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LISTĂ ACRONIME 

ADR – Agenție pentru Dezvoltare Regională  
AF – Asociație Familială 
AFM – Administraţia Fondului de Mediu 
ANAF – Agenția Națională de Administrare Fiscală 
ANAR – Administrația Națională „Apele Române” 
APL - Administrație publică locală 
BS – Bugetul Statului  
CAP – Cooperativă Agricolă de Producție 
CDI – Cercetare,  Dezvoltare și Inovare 
CES - Cerințe educaționale speciale 
CLLD – Dezvoltarea  locală plasată sub responsabilitatea comunității 
CNAS – Casa Națională de Asigurări Sociale 
DC – Drum comunal 
DGASPC – Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului  
DJ – Drum județean 
DN-  Drum național 
ECTS – Sistemul european de credite transferabile 
ERASMUS+ – Programul UE pentru educație, formare, tineret și sport în Europa 
ERTMS – Sistemul European de management al traficului feroviar 
ESCO – Companie de servicii energetice (Energy Service Companies) 
ETCS – Sistemul European de control al trenurilor 
FAMI - Fondul azil, migrație și integrare 
FC – Fondul de coeziune 
FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
FEDR – Fondul European de Dezvoltare Regională 
FEGA – Fondul European pentru Garantare în Agricultură 
FEPAM – Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime 
FJT – Fondul pentru o tranziție justă 
FSI – Fondul Securitate internă 
II – Întreprindere individuală 
IMFV - Instrumentul pentru managementul frontierei și vize 
IMM – Întreprinderi  mici și mijlocii 
IoT – Internetul obiectelor 
ISCED – Clasificarea  Internațională Standard a Educație 
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IT – Tehnologia Informației 
ITI – Investiții teritoriale integrate 
LEADER - legăturile dintre acțiunile de dezvoltare a economiei rurale 
LED – Diodă emițătoare de lumină 
MADR – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
MAI - Ministerul Afacerilor Interne 
MDA – Mecanismul de Descoperire Antreprenorială 
MEC – Ministerul  Educației și Cercetării  
MFE – Ministerul Fondurilor Europene 
MLPDA – Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 
MRR – Mecanismul de Redresare și reziliență 
MS – Ministerul Sănătății 
NEET – Tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează un program de 
educație sau formare (“Not in Education, Employment or Training”) 
ONG – Organizație Non-guvernamentală 
OS – Obiectiv specific 
PAC - Politica Agricolă Comună 
PDR N-E – Planul de Dezvoltare Regionala Nord – Est 
PFA – Persoană Fizică Autorizată 
PIB – Produs intern brut 
PICE – Platforma Informatică Centralizată în Educație  
PNCIPS – Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social  
PNDL – Programul Național de Dezvoltare Locală 
PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală 
PNRR – Programul Național de Redresare și Reziliență 
PO – Program Operațional 
POAT – Programul Operațional Asistență Tehnică 
POCID – Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare 
POCS – Programul Operațional Combaterea Sărăciei 
POCU – Programul Operațional Capital Uman 
PODD – Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 
POIM – Programul Operațional Infrastructură Mare 
POR – Programul Operațional Regional 
POS – Programul Operațional Sănătate 
POT – Programul Operațional Transport 
POTE – Programului Operațional Tranziție Echitabilă 
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PUG - Planul Urbanistic General  
RED – Resurse educaționale deschise 
RIS – Servicii de informații fluviale 
RST – Recomandări specifice de țară 
SCADA – Sistem de control și monitorizarea datelor (Supervisory Control And Data 
Acquisition) 
SIDU – Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 
SIMS - Sistem Integrat de Management al Școlarității  
SMART – Tehnologia de analiză și raportare prin auto-monitorizare 
SRL – Societate cu Răspundere Limitată 
STM – Modul standard de transmisie 
TEN-R – Rețele trans-europene de energie 
TEN-T – Rețeaua trans-europeană de transport 
TIC – Tehnologia Informației și Comunicării 
UAT - Unitate administrativ-teritorială 
UE – Uniunea Europeană 
UNESCO – Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură 
USV – Universitatea Ștefan cel Mare Suceava 
UVM – Unitate Vită Mare 
VMG – Venit Minim Garantat 
VTMIS - Sistem de management şi informare privind traficul de nave (navigație 
maritimă) 
ZUF – Zonă Urbană Funcțională  
ZUM – Zona Urbană Marginalizată  
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1. CONSIDERAȚII GENERALE

1.1. Obiectul studiului 

1.2. Necesitatea lucrării 

1.3. Domenii de utilizare 

1.4. Efecte economice și sociale 

1.5. Surse de documentare 
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1.1. Obiectul Studiului 
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a 
Comunei Șcheia reprezintă suportul de 
planificare în perspectivă a Unității 
Administrativ – Teritoriale și incluziunea 
acesteia în strategiile elaborate în cadrul 
Politicii de coeziune a Uniunii Europene 
2021 – 2027, a Politicii Agricole Comune 
2021-2027,  a Strategiei Naționale pentru 
Dezvoltare Durabilă a României 2030 și a 
Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 
Suceava 2020-2030. 

Strategia de Dezvoltare a Localității se 
întocmește în scopul stabilirii direcțiilor 
și priorităților premergătoare unei 
dezvoltări durabile, conforme cu 
planificările administrației naționale în 
sinergie cu cele ale populației. 

Construcția prezentei strategii asigură 
cadrul operațional pentru materializarea 
proiectelor ce necesită implementare în 
funcție de fondurile prevăzute din 
bugetul propriu al Unității Administrativ 
– Teritoriale, în corelare cu fondurile 
alocate de la bugetul statului sau prin 
Programele de Finanțare Europeană.  

Constituie un instrument de politică 
publică cu caracter programatic care va 
permite focalizarea și ajustarea continuă 
a eforturilor administrației publice locale, 
orientate către satisfacerea nevoilor 
locuitorilor Comunei Șcheia și către 
creșterea calității vieții acestora, bazată 
pe promovarea identității locale. 

1.2. Necesitatea lucrării 
Necesitatea lucrării decurge din 
identificarea și asigurarea unor condiții 
favorabile desfășurării funcțiilor comunei 
Șcheia.  

