dezvoltare ale comunei Liebling se pot realiza numai în condițiile unei 

strategii care să stabilească cu claritate alternativele de dezvoltare ale UAT. 

Durabilitate - condiții mai bune de trai pentru toți locuitorii comunei dar în special 

pentru persoanele defavorizate, precum şi un minim de condiții necesare pentru un trai 

decent, sănătatea şi bunăstarea tuturor; 

Competitivitate - permite dezvoltarea economiei proprii în context regional, național 

şi chiar international, promovarea unui sector privat productiv şi competitiv; 

Sprijin financiar - să poată facilita accesul la o varietate de surse financiare pentru a 

satisface nevoile de investiții şi dezvoltare; 

O bună administrare - reacția eficientă şi efectivă la problemele comunității prin 

O bună 

 

Sprijin Financiar Competitivitate Durabilitate 

Pricipalele principii 

ale strategiei de 

dezvoltare durabilă 
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responsabilizarea autorităților locale şi parteneriatul cu societatea civilă. 

8. Obiectivele specifice dezvoltării durabile ale comunei Liebling, pentru ciclul financiar 

2022-2027, sunt corelate cu obiectivele stabilite în documentele strategice elaborate la 

nivel național, regional și județean, astfel: 

 Finalizarea modernizării și extinderii rețelelor de drumuri și infrastructură edilitară 

și adaptarea lor la măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și la tehnologii de 

reducere a poluării aerului, solului și apelor; 

 Continuarea modernizării infrastructurii educaționale și îmbunătățirea accesului 

locuitorilor la procesul de educație și cultură; 

 

 Realizarea strategiei pornește de la următoarele premise: 

 îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației comunei (locuințe şi locuri de muncă la 

standarde europene); 

 ridicarea standardului calitativ, al aspectului comunei, al construcțiilor, serviciilor şi al 

imaginii în general; 

 oferirea de oportunități pentru intervenția sectorului privat în operațiunile comunei, fie sub 

forma investițiilor directe în proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor sau consultărilor 

permanente între parteneri; 

 adaptarea la inevitabilele schimbări ce au loc în comună.  

        Prin dezvoltare, înțelegem o dezvoltare economică la care contribuie favorabil poziția 

geostrategică a comunei, dezvoltare determinată de atragerea de firme/activități 

economice/investiții. Ca puncte prioritare în acest sens sunt: creșterea gradului de atractivitate 

a comunei (prin îmbunătățirea imaginii, a calității vieții, prin revitalizare rurală) şi facilități 

de atragere a firmelor private (prin investiții în infrastructură, oferta de terenuri şi clădiri, 

servicii strategice, facilități fiscale, etc.). 

        Trebuie luat în considerare faptul că o comună nu este un sistem închis, iar realizarea 

celor cinci obiective generale se întemeiază pe aplicarea unui management care să conducă la 

dezvoltare și/sau regenerare rurală, politicile, planificarea strategică rurală, precum şi 

realizarea programelor şi proiectelor se vor face cu respectarea următoarelor principii: 

 

 dezvoltarea durabilă, în așa fel încât, pe termen lung, să se producă schimbări majore de 

cultură şi atitudine în ceea ce privește utilizarea resurselor de către populație şi operatorilor 

de piață; 



 
 

99  

 

 

 întărirea capacității instituționale: prin management eficient, definirea serviciilor publice 

în raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltării durabile, precum şi cu 

cerințele populației; 

 twining rural (retea/network) în scopul schimbului de informații între localități cu privire la 

utilizarea celor mai bune practici (în managementul rural sau managementul de proiect); 

 realizarea programelor şi proiectelor prin parteneriat public-privat; 

 realizarea acelor programe şi proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza; 

 integrarea politicilor atât pe orizontală, pentru a se realiza un efect sinergic simultan între 

sectoare, cât şi pe verticală, având în vedere corelarea şi integrarea politicilor de dezvoltare a 

comunei cu politicile de dezvoltare ale Județului Timiș şi ale regiunii din care face parte; 

 managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, 

materiale, financiare şi umane, precum şi integrarea fluxurilor de resurse energetice şi 

materiale intr-un ciclu natural; 

 realizarea unui program sau proiect fără a afecta cultura unei comunități, ori pentru a 

recupera moștenirea culturală a unei comunități și/sau tradițiile întregii comunități locale; 

 stabilirea regulilor de utilizare rațională a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare 

în baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare spatială; 

 analiza capacității tehnice de execuție; 

 evaluarea eficienței utilizării resurselor financiare şi umane; 

 evaluarea viabilității financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor fiscale 

obținute; 

 identificarea nevoilor comunității locale şi a priorităților acesteia; 

 corespondența între lansarea unui program sau proiect şi nevoile comunității; 

 asigurarea publicității informațiilor cu impact în investiții (informatii topografice, 

informații statistice privind economia locală şi regională, regulamentul de urbanism, planul 

de urbanism general şi planurile de urbanism zonal). 

 crearea condițiilor pentru dezvoltarea unor activități rentabile în agricultură şi zootehnie; 

 protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din Uniunea 

Europeana pe care România va trebui să le atingă în totalitate; 

 reabilitarea şi modernizarea sistemului de sănătate şi protecție socială în comună; 

   asigurarea accesului neîngrădit al populației şi al consumatorilor economici la 

infrastructură (apa, canalizare, distribuție gaze, căi de transport, telefonie); 

  reabilitarea şi modernizarea școlilor şi grădinițelor conform standardelor europene; 
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 creșterea ratei de ocupare şi combaterea excluderii şi dezechilibrelor sociale prin crearea de 

noi oportunități investiționale; 

 

  Dezvoltarea rurală:  

 Aplicarea unor tehnici pentru dezvoltarea agriculturii durabile şi crearea unor sisteme 

pentru adaptabilitatea la condițile climatice; 

 Încurajarea şi organizarea de asociații ale producătorilor comunei pentru a beneficia de 

oportunitățile care decurg din aceasta; 

 Înființare de ferme zootehnice şi puncte de prelucrare şi colectare a resurselor; 

 Eficientizarea practicilor agricole pentru ușurarea şi productivitatea lucrării aplicate pe 

terenurile agricole. 

Utilităţi: 

o Dezvoltarea  infrastructurii de utilități capabile să deservească toți locuitorilor comunei. 

o Dezvoltarea rețelei de alimentare cu gaz metan; 

o Dotări pentru intervenții în caz de situații de urgență; 

 

Sănătate: 

o Îmbunătățirea continuă a serviciilor de asistență medicală; 

o Acces permanent şi rapid la servicii medicale de calitate; 

o Educarea populației cu privire la accesarea serviciilor de sănătate la o perioadă regulată de 

timp, pentru prevenirea situațiilor de urgență prin susținerea şi promovarea modului de viață 

sănătos. 

 

  Mediu: 

o Păstrarea calității şi prevenirea poluării aerului; 

o Informarea populației asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate în locuri 

neamenajate, asupra utilizării durabile a resurselor de apă şi a prevenirii poluărilor; 

o Acțiuni de promovare a practicilor de agricultură ecologică; 

o Curațarea cursurilor de apă şi a domeniului public; 

o Crearea unor mecanisme de colectare selectivă a deșeurilor; 

 

 Economie: 

o Crearea unei industrii diversificate, dinamice şi capabile să ofere posibilitatea de împlinire 

profesională şi materială a locuitorilor comunei Liebling; 

o Economie generatoare de venit la bugetul local; 
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o Crearea unei industrii nepoluante şi durabile. 

 

 Educație și cultură – Invățământ: 

o Accesul neîngrădit de împlinire individuală prin educație; 

o Reabilitarea şi modernizarea școlilor şi grădinițelor din comună ; 

o Accesul la un sistem educațional perfomant, flexibil şi adaptat condițiilor din mediul rural; 

o Organizarea unei baze materiale capabile să mulțumească nevoile legate de actul educațional; 

o Amenajarea unor spații de joacă şi recreere pentru copiii comunei; 

o Construire sală de sport în comună;  

o Construire bazin de înot; 

o Orientarea şi sprijinirea persoanelor tinere în domeniul formării profesionale; 

o Crearea șanselor pentru reformarea persoanelor adulte. 