Lucrarea are ca scop evidențierea situației 
actuale, a problemelor și a propunerilor 
de dezvoltare spre un mediu economic  
competitiv  și  cu  resurse  umane  
adaptate relațiilor socio-economice 
interne. 

1.3. Domenii de utilizare 
În procesul de absorbție a fondurilor, 
strategia de dezvoltare locală integrată cu 
documentațiile de urbanism și cele de 
planificare ale bugetului local constituie 
baza justificării necesităților, elementul 
de fond de la care încep să se concretizeze 
proiectele. 

1.4. Efecte economice și sociale 
Utilizarea sprijinului structural pentru 
perioada 2021–2027 urmărește crearea 
condițiilor de îmbunătățire și dezvoltare 
constantă a mediului rural. 
Sub acest aspect factorii pe care 
administrația comunei Șcheia se va 
focaliza sunt reprezentați de valorificarea 
durabilă a poziției geo-strategice și a 
resurselor naturale, creșterea 
adaptabilității locuitorilor la 
particularitățile socio-economice locale și 
promovarea incluziunii sociale, 
facilitarea accesului la utilități,  servicii de 
calitate în domeniile asistență socială, 
sănătate și educație, susținerea culturii 
antreprenoriale și a inovării, creșterea 
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competitivității și atractivității 
economice la nivelul Comunei, 
implicarea transparentă și activă a 
instituțiilor pentru dezvoltarea 
economico-socială echilibrată a zonei. 

1.5. Surse de documentare  
 Informații și date puse la dispoziție 

de Primăria Comunei Șcheia; 

 Informații statistice, rapoarte anuale, 
rapoarte de progres de la Institutul 
Național de Statistică, Direcția 
Județeană de Statistică Suceava; 

 Orașe-Magnet-Migrațiune și 
navetism în România, Banca 
Mondială, 2017 

 Strategia Integrată de Dezvoltare 
Urbană Suceava 2020-2030 

 Strategia de Dezvoltare a Județului 
Suceava pentru perioada 2021-2027 

 România Metropolitană, Banca 
Mondială-2019 

 Planul de Dezvoltare Regionala Nord 
– Est 2021 – 2027; 

 Politica Agricolă Comună 2021-2027 

 Strategia Națională pentru 
Dezvoltare Durabilă a României 2030 

 Planul Urbanistic General al 
Comunei Șcheia; 

 Politica de coeziune 2021 – 2027; 

 Repertoriul Arheologic Național, 
2009 
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2.1. Politica de Coeziune a UE 
2021– 2027 

În cadrul următorului buget pe termen 
lung al UE pentru 2021-2027, Comisia 
propune modernizarea politicii de 
coeziune, principala politică de investiții 
a UE. 

Cinci priorități investiționale: 

Investițiile în dezvoltare regională se vor 
axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. Acestor 
priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din 
resursele FEDR și ale Fondului de 
Coeziune, în funcție de prosperitatea 
relativă a statelor membre. 

O Europă mai inteligentă, prin inovare, 
digitalizare, transformare economică și 
sprijinirea întreprinderilor mici și 
mijlocii 

O Europă mai verde, fără emisii de 
carbon, punerea în aplicare a Acordului 
de la Paris și investiții în tranziția 
energetică, energia din surse regenerabile 
și combaterea schimbărilor climatice 

O Europă conectată, cu rețele strategice 
de transport și digitale 

O Europă mai socială, pentru realizarea 
pilonului european al drepturilor sociale 
și sprijinirea calității locurilor de muncă, 
a învățământului, a competențelor, a 

incluziunii sociale și a accesului egal la 
sistemul de sănătate 

O Europă mai apropiată de cetățenii 
săi, prin sprijinirea strategiilor de 
dezvoltare conduse la nivel local și a 
dezvoltării urbane durabile în UE. 

Politica de coeziune continuă investițiile 
în toate regiunile, pe baza a 3 categorii 
(mai puțin dezvoltate, în tranziție, mai 
dezvoltate). Metoda de alocare a 
fondurile se bazează încă, în mare 
măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se 
introduc noi criterii (șomajul în rândul 
tinerilor, nivel scăzut de educație, 
schimbări climatice și primirea și 
integrarea migranților), pentru a reflecta 
mai bine realitatea de pe teren. Regiunile 
ultraperiferice vor beneficia în 
continuare de sprijin special de la UE. 
Politica de coeziune continuă să sprijine 
strategiile de dezvoltare conduse la nivel 
local și să autonomizeze gestionarea 
fondurilor de către autoritățile locale. 
Crește și dimensiunea urbană a politicii 
de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR 
dezvoltării urbane durabile și printr-un 
nou program de colaborare în rețea și de 
consolidare a capacităților dedicat 
autorităților urbane, sub denumirea 
Inițiativă urbană europeană. 
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Simplificare: reguli mai scurte, mai 
puține și mai clare 

Conform Comisiei Europene pentru 
beneficiarii de sprijin 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 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. 

O legătură mai strânsă cu Semestrul 
European și cu guvernanța economică a 
Uniunii 

Politica de coeziune sprijină reformele 
pentru crearea unui mediu favorabil 
investițiilor, în care întreprinderile pot să 
prospere. Se va asigura deplina 
complementaritate și coordonare cu 
Programul de sprijin al reformei, în 
forma sa nouă și consolidată. 

În perioada bugetară, recomandările 
specifice fiecărei țări (RST) formulate în 
contextul semestrului european vor fi 
luate în considerare de două ori: la 
început, pentru conceperea programelor 
din cadrul politicii de coeziune, și apoi în 
cadrul evaluării intermediare. Pentru a 
stabili condițiile propice creșterii 
economice și creării de locuri de muncă, 
noile condiții favorizante vor contribui la 
înlăturarea obstacolelor din calea 
investițiilor. Aplicarea lor va fi 
monitorizată pe întreaga perioadă 
financiară. 
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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. 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. 

Norme consolidate pentru investițiile 
UE cele mai performante 

Toate programele își vor menține cadrul 
de performanță cu obiective 
cuantificabile (numărul de locuri de 
muncă create sau accesul suplimentar la 
rețele în bandă largă). Noul cadru 
instituie un bilanț anual al performanței, 
sub forma unui dialog politic între 
autoritățile programului și Comisie. 
Performanța programelor va fi evaluată și 
cu ocazia evaluării intermediare. Din 
motive de transparență și pentru ca 
cetățenii să poată urmări progresele 
înregistrate, statele membre vor trebui să 
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raporteze toate datele de implementare o 
dată la două luni, iar platforma de date 
deschise privind coeziunea va fi 
actualizată automat. 

Utilizarea mai intensă a 
instrumentelor financiare 

Conform Comisiei Europene, granturile 
pot fi eficient completate de 
instrumentele financiare, care au efect 
potențator și sunt mai apropiate de piață. 

În mod voluntar, statele membre vor 
putea să transfere o parte din resursele 
politicii lor de coeziune către noul fond 
InvestEU gestionat la nivel central, ca să 
acceseze garanția furnizată de bugetul 
UE. Va fi mai ușor să se combine 
granturile și instrumentele financiare. 
Noul cadru include și dispoziții speciale 
pentru a atrage mai mult capital privat. 

 

 

 
Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027 
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Pentru perioada de programare 2021-
2027, în coordonarea Ministerului 
Fondurilor Europene, în cadrul politicii 
de coeziune se elaborează următoarele 
programe operaționale: 

1. Programele Operaționale Regionale, 
câte un program la nivelul fiecărei 
regiuni de dezvoltare a României; 

2. Programul Operațional Sănătate ; 

3. Programul Operațional Incluziune și 
Demnitate Socială ; 

4. Programul Operațional Educație și 
Ocupare; 

5. Programul Operațional Creștere 
Inteligentă, Digitalizare și 
Instrumente     Financiare; 

6. Programul Operațional Dezvoltare 
Durabilă; 

7. Programul Operațional Transport; 

8. Programul Operațional Tranziție 
Justă; 

9. Programul Operațional Asistență 
Tehnică. 

 

2.2. Politica Agricolă Comună 
2021-2027 

Pentru perioada 2021-2027, Comisia 
Europeană propune ca politica agricolă 
comună (PAC) să se axeze pe nouă 
obiective principale. Acestea se vor 
concentra pe aspecte sociale, economice 
și de protecție a mediului și vor servi 
drept bază pentru planurile strategice 
PAC ale țărilor UE. 

Ele urmăresc: 

 să le asigure agricultorilor un venit 
echitabil; 

 să stimuleze competitivitatea; 

 să conserve peisajele și 
biodiversitatea; 

 să sprijine reînnoirea generațională; 

 să ajute la dinamizarea zonelor 
rurale; 

 să protejeze calitatea alimentelor și 
sănătatea. 

 să protejeze mediul; 

 să combată schimbările climatice;  

 să restabilească echilibrul de putere 
în lanțul alimentar; 
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Sursa: https://ec.europa.eu/2021-2027 

 

Principalele obiective de politică: 
1. Asigurarea unor venituri 

agricole viabile  
Obiectiv-cheie: Sprijinirea unui venit 
fiabil și a rezilienței fermelor pe întregul 
teritoriu al Uniunii, în vederea 
îmbunătățirii securității alimentare. 

2. Stimularea competitivității 

Obiectiv-cheie: Stimularea 
competitivității și a productivității 
agricole într-un mod sustenabil, pentru a 
face față provocărilor reprezentate de 
creșterea cererii, într-o lume nesigură din 
punctul de vedere al resurselor și al 
climei. 

3. Poziția fermierilor în lanțurile 
valorice 

Obiectiv-cheie: Ameliorarea poziției 
fermierilor în cadrul lanțului valoric 

4. Agricultura și atenuarea 
schimbărilor climatice 
Obiectiv-cheie: Contribuție la energia 
durabilă, precum și la atenuarea 
schimbărilor climatice și la adaptarea la 
acestea. 
5. Gestionarea eficientă a solurilor 
Obiectiv-cheie: Promovarea dezvoltării 
durabile și a gestionării eficiente a 
resurselor naturale precum apa, solul și 
aerul. 
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6. Biodiversitatea și peisajele 
agricole 
Obiectiv-cheie: Contribuție la protejarea 
biodiversității, îmbunătățirea serviciilor 
ecosistemice și conservarea habitatelor și 
a peisajelor. 
7. Schimbările structurale și 
reînnoirea generațională 
Obiectiv-cheie: Modernizarea sectorului 
agricol prin atragerea tinerilor și 
accelerarea dezvoltării afacerilor 
acestora. 
8. Locurile de muncă și creșterea 
economică în zonele rurale 
Obiectiv-cheie: Promovarea ocupării 
forței de muncă, a creșterii, a incluziunii 
sociale și a dezvoltării locale în zonele 
rurale, inclusiv a bioeconomiei și a 
silviculturii sustenabile. 
9. Sănătatea, siguranța alimentară 
și rezistența la antimicrobiene 
Obiectiv-cheie: Îmbunătățirea 
răspunsului pe care agricultura UE îl 
oferă la cerințele societății în ceea ce 
privește hrana și sănătatea, inclusiv 
furnizarea de alimente sigure, hrănitoare 
și obținute în mod sustenabil, precum și 
privind bunăstarea animalelor. 
 
Bugetul PAC 
Pentru România este propusă suma de 
20,5 miliarde EUR din care 13,3 miliarde 
este destinată plăților directe, 363 mil 

EUR alocate către măsurile de sprijinirea 
pieței (FEGA), iar 6,7 miliar de EUR 
alocate pentru dezvoltarea rurală 
(FEADR). 
Propunerea MADR este ca pentru Pilonul 
II să se mențină alocarea din FEADR cel 
puțin la nivelul actualei perioade. 
În ceea ce privește alocările minime și 
maxime prevăzute pentru FEADR se 
propun următoarele: 

 Cel puțin 5% din total FEADR–
LEADER; 

 Cel puțin 30% intervenții adresate 
obiectivelor specifice de mediu și 
climă; 

 Maximum 4% din total FEADR–
finanțarea acțiunilor de asistență 
tehnică necesare pentru 
managementul eficient și 
implementarea Planului Strategic 
PAC. 