 

 
Cultură: 

o Instruirea şi transmiterea practicilor tradiționale generațiilor viitoare; 

o Accesul transparent la sursele de informare tradiționale şi moderne; 

o Structura spațiilor destinate activităților socio-culturale în concordanță cu necesitățile şi 

mijloacele moderne; 

o Reabilitarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural din comuna Liebling; 
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8.DIRECȚII PRIORITARE DE ACȚIUNE PENTRU PERIOADA 2022- 2027 : 

 

 

 
 

 

1. Comuna Liebling – o Comună  cu o infrastructură modernă 

 La orizontul anului 2027, Comuna  Liebling va beneficia de drumuri de acces și străzi 

modernizate, de trasee pentru pietoni, cu locuri de parcare amenajate, spații verzi  moderne și 

sigure. Comuna  Liebling va fi un loc în care reţeaua de drumuri aparținătoare va fi una 

modernizată, toți cetăţenii vor beneficia de alimentare cu apă şi canalizare, gaze naturale, 

precum şi iluminat public modern, fiind asigurată racordarea la utilități în majoritatea 

zonelor, ca bază a apropierii condiţiilor de viaţă de standardele europene. 

 

2. Comuna Liebling –o  Comună  cu o economie dezvoltată, competitivă și diversificată 

 La nivelul anului 2027, Comuna  Liebling va fi o comună  cu o economie dinamică și 

competitivă, bazată pe dezvoltarea afacerilor antreprenorilor locali. Se va susține o 

infrastructură  modernă care să valorifice resursele locale. Comunitatea economică va avea o 

pondere mare în producţie şi servicii (producători locali), prin resurse umane a căror pregătire 

şi specializare este valorificată şi corespunde ofertei de pe piaţă muncii locale, într-un mediu 

de afaceri flexibil, reprezentativ şi bine structurat, cu reglementări legislative care stimulează 

dezvoltarea, în beneficiul ambelor sectoare public şi privat, contribuind în cadrul 

parteneriatelor public – privat la dezvoltarea locală, iar în cadrul structurilor asociative 
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profesionale şi sectoriale, la o foarte bună reprezentare a intereselor specifice domeniilor în 

care activează.  

3. Comuna  Liebling – o Comună  cu o administrație locală  modernă, responsabilă și 

orientată către nevoile cetățenilor:  

     Comuna  Liebling va oferi cetățenilor săi, la orizontul anului 2027, servicii 

semnificativ îmbunătățite, cu un personal corespunzător calificat și responsabil și condiții de 

lucru îmbunătățite semnificativ. Dezvoltarea Comunei se va face într-o manieră de abordare 

strategică, pe baza unei planificări, cu ținte și priorități precise și concrete. Planificarea 

dezvoltării locale, aşa ca pretutindeni în lumea civilizată, este un proces transparent, care va 

implica asumarea sa de întreaga comunitate.  

          Digitalizarea aparatului administrativ local este percepută ca o prioritate și ca bază de 

la care să se construiască un sistem administrativ modern și viabil, în următorul ciclu 

financiar 2022-2027. Primăria Comunei Liebling mizează pe dezvoltarea serviciilor publice 

bazate pe tehnologie ca soluție la nevoile locale. Concret, Instituția Primăriei își dorește 

digitalizarea sistemului de funcționare intern și  modul de comunicare cu cetățenii prin 

următorele facilități: 

 plata on-line a taxelor și impozitelor, precum și a amenzilor de circulație; 

 posibilitatea depunerii unor cereri online și verificarea stadiului documentelor depuse 

(doar cu un număr de înregistrare); 

 eliberarea documentelor online (primirea lor pe email sau prin poștă); 

 adoptarea unui sistem de management transparent la nivel instituțional; 

 funcționarii publici vor lucra într-un sistem integrat online, sigur și eficient, fără riscul de 

a pierde documente; 

 

4. Comuna  Liebling – o  Comună  cu o comunitate  activă și cu un nivel ridicat al 

calității vieții: 