Rezultate așteptate ale implementării 
PAC post  2020 
 Creșterea productivității și 

competitivității sectorului 
agroalimentar; 

 Creșterea gradului de rezistență a 
exploatațiilor agricole la factorii 
climatici și asigurarea securității 
alimentare; 

 Sporirea valorii adăugate a 
produselor agricole; 
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 Diminuarea dependenței fermierilor 
de veniturile obținute din producția 
agricolă prin realizarea unor 
producții integrate în fermele 
agricole în vederea reducerii 
variabilității veniturilor agricole; 

 Creșterea veniturilor agricultorilor și 
populației din mediul rural; 

 Atragerea tinerilor în agricultură; 
 Sporirea gradului de asociere; 
 Creșterea rolului cercetării în 

obținerea producției agricole în 
contextul schimbărilor climatice și 
utilizarea eficientă a resurselor din 
agricultură; 

 Creșterea calității vieții în mediul 
rural. 

2.3. Priorități naționale de 
investiții pentru finanțarea din 
Fondurile Europene 

O Europă mai inteligentă 

1. Cercetare și inovare 

Obiectivul specific: Dezvoltarea 
capacităților de cercetare și inovare și 
adoptarea tehnologiilor avansate 

1. Integrarea ecosistemului CDI 
național în Spațiu de Cercetare European 
(European Research Area) 

1.1 Integrarea organizațiilor CDI 
românești în programe de colaborare 
transfrontaliere și internaționale 
(Sinergii Horizon Europe, Piața Unică, 

Interreg etc.) – intervenții 
naționale/regionale 

1.2 Dezvoltarea şi utilizarea 
infrastructurii de CDI – intervenții 
naționale/regionale 

2.  Crearea unui sistem atractiv de 
inovare în industrie, pentru toate tipurile 
de inovare (de produs, de proces, 
organizațională și de marketing) 

2.1 Consolidarea capacității CDI a 
întreprinderilor și promovarea 
colaborării între organizațiile CDI și 
mediul de afaceri – intervenții 
naționale/regionale 

2.2 Susținerea proceselor de transfer 
tehnologic pentru creșterea gradului de 
inovare a întreprinderilor – intervenții 
naționale  

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

3.1 Dezvoltarea unui ecosistem 
antreprenorial care favorizează apariția și 
maturizarea start-up/spin-off inovative – 
intervenții regionale 

3.2 Dezvoltarea serviciilor aferente 
infrastructurilor de sprijin a afacerilor 
(incubatoare, acceleratoare etc.) – 
intervenții regionale 

4. Consolidarea CDI în domeniul 
sănătății 

4.1 Dezvoltarea capacității de 
cercetare/inovare și adoptarea sistemelor 
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SMART în sănătate – intervenții 
naționale 

2. Digitalizare 

Obiectivul specific: Fructificarea 
avantajelor digitalizării, în beneficiul 
cetățenilor, al companiilor și al guvernelor 

5. Creșterea gradului de digitalizare a 
serviciilor publice pentru societatea 
românească 

5.1 Implementarea măsurilor pentru 
dezvoltarea serviciilor de e-guvernare 
(evenimente de viață) – intervenții 
naționale  

5.2 Digitalizare în administrația publică 
și competențe digitale avansate – 
intervenții naționale  

5.3 Digitalizarea serviciilor publice la 
nivel local – intervenții regionale 

6. Digitalizare pentru  creșterea 
siguranței și îmbunătățirii serviciilor de 
mobilitate și transport 

6.1 Dezvoltarea de instrumente de 
digitalizare pentru îmbunătățirea 
siguranței și securității pentru toate 
modurile de transport – intervenții 
naționale  

6.2 Finanțarea instrumentelor de 
digitalizare, inclusiv implementare 
sisteme ERTMS/ ETCS, RIS/VTMIS 
pentru toate modurile de transport – 
intervenții naționale  

7. Soluții IT și digitalizare în sănătate 

7.1 Refacere şi modernizare sistem 
informatic (CNAS) – intervenții 
naționale  

7.2 Observatorul național pentru date în 
sănătate – (Construcție, achiziție 
echipamente/ dezvoltarea de sisteme 
informatice) – intervenții naționale  

7.3 Soluții digitale în infrastructură din 
sănătate (digitalizare internă și externă a 
instituțiilor medicale) – intervenții 
naționale  

7.4 Uniformizarea fluxurilor 
informaționale (up-grade soft, 
dezvoltarea sistemelor 
informatice/achiziție echipamente – 
intervenții naționale  

3. Competitivitate 

Obiectiv Specific: Impulsionarea creșterii 
și competitivității IMM-urilor 

8. Facilitarea accesului la finanțare 
pentru IMM-uri, inclusiv prin 
încurajarea finanțării inițiale și timpurii a 
start-up-urilor cu potențial inovativ 
ridicat 

8.1 Instrumente financiare pentru IMM –
intervenții naționale 

9. Consolidarea competitivității 
economiei românești 

9.1 Facilitarea investițiilor în noi 
tehnologii – intervenții regionale 

9.2 Sprijin pentru internaționalizare – 
intervenții regionale 



 

Pagina 21 din 379 

9.3 Susținerea adoptării tehnologiilor 
IT&C de către IMM – intervenții 
regionale 

9.4 Sprijinirea clusterelor  în vederea 
integrării acestora în lanțuri de valoare 
europene – intervenții regionale 

9.5 Susținerii implementării 
mecanismelor economiei circulare în 
cadrul întreprinderilor românești – 
intervenții regionale 

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

10.1 Sprijin pentru crearea de noi 
întreprinderi (start-up, scale-up) – 
intervenții regionale 

4. Specializare inteligentă, tranziție 
industrială și antreprenoriat 

Obiectiv Specific: Dezvoltarea 
competențelor pentru specializare 
inteligentă, tranziție industrială și 
antreprenoriat 

11. Dezvoltarea unor competențe 
profesionale adecvate cerințelor mediului 
de afaceri în contextul unei economii 
bazate pe cunoaștere 

11.1 Dezvoltarea competentelor la nivelul 
întreprinderilor/ organizațiilor de CDI/ 
entităților – intervenții regionale 

11.2 Implicare în Mecanismul de 
descoperire antreprenorială pentru 
specializare inteligentă, tranziție 

industriala și antreprenoriat, inclusiv 
stagii de practică; 

11.3 Dotare licee pentru aplicare 
metode digitale de învățare  

11.4 Formare pentru implementarea 
standardului: sistem de Management a 
Inovării în companii 

12. Susținerea capacității administrative 
a structurilor din cadrul mecanismului 
integrat regional și național de 
descoperire antreprenorială 

12.1 Dezvoltarea capacității 
administrative a actorilor implicați în 
implementarea, monitorizarea, 
revizuirea strategiilor de specializare 
inteligentă și a Mecanismului de 
Descoperire Antreprenorială (MDA) – 
intervenții naționale și regionale 

12.2 Capacitate administrativă a actorilor 
implicați în MDA (așa cum rezultă din 
Metodologia de desfășurare a procesului 
de descoperire antreprenorială la nivel 
regional) 

12.3 Capacitate administrativă ADR-uri 

12.4 Capacitate ADR pentru sprijin 
beneficiari 

O Europă mai verde 

1. Energie 

Renovarea clădirilor publice și 
rezidențiale în vederea îmbunătățirii 
eficienței energetice 
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Măsuri de sprijin pentru industriile 
energointensive pentru a-și îmbunătăți 
performanța energetică  

Îmbunătățirea performanței energetice 
în industriile energointensive 

Măsuri de sprijin pentru ESCO. 

Îmbunătățirea eficienței energetice în 
domeniul încălzirii centralizate, alături 
de promovarea energiei din surse 
regenerabile pentru încălzirea și răcirea 
centralizată 

Consolidarea capacității AM, a 
dezvoltatorilor de proiecte și a 
autorităților 

Obiectiv Specific: Promovarea energiei din 
surse regenerabile  

Creșterea ponderii de surse regenerabile 
în consumul de energie al clădirilor 

Măsuri de creștere a adecvanței rețelei 
naționale de energie electrică pentru a 
crește capacitatea de integrare a energiei 
provenite din surse regenerabile, de 
natură variabilă 

Obiectiv Specific: Dezvoltarea de sisteme 
inteligente de energie, rețele și stocare în 
afara TEN-E 

Echipamente şi sisteme inteligente 
pentru asigurarea calității energiei 
electrice 

Implementarea de soluții digitale pentru 
izolarea defectelor și realimentarea cu 
energie  

Digitalizarea stațiilor de transformare şi 
soluții privind controlul rețelei de la 
distanță - integrare stații în SCADA 
(Trebuie decisă mutarea în OP1) 

Creșterea capacității disponibile pentru 
comerțul transfrontalier 

2. Schimbări climatice, riscuri, apă 
Obiectiv Specific: Promovarea adaptării la 
schimbările climatice, a prevenirii 
riscurilor și a rezilienței în urma 
dezastrelor 

Managementul inundațiilor. 

Reducerea impactului manifestării 
secetei și furtunilor asupra populației, 
proprietății și mediului. 

Măsuri pentru sistemul de gestionare a 
riscurilor, inclusiv creșterea rezilienței la 
nivel național și adaptarea continuă la 
realitatea operațională. 

Măsuri de limitare a efectelor negative ale 
eroziunii costiere. 

Obiectiv Specific: Promovarea gestionării 
sustenabile a apei 

Continuarea acțiunilor integrate de 
dezvoltare a sistemelor de apă şi apă 
uzată, inclusiv prin consolidarea 
suplimentară și extinderea a operatorilor 
regionali. 

Finanțarea acțiunilor de consolidare a 
capacității de reglementare economică a 
sectorului de apă și apă uzată, astfel încât 
să se eficientizeze procesul de realizare a 
planurilor de investiții pentru 
conformare. 
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Continuarea investițiilor în 
managementul nămolului rezultat în 
cadrul procesului de epurare a apelor 
uzate/tratare a apei potabile. 

3. Economia circulară 

Obiectiv Specific: Promovarea tranziției 
către o economie circulară 

Extinderea schemelor de gestionare a 
deșeurilor la nivel de Județ, inclusiv 
îmbunătățirea sistemelor integrate 
existente de gestionare a deșeurilor, 
pentru a crește reutilizarea și reciclarea, 
pentru a preveni generarea deșeurilor și 
devierea de la depozitele de deșeuri, în 
conformitate cu nevoile identificate în 
PNGD și PJGD-uri. 

Investiții individuale suplimentare 
pentru închiderea depozitelor de deșeuri. 

Investiții în consolidarea capacității 
părților interesate fie publice sau private, 
pentru a susține tranziția la economia 
circulară și care să promoveze acțiuni/ 
măsuri privind economia circulară, 
inclusiv conștientizarea publicului, 
prevenirea deșeurilor, colectarea separată 
și reciclarea. 

4. Biodiversitate 

Obiectiv specific: Îmbunătățirea protecției 
naturii și a biodiversității, a 
infrastructurii verzi în special în mediul 
urban și reducerea poluării 

Investiții în rețeaua Natura 2000 – 
Elaborarea, revizuirea și implementarea 
planurilor de management, măsuri de 

menținere și de refacere a siturilor Natura 
2000 pentru specii și habitate, precum şi 
a ecosistemelor degradate şi a serviciilor 
furnizate situate în afara ariilor naturale 
protejate. Acțiuni de completare a 
nivelului de cunoaștere a biodiversității şi 
ecosistemelor şi realizarea de studii 
științifice. 

Masuri pentru implementarea 
infrastructurii verzi. 

Consolidarea capacității administrative a 
autorităților și entităților cu rol în 
managementul rețelei Natura 2000 și a 
altor arii naturale protejate. 

5. Aer 

Obiectiv specific: Îmbunătățirea protecției 
naturii și a biodiversității, a 
infrastructurii verzi în special în mediul 
urban și reducerea poluării 

Dotarea Rețelei Naționale de 
Monitorizare a Calității Aerului cu 
echipamente noi astfel încât să se 
continue conformarea cu cerințele de 
asigurare și controlul calității datelor și de 
raportare a RO la CE și achiziția de 
echipamente pentru măsurarea 
poluanților în aerul ambiental cu 
respectarea prevederilor Directivei 
2008/50/CE. 