 La nivelul anului 2027, în Comuna  Liebling, dezechilibrele teritoriale vor fi atenuate 

printr-o reţea eficientă de servicii sociale, educaţie şi formare profesională, care răspunde 

nevoilor pieţei, în continuă dezvoltare, asigurându-se oportunităţi egale de participare pentru 

toată comunitatea; locuitorii vor beneficia de un stil de viaţă sănătos, atât ei cât şi vizitatorii 

având acces la servicii medicale preventive de calitate şi la o viaţă culturală bogată şi 

captivantă, care promovează patrimoniul cultural existent, tradiţia şi creativitatea. 
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5. Turismul rural(fonduri prin Ministerul Agriculturii şi dezvoltării rurale/Autoritatea de 

Management pentru PNDR):  

       Având în vedere existența unei zone cu un potențial turistic ridicat, formele de turism 

rural posibil de desfăşurat în comuna Liebling pot fi numeroase, însă cele care în opinia 

noastră oferă cele mai bune oportunități pentru comunitate sunt:  

 turismul rural  

 agroturismul. 

      Pe lângă beneficiile de ordin economic care pot incita agricultorii să se angajeze în 

activităţi turistice, nu pot fi ignorate și beneficiile de ordin social.  

 

 

6. Utilizarea energiei regenerabile(Pactul Verde European): 

        Mecanismul de Tranziție Justă, factorul cheie al Pactul Verde European, mobilizează 

150 de miliarde EUR pentru următorii 8 ani (2021-2027) printr-un fond comun (Fondul de 

Tranziție Justă), un sistem de tranziție (schema InvestEU „Just Transition” cu 30 miliarde 

EUR sub formă de investiții) și un sistem de împrumuturi pentru sectorul public, mobilizând 

până la 30 miliarde EUR investiții în utilizarea energiei regenerabile. 
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9.PLANUL  STRATEGIC  DE  DEZVOLTARE  DURABILĂ  LA  NIVELUL  COMUNEI  LIEBLING 

PENTRU PERIOADA 2022-2027 

                                                                     - PROIECTE PROPUSE -  

 
Nr. 

Crt 

Domeniul 

de 

interventie 

Obiectiv general Proiecte propuse Surse de 

finanțare  

Perioada de 

implementare 

Observații  

1  

 

 
 

 

 

 
 
Infrastructura 

tehnico – 

edilitară 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizarea rețelelor de 

infrastructură și infrastructură 

edilitară  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Modernizarea infrastructurii rutiere a comunei 

Liebling; 

 
 

Modernizarea tuturor drumurilor de interes local 

ale comunei Liebling 

 

 

Programul 
Național Anghel 

Saligny 

2022-2026 Prioritar 

Finalizarea execuției proiectului de modernizare 
a trotuarelor în comună 

Buget 
local,PNRR 

2022-2027 Prioritar 

 Realizare extindere  rețea de canalizare  în 
comuna Liebling 

 

FDI 
CNI 

AFM 

PNRR 

Buget local 
 

 

 
 

2022-2027 

 
 

Prioritar 

Realizare extindere rețea de apă în comuna  

Liebling. 

 

Lucrări privind amenajarea și modernizarea 
centrului civic al comunei. 

 

 
Asigurarea infrastructurii pentru transportul 

verde-piste pentru biciclete (si alte vehicule 

electrice usoare) la nivel local 

 

PNRR 
Buget local 

 

 
PNRR 

 

2022-2026 

 
 

 

 
2022-2026 

 

Prioritar 
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Infrastructura 

tehnico – 

edilitară 

 

Modernizarea rețelelor de 
infrastructură și infrastructură 

edilitară 

Introducerea  retelei  de  gaz metan  in Comuna 
Liebling 

 

 

 

Fonduri 
nerambursabile 

Buget Local/ 

PNRR 

 

2022-2027 
 

 

 

 

Prioritar 

 

Modernizare, eficientizare sistem de iluminat 

public și extindere rețea in  toată  Comuna 

Liebling 

 

AFM 

FE 

 

 

 