Implementarea măsurilor care vizează 
creșterea calității aerului : 

• măsuri legate de îmbunătățirea sau 
înlocuirea instalațiilor individuale 
(casnice) de încălzire a locuințelor/ 
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gospodăriilor din mediul urban cu 
instalații mai performante ; 

• finanțarea sistemelor de încălzire 
pentru scopuri de atenuare a 
schimbărilor climatice, atât la nivelul 
agenților economici cât și la nivelul 
sistemelor de alimentare centralizată cu 
energie termică la nivelul autorităților 
publice și/ sau altor entități publice 
(spitale, unități de învățământ etc.) sau a 
instalațiilor individuale de încălzire a 
locuințelor/ gospodăriilor, utilizând gaz 
natural. 

6. Situri contaminate 

Obiectiv specific: Îmbunătățirea protecției 
naturii și a biodiversității, a 
infrastructurii verzi în special în mediul 
urban și reducerea poluării 

Măsuri de remediere a siturilor 
contaminate, inclusiv refacerea 
ecosistemelor. 

Regenerarea spațiilor urbane degradate și 
abandonate, reconversia funcțională a 
terenurilor virane degradate/ neutilizate/ 
abandonate şi reincluderea acestora în 
circuitul social/ economic sau ca rezervă 
de teren pentru viitoare investiții la 
nivelul orașelor, în vederea creării 
condițiilor necesare pentru o dezvoltare 
durabilă urbană. 

7. Mobilitate urbană 

Obiectiv specific: Mobilitate națională, 
regională și locală sustenabilă, rezilientă 
în fața schimbărilor climatice, inteligentă 
și intermodală, inclusiv îmbunătățirea 

accesului la TEN-T și a mobilității 
transfrontaliere  

Dezvoltarea rețelelor regionale și locale 
de transport pe cale ferată și cu metroul și 
de acces la TEN-T centrală și globală  de 
transport, inclusiv soluții combinate. 

Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ și în 
municipii și zona lor funcțională prin 
investiții bazate pe planurile de 
mobilitate urbană durabilă.  

O Europă mai conectată 

1. Conectivitate 

Obiectiv specific: Dezvoltarea unei rețele 
TEN-T durabilă, rezistentă în fața 
schimbărilor climatice, inteligentă, sigură 
și intermodală 

Dezvoltarea rețelelor TEN-T centrală și 
globală de transport rutier. 

Dezvoltarea rețelelor TEN-T centrală și 
globală de transport pe calea ferată. 

Îmbunătățirea serviciilor de transport pe 
cale ferată pe scurt și lung parcurs, prin 
creșterea capacității de transport și 
măsuri de reformă. 

Îmbunătățirea siguranței și securității 
pentru toate modurile de transport și 
punerea în aplicare a strategiei adoptată 
privind siguranța traficului, pentru 
reducerea numărului de decese din 
accidente rutiere și diminuare. 

Investiții în infrastructură și 
suprastructură portuară situate pe 
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rețeaua TEN-T central și globală, inclusiv 
acces în porturi, investiții multimodale în 
porturi și pentru îmbunătățirea 
conectivității transfrontaliere. 

Investiții în dezvoltarea de terminale 
intermodale inclusiv acces și 
echipamente. 

Investiții în modernizarea punctelor de 
trecere transfrontaliere pe rețeaua TEN-T 
central și globală și crearea de noi 
conexiuni de transport suplimentare 
peste Dunăre, inclusiv măsuri de 
îmbunătățire a timpilor de trecere, 
includerea de noi servicii și proceduri 
operaționale.  

Asistență tehnică acordată principalilor 
beneficiari din domeniul transportului, 
cu precădere Compania Națională de Căi 
Ferate și Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere, 
alte autorități de transport și Ministerul 
Transporturilor. 

Obiectiv specific: Dezvoltarea unei 
mobilități naționale, regionale și locale 
durabile, rezistente în fața schimbărilor 
climatice, inteligente și intermodale, 
inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-
T și a mobilității transfrontaliere 

Dezvoltarea rețelelor rutiere naționale de 
acces la TEN-T centrală și globală de 
transport. 

Dezvoltarea rețelelor feroviare  de acces la 
TEN-T centrală și globală  de transport. 

 

2. Broadband 
Obiectiv specific: Îmbunătățirea 
conectivității digitale 

Dezvoltarea infrastructurii de bandă 
largă Broadband - Investiții în 
infrastructură de bandă largă de foarte 
mare capacitate, conform rezultatelor 
“Planului național sau regional privind 
banda largă” (condiție favorizantă). 

O Europă mai socială 

1. Ocupare 
Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului 
pe piața muncii pentru toate persoanele 
aflate în căutarea unui loc de muncă, în 
special pentru tineri, șomeri de lungă 
durată și grupurile dezavantajate pe piața 
muncii, persoane inactive, prin 
promovarea angajării pe cont propriu și a 
economiei sociale 

Dezvoltarea mecanismului de integrare 
multidisciplinară a politicilor din 
ocupare, educație, asistență socială și 
sănătate prin armonizarea cadrului legal 
între serviciile oferite forței de muncă de 
cele patru sectoare. 

Noi abordări de furnizare de servicii 
integrate de ocupare, adaptate nevoilor 
grupurilor dezavantajate pe piața muncii 
(persoane inactive, cu dizabilități, șomeri 
de lungă durată, persoane reîntoarse în 
țară, migranți etc.), prin pachete de 
servicii personalizate și adaptate 
nevoilor. 

Valorificarea potențialului economic al 
tinerilor (inclusiv NEETs). 
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Asigurarea forței de muncă necesare în 
zonele care înregistrează deficite. 

Promovarea spiritului antreprenorial, 
sprijinirea inițiativelor antreprenoriale și 
a economiei sociale. 

Facilitarea accesului la ocupare a 
persoanelor dezavantajate. 

Obiectiv specific: Modernizarea 
instituțiilor și a serviciilor pieței muncii 
pentru a evalua și anticipa necesarul de 
competențe și a asigura asistența 
personalizată și în timp real urmărind 
asigurarea medierii/plasării (matching), 
tranziției și a mobilității forței de muncă 

Dezvoltarea unui mecanism coerent și 
sustenabil de agregare și integrare a 
informațiilor furnizate de diversele 
instrumente folosite în anticipare și de 
utilizare a rezultatelor pentru 
întâmpinarea nevoilor de competențe pe 
piața muncii. 

Obiectiv specific: Promovarea participării 
echilibrate după gen pe piața muncii și a 
asigurării echilibrului dintre viața 
profesională și cea privată 

Crearea de oportunități pentru integrarea 
femeilor pe piața muncii. 

Obiectiv specific: Promovarea adaptării la 
schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor 
și antreprenorilor, a îmbătrânirii active și 
în condiții bune de sănătate, precum și a 
unui mediu de lucru sănătos și adaptat 
care să reducă riscurile la adresa sănătății 

Crearea unui mediu de muncă sănătos, 
sigur, accesibil și prietenos pentru 
angajați, în special pentru cei cu nevoi 
speciale (din grupul țintă). 

2. Educație 

Obiectiv specific: Îmbunătățirea calității, 
eficacității și a relevanței sistemului de 
educație și formare pentru piața muncii, 
pentru a sprijini dobândirea de 
competențe cheie, inclusiv a 
competențelor digitale 

Adaptarea programelor de pregătire din 
educație și formare la cerințele pieței,  în 
competențe cheie și digitale. 

Creșterea calității, eficacității și relevanței 
ofertei și serviciilor de educație (la toate  
nivelurile). 

Corelarea dintre nevoile elevilor și 
studenților, serviciile de consiliere, 
sprijin, acompaniere. 

Îmbunătățirea formării cadrelor 
didactice pentru creșterea calității și 
eficacității procesului educativ. 

Obiectiv specific: Promovarea accesului 
egal la educație și formare de calitate și 
favorabile incluziunii, completarea 
studiilor și a absolvirii acestora, în special 
pentru grupurile defavorizate, începând 
de la educația și îngrijirea copiilor 
preșcolari, continuând cu educația și 
formarea generală și profesională și până 
la învățământul terțiar 

Creșterea accesului la educație și formare 
de calitate și favorabile incluziunii. 
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Formarea (inițială și continuă) cadrelor 
didactice pentru o educație incluzivă. 

Proiectarea și furnizarea unor servicii 
suport pentru prevenirea și combaterea 
abandonului școlar și a părăsirii timpurie 
a școlii. 

Creșterea accesului la educație (la toate 
nivelurile) și formare de calitate pentru 
persoanele cu dizabilități 

Obiectiv specific: Promovarea învățării pe 
tot parcursul vieții, în special a unor 
oportunități flexibile de perfecționare și 
reconversie profesională pentru toți luând 
în considerare competențele digitale 

Creșterea participării la formare 
profesională continuă (sistem de 
educație). 

Sprijinirea tranzițiilor în educație și pe 
piața muncii, în contextul participării la 
formare pe tot parcursul vieții.  

Consolidarea participării populației în 
procesul de învățare pe tot parcursul 
vieții și de reconversie profesională 
pentru facilitarea  tranzițiilor și a 
mobilității de  pe piața muncii. 

3. Incluziune socială 

Obiectiv specific: Promovarea integrării 
socio-economice a resortisanților țărilor 
terțe și a comunităților marginalizate, 
cum ar fi romii 

Promovarea integrării socio-economice a  
comunităților marginalizate, inclusiv 
Romii, prin implementarea unor măsuri 
integrate. 

Îmbunătățirea condițiilor de locuit, 
inclusiv prin acordarea de locuințe 
sociale, înființarea de adăposturi de 
noapte și centre de urgență pentru 
categorii de persoane marginalizate: 
romi, persoane fără adăpost, familii 
monoparentale sărace, victime ale 
traficului de persoane sau ale violenței 
domestice. 

Integrarea socio-economică a 
migranților. 

Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului 
egal și în timp util la servicii de calitate, 
durabile și accesibile; modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecția socială; 
îmbunătățirea accesibilității, a eficacității 
și a rezilienței sistemelor de asistență 
medicală și a serviciilor de îngrijire de 
lungă durată 

Măsuri pentru asigurarea asistenței 
juridice pentru persoanele bolnave 
mintal cu sau fără tutore legal. 

Creșterea intervențiilor integrate pentru 
incluziunea socială a persoanelor fără 
adăpost. 

Pregătirea specialiștilor din domeniul 
asistenței sociale. 

Dezvoltarea serviciilor integrate destinate 
copiilor și adolescenților cu  tulburări din 
spectrul autist. 

4. Sănătate 

Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului 
egal și în timp util la servicii de calitate, 
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durabile și accesibile; modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecția socială; 
îmbunătățirea accesibilității, a eficacității 
și a rezilienței sistemelor de asistență 
medicală și a serviciilor de îngrijire de 
lungă durată 

Continuarea investițiilor în spitalele 
regionale/ județene și spitale prioritare 
naționale (lista scurtă MS) în baza unor 
criterii de prioritizare– Reabilitarea/ 
Construcția spitalelor județene și spitale 
prioritare naționale și dotarea cu 
echipamente de specialitate,  pregătire și 
perfecționare a resursei umane. 

Creșterea accesului la servicii medicale de 
calitate prin sprijinirea unor măsuri care 
vizează prevenirea și controlul bolilor 
netransmisibile. 

Sprijinirea programelor dedicate 
sănătății, de exemplu, programe pentru 
mamă și copil, programe în domeniul 
transplantului de organe, țesuturi și 
celule, sănătate mintală, boli rare, 
prevenirea problemelor dentare. 

Creșterea accesului la servicii medicale 
primare la nivelul comunității/ Asistență 
medicală de bază în comunitățile sărace/ 
marginalizate/ dezavantajate. 

Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului 
de pregătire pentru personalul cu 
atribuții în domeniul asistenței medicale 
de urgență. Acordarea de prim ajutor 
calificat și asistență medicală de urgență. 

Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la 
domiciliu, îngrijire pe termen lung și 
servicii și infrastructuri comunitare, în 
special pentru persoanele în vârstă și 
pentru persoanele cu handicap; 
sprijinirea măsurilor naționale eficiente 
de îmbătrânire activă. 