2022-2027 

Prioritar 

Întreținere și reparații curente drumuri agricole, 
prin pietruire sau asfaltare 

Buget Local  
2022-2027 

Prioritar 

2 Mediu 

 

Reducerea surselor de poluare 

și a procesului de degradare a 

factorilor de mediu prin 
promovarea eficienței 

energetice și a utilizării 

resurselor regenerabile 

 

Eficientizarea energetică a clădirilor publice  

 

 
Instalare stație încărcare mașini electrice 

 

Înființare Centru de Colectare Deșeuri 

Buget 

Local/AFM 

 
 

PNRR 

 

PNRR 

 

 

 
2022-2027 

 

 

 
Prioritar 

 

 

 
 

3 

 

Educaţie, 

cultură și 
sport 

 

 

Modernizarea infrastructurii 

educaționale şi imbunătăţirea 
accesului locuitorilor la 

procesul de educaţie şi cultură 

Construire grădiniță cu 6 grupe, cu program 

prelungit - Liebling 

Buget 

Local/CNI 

2022-2027 Prioritar 

Construire sala de sport 

 

Buget local/ 

CNI 

2022-2027 

 

Prioritar 

Reabilitare școala Liebling Fonduri 
Nerambursabile/ 
Buget Local 

 

 
2022-2027 

 

Prioritar 
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4 Economie 
 

Diversificarea și modernizarea 
economiei și a serviciilor 

publice prin dezvoltarea 

capacităților de cercetare, 

inovare și adoptarea 
tehnologiilor avansate 

Stabilirea de facilitati fiscale si economice 
pentru atragerea de investitori 

 

Consiliul Local 2022-2027 Prioritar 
 

5 Servicii 
 

Culte/Asistenţă socială şi 
protecţie socială 

 

Reparații biserici pe raza comunei 
 

Buget Local / 
Fonduri 

Nerambursabile 

2022-2027 Prioritar 

Construire capelă sat Iosif  

 

Buget Local/ 

Fonduri 
Nerambursabile/

PNRR 

2022-2027 Prioritar 

Asfaltare alei in cimitir Buget Local 2022-2027 Prioritar 

Derularea de programe in parteneriat cu medicii 
de familie si/sau alte institutii/autoritati  in 

randul populatiei, pentru cresterea nivelului de 

educatie in vederea mentinerii sanatatii. 

Buget local 2022-2027 
 

 

 

Prioritar 

6 Servicii Modernizarea, eficientizarea și 
digitalizarea serviciilor 

publice oferite cetățenilor 

 

Dotarea cu echipamente si software pentru 
eficientizarea si modernizarea serviciilor publice 

oferite cetățenilor, 

 
Actualizare PUG 

 

Realizare hărți digitale în comună. 

      
         PNRR 

 

 
        PNRR/ 

Fonduri 

nerambursabile/
Buget național 

2022-2027  
 

 

Prioritar 

7 Agricultură Sprijinirea activităţilor cu 

profil agricol 

Crearea, dezvoltarea infrastructurilor asociate 

dezvoltării agriculturii 

Fonduri 

nerambursabile/

Buget național 

2022-2027 Prioritar 
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CAPITOLUL VI: ANEXE 

ANEXA 1 CHESTIONAR: 

Nr 
crt 

Întrebarea 
Foarte 

important 
Important 

Nu chiar 

importantă 

Puţin 

important 
Lipsit de 

importanţă 

1 

Cât de importante consideraţi că sunt proiectele care 
vizează INFRASTRUCTURA DE INOVARE, 

COMUNICAŢII ŞI IT pentru dezvoltarea comunei 
Liebling? 

     

2 
Cat de  importante consideraţi că sunt proiectele care 
vizează DIGITALIZAREA SERVICIILOR 

OFERITE DE PRIMARIE  in relatia cu cetatenii ? 
     

3 

Cât de importante consideraţi ca sunt proiectele care 
vizează REORGANIZAREA ŞI DEZVOLTAREA 

SISTEMULUI ENERGETIC ÎN CONDIŢII DE 

EFICIENŢĂ ECONOMICĂ ŞI DE PROTECŢIE 

A MEDIULUI pentru dezvoltarea comunei Liebling? 

     

4 
Cât de importante considerati ca sunt proiectele care 
vizeaza turismul rural pentru dezvoltarea comunei? 

     

5 

Cât de importante considerati ca sunt proiectele care 
vizeaza CREAREA SI DEZVOLTAREA 

PARTENERIATELOR INTRA SI INTER-
REGIONALE pentru dezvoltarea comunei Liebling? 

     

6 

Cât de importante consideraţi că sunt proiectele care 
vizează DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII  

ÎN MEDIUL RURAL (apa, canal, drumuri, 
energie electrica, etc) pentru dezvoltarea comunei 
Liebling? 

     

7 

Cât de importante consideraţi că sunt proiectele care 

vizează DIVERSIFICAREA ŞI DEZVOLTAREA 

ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE ÎN MEDIUL 
RURAL pentru dezvoltarea comunei Liebling? 

     

8 

Cât de importante consideraţi că sunt proiectele care 
vizează ASIGURAREA ACCESULUI LA 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE A POPULAŢIEI 
pentru dezvoltarea comunei Liebling ? 

     

9 

Cât de importante consideraţi că sunt proiectele care 
vizează CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII 

RESURSELOR UMANE SI ADAPTAREA 

ACESTORA LA CEREREA DE PE PIAŢĂ 
FORTEI DE MUNCA LOCALĂ pentru dezvoltarea 
comunei Liebling? 

     

10 

Cât de importante consideraţi că sunt proiectele care 
vizează DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE 

SERVICII SOCIALE pentru dezvoltarea comunei 
Liebling? 

     

11 

Cât de importante consideraţi că sunt proiectele care 
vizează REZOLVAREA PROBLEMELOR IN 

DOMENIUL APELOR pentru dezvoltarea comunei 
Liebling? 

     

12 

Cât de importante consideraţi că sunt proiectele care 

vizează GESTIUNEA DESEURILOR pentru 
dezvoltarea comunei Liebling? 

     

13 

Cât de importante consideraţi că sunt proiectele care 

vizează ACŢIUNI ÎN DOMENIUL 

BIODIVERSITĂŢII pentru dezvoltarea comunei 

Liebling? 
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1. Enumerați  3 propuneri de proiecte prioritare pentru comuna dumneavoastră………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Cât de importante consideraţi că sunt proiectele care 

vizează APARAREA ÎMPOTRIVA 

CALAMITĂŢILOR, DEZASTRELOR ŞI 

ACCIDENTELOR NATURALE pentru dezvoltarea 

comunei Liebling? 

     

15 

Cât de importante consideraţi ca sunt proiectele care 

vizeaza INCURAJAREA ACTIVITATILOR 

ECONOMIICE IN DOMENIUL PROTECTIEI 

MEDIULUI  pentru dezvoltarea comunei Liebling? 

     

16 

Cât de importante consideraţi că sunt proiectele care 

vizează UTILITĂŢILE PUBLICE RURALE pentru 

dezvoltarea comunei Liebling? 

     

17 

Cât de importante consideraţi că sunt proiectele care 

vizează CREAREA ŞI MODERNIZAREA UNOR 

FACILITĂŢI PENTRU TIMPUL LIBER pentru 

dezvoltarea comunei Liebling? 
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CAPITOLUL  VII 

 

CONCLUZII 

 

         Strategia de Dezvoltare Economico - Socială a comunei Liebling a fost concepută pentru a 

sprijini, prin mijloace şi instrumente specifice managementului administraţiei publice locale, atingerea 

obiectivelor generale de dezvoltare economico-socială ale comunei, în concordanţă cu obiectivele şi 

priorităţile generale de dezvoltare a României, precum şi cu obiectivele UE în domeniul coeziunii 

economice şi sociale. 

         Realizarea strategiei de dezvoltare permite identificarea și validarea anumitor priorități viitoare de 

acțiune, acestea fiind alese în funcție de resursele existente cât și de hotărârile și deciziile ce se iau ca 

numitor comun cu locuitorii. În strategie se pot regăsi direcţii de dezvoltare care au orizonturi diferite 

de realizare, unele imediate, altele în viitorul apropiat sau în viitorul îndepărtat. 

         Implementarea strategiei se va realiza prin scrierea de proiecte şi realizarea acestor direcţii de 

dezvoltare. Proiectele enunţate pot suferi modificări sau chiar pot fi completate cu altele ori chiar 

anulate, dacă mediul dinamic al realităţii viitoare va genera alte împrejurări şi perspective, însă 

reprezintă un punct de reper ce permite o permanentă evaluare a depărtării sau apropierii de anumite 

deziderate. Realizarea obiectivelor propuse este în strânsă corelație cu sursele de finanţare 

nerambursabilă care pot fi atrase întrucât bugetul local nu dispune de capacitatea de a susţine realizarea 

acestora, dar poate manageria astfel de documente strategice pentru a beneficia de oportunităţile 

financiare oferite de Uniunea Europeană.                 

         Strategia de dezvoltare elaborată este realizabilă în condiţiile precizate şi se va adapta cerinţelor şi 

necesităţilor ori de câte ori va fi nevoie, astfel încât aceasta să fie realistă şi aplicabilă. 

          În acest sens, periodic, strategia de dezvoltare trebuie revizuită, astfel încât ţintele fixate să ţină 

cont de evoluţia la nivel naţional, starea economico-socială la nivel regional şi local, precum şi de 

opiniile comunităţii locale cu privire la implementarea sa. Cu cât revizuirea se face la intervale mai 

scurte, cu atât marja de eroare în privinţa evaluării resurselor la un proiect este mai mică, având în 

vedere că, pe măsură ce se înaintează în timp, variabilele ce trebuie luate în calcul la o prognoză 

economică şi socială se multiplică. 

          Pentru buna implementare a strategiei de dezvoltare este necesară o implicare a tuturor factorilor 

reprezentativi ai comunei, dar și o foarte bună colaborare între cetățeni și administrația locală. Astfel, 
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strategia de dezvoltare este văzută ca și document al întregii localități şi este realizabilă cu implicarea 

tuturor membrilor comunităţii. 

           Pentru fiecare proiect pe care autoritatea locală îl dorește implementat se recomandă un plan de 

acțiune care să întrunească următoarele puncte : 

 Descrierea proiectului; 

 Justificarea – beneficiile aduse comunității locale; 

 Sustenabilitate – eficiența în timp; 

 
Pentru a asigura o dezvoltare durabilă a comunei Liebling, suportul necesar trebuie să fie                   

asigurat de: 

 Administrația locală și Consiliul local prin acordarea de suport logistic și legislativ; 

 Comunitatea locală – cetățeni și organizații prin atitudine, participare activă și voluntariat; 

 Mediul de afaceri prin investiții și suport; 

 

 

 Principii și condiții 

 
Pentru îndeplinirea obiectivelor din strategia de dezvoltare locală, primăria comunei 

Liebling trebuie să își întărească capacitatea instituțională la toate nivelele de decizie și execuție.  

Acest lucru presupune atragerea finanțărilor și folosirea lor rațională, mobilizarea resursei umane 

disponibile și identificarea mecanismelor eficiente de comunicare. 

Orice administrație publică trebuie să încerce armonizarea procedurilor administrative cu 

cele ale Uniune Europene și să centreze activitatea pe nevoile cetățenilor. 

Baza unei dezvoltări socio-economice o reprezintă respectarea diversității și a opiniilor în 

vederea rezolvării rapide a problemelor comunității. 

Activitatea publică locală va fi orientată spre: 

 Sprijinirea dezvoltării infrastructurii prioritare pentru comunitate ( apă, canalizare, gaze, 

asfaltare, iluminat, infrastructură educațională); 

 Alocarea eficientă a bugetului local; 

 Ajustarea cheltuielilor în concordanță cu veniturile bugetare; 

 Atragerea finanțărilor din surse variate; 

 Întreprinderea unor măsuri pentru acumularea veniturilor la bugetul local 
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 Atragerea investitorilor pentru dezvoltarea comunității; 

Condițiile care stau la baza unei dezvoltări social-economice rapide sunt susținerea și 

participarea activă, respectarea legilor și onoarea obligațiilor primăriei comunei, precum și 

implicarea cetățenilor la luarea deciziilor în ceea ce privește rezolvarea propriilor probleme. 

Primăria este o interfață între cetățean   și instituțiile statului și trebuie să elaboreze un sistem de 

administrare bazat pe promovarea autonomiei locale reale și consolidarea cadrului instituțional. 

Consolidarea managementului administrației publice locale trebuie orientat către : 

 

 Dezvoltarea continuă a nivelului de pregătire profesională al resurselor umane; 

 Folosirea eficientă a resurselor umane; 

 Orientarea serviciului public către cetățean; 

 Eliminarea blocajelor birocratice; 

 Întărirea și extinderea cadrului de participare a societății civile la procesul decizional; 

 Administrarea eficientă a banilor publici; 

 Digitalizarea datelor și a proceselor; 

 

 Implementare, monitorizare și control 

 
Etapa de implementare, monitorizare și control reprezintă sistemul de realizare a 

obiectivelor prevăzute în strategie și de colectare și raportare a informațiilor asupra desfășurării 

proiectelor și a impactului acestora asupra comunității. Implementare reprezintă totalitatea 

acțiunilor ce se vor realiza și proiectele concrete de implementare. Fiecare proiect va conține 

obiective, perioada de implementare și sursele de finanțare. Monitorizarea va urmări 

respectarea implementării corecte a proiectelor și respectarea detaliilor referitoare la execuție. 

Sunt recomandate analize semestriale cu privire la progresul înregistrat în implementarea 

proiectelor și în atingerea obiectivelor și eventual ajustarea acestora în funcție de schimbările 

contextului socio-economic.  

Controlul apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulate, modul cum influențează 

dezvoltarea comunității. 
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 Consolidarea capacității instituționale a primăriei 

 
Condițiile care stau la baza unei dezvoltări social - economice rapide sunt susținerea și 

participarea activă, respectarea legilor și onorarea obligațiilor primăriei, precum și implicarea 

cetățenilor la luarea deciziilor în ceea ce privește rezolvarea propriilor probleme. 

Primăria, fiind o interfață între cetățean și instituțiile statului, trebuie să elaboreze și să 

dezvolte un sistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei locale reale și consolidarea 

cadrului instituțional. 

 Activitatea publică locală va fi orientată spre: 
 

 Sprijinirea dezvoltării comunității în scopul rezolvării tuturor problemelor comunei; 

 Susținerea dezvoltării infrastructurii prioritare pentru comunitate 

 Sporirea responsabilității persoanelor cu funcții de răspundere pentru depășirea limitelor 

stabilite de cheltuieli și utilizarea neeconomică a alocațiilor bugetare; 

 Controlarea strictă a bugetului local și distribuirea lui în mod eficient; 

 Ajustarea în continuare a cheltuielilor bugetare la posibilitățile reale de acumulare a 

veniturilor la buget. 

          Strategia de dezvoltare socio-economică pentru perioada 2022 – 2027 va folosi drept suport la 

dezvoltarea durabilă a localităţii, vizând creşterea calităţii vieţii în comunitate. Prin realizarea strategiei 

de dezvoltare, autoritățile locale își asumă în totalitate rolul de coordonator al procesului de 

transformare al comunei, favorizând și fructificând oportunitățile de care aceasta beneficiază. Astfel, 

strategia de dezvoltare a localității impune, prin realizarea, ei o dezvoltare armonioasă, o 

competitivitate puternică, rezultatul fiind o zonă prosperă cu impact în toate domeniile de dezvoltare. 

        Documentul propune tuturor partenerilor interesaţi un limbaj comun de abordare şi înţelegere a 

realităţilor, a obiectivelor strategice, a direcţiilor de dezvoltare, a programelor şi proiectelor prioritare 

în vederea realizării cerințelor exprimate în mod oficial. În acelaşi timp, prin metodologia de întocmire 

şi adoptare, strategia de dezvoltare exprimă o politică transparentă de administrare publică în spirit 

european. 
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