Creșterea accesului la servicii medicale de 
calitate prin sprijinirea unor măsuri care 
vizează îmbunătățirea capacităților de 
diagnostic și supraveghere a bolilor 
transmisibile, raportarea acestora și 
îmbunătățirea măsurilor de prevenire și 
control. 

5. Incluziune socială 

Obiectiv specific: Promovarea integrării 
sociale a persoanelor aflate în risc de 
sărăcie sau excluziune socială, inclusiv a 
persoanelor cele mai defavorizate și a 
copiilor 

Îmbunătățirea accesului tuturor copiilor 
la servicii de calitate. 

Integrarea socială a unor grupuri 
specifice aflate în risc de excluziune. 

Încurajarea incluziunii active a 
persoanelor în vârstă prin măsuri privind 
asigurarea îmbătrânirii active. 

Sprijinirea dezinstituționalizării. 

Obiectiv specific: Reducerea deprivării 
materiale prin furnizarea de alimente 
și/sau asistență materială de bază 
persoanelor cele mai defavorizate, inclusiv 
prin măsuri de acompaniere. 

Abordarea deprivării materiale. 
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O Europă mai aproape de cetățenii 
săi 

1. Turism, patrimoniu, cultură, 
securitate urbană 
Obiectiv specific: Promovarea dezvoltării 
integrate în domeniul social, economic și 
al mediului, a patrimoniului cultural și a 
securității în zonele urbane 

Investiții în turism – stațiuni turistice 
urbane de interes național. 

Investiții în infrastructura din domeniul 
cultural. 

Investiții în patrimoniul cultural.  

Investiții pentru regenerarea urbană și 
securitatea spațiilor publice. 

2. Dezvoltare teritorială integrată 
Obiectiv specific: Promovarea dezvoltării 
integrate în domeniul social, economic și 
al mediului la nivel local, a patrimoniului 
cultural și a securității, inclusiv în zonele 
rurale și de coastă și inclusiv prin 
dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității 

Sprijin pentru structurile de guvernanță 
ITI (Delta Dunării și Valea Jiului) - sprijin 
pentru pregătirea și conceperea 
strategiilor teritoriale. 

Sprijin pentru structurile de guvernanță 
CLLD (ZUM-uri) – pregătire, gestiune și 
animare. 

Sprijin pentru SIDU – pregătire, gestiune 
și animare. 

Strategia Națională pentru 
Dezvoltare Durabilă a României 

2030 

În vederea dezvoltării durabile a spațiului 
rural, Strategia Națională de Dezvoltare 
Durabilă vizează mai multe aspecte 
precum:  

 dezvoltarea unui sector 
agroalimentar durabil și competitiv 
pentru îmbunătățirea calității vieții și 
asigurării unor condiții de viață în mediul 
rural apropiate de cele din mediul urban, 
promovarea producției autohtone și 
ecologice și valorificarea produselor 
tradiționale și montane cu valoare 
adăugată; 
 modernizarea și reabilitarea 
infrastructurii sănătății publice la media 
standardelor UE, cu accent și pe zona 
rurală, inclusiv susținerea cercetării în 
medicină; 
 realizarea unui turism competitiv 
pe termen lung, dezvoltarea 
agroturismului, ecoturismului, 
turismului rural, balnear și cultural și 
îmbunătățirea imaginii României ca 
destinație turistică; 
 sprijinirea dezvoltării activităților 
economice productive în mediul rural, pe 
lângă cele agricole, prin încurajarea 
antreprenorialului, asigurarea accesului 
la internet pentru munca de la distanță, 
accesul sporit la serviciile de 
microfinanțare; 
 asigurarea condițiilor pentru o 
viață demnă a cetățenilor din 
comunitățile urbane și rurale prin accesul 
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la locuințe și servicii de bază adecvate, 
sigure și la prețuri accesibile; accesul la 
transport public eficient, la prețuri 
echitabile și accesibile pentru toți;  
 consolidarea eforturilor de 
protecție și salvgardare a patrimoniului 
cultural și natural, a elementelor de peisaj 
din mediul urban și rural. 

Viabilitatea demografică a comunităților 
rurale este considerată principalul 
criteriu de prioritizare a investițiilor în 
dezvoltarea infrastructurilor rurale. 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea 
Durabilă a României 2030 este 
structurată pe un pachet de 17 Obiective 
de Dezvoltare Durabilă. 

Strategia susține ca România să fie în 
2030 o țară membră a unei Uniunii 
Europene puternice, în care decalajele 
dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii 
României vor putea trăi într-o țară în care 
statul servește nevoile fiecărui cetățean 
într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru 
un mediu curat. 

Setul de obiective de dezvoltare durabilă 
cuprinse în strategia națională pe care 
România dorește să le implementeze 
constă în: 

1. Eradicarea sărăciei în toate formele 
sale și în orice context 

2. Eradicarea foamei, asigurarea 
securității alimentare, îmbunătățirea 
nutriției și promovarea unei 
agriculturi sustenabile 

3. Asigurarea unei vieți sănătoase și 
promovarea bunăstării tuturor, la 
orice vârstă 

4. Garantarea unei educații de calitate și 
promovarea oportunităților de 
învățare de-a lungul vieții pentru toți 

5. Realizarea egalității de gen și 
întărirea rolului femeilor și al fetelor 
în societate 

6. Asigurarea disponibilității și 
gestionării durabile a apei și sanitație 
pentru toți 

7. Asigurarea accesului tuturor la 
energie la prețuri accesibile, într-un 
mod sigur, durabil și modern 

8. Promovarea unei creșteri economice 
susținute, deschisă tuturor și 
durabilă, a ocupării depline și 
productive a forței de muncă și 
asigurarea de locuri de muncă 
decente pentru toți 

9. Construirea unor infrastructuri 
reziliente, promovarea 
industrializării durabile și 
încurajarea inovației 

10. Reducerea inegalităților în interiorul 
țărilor și între țări 

11. Dezvoltarea orașelor și a așezărilor 
umane pentru ca ele să fie deschise 
tuturor, sigure, reziliente și durabile 

12. Asigurarea unor modele de consum 
și producție durabile 

13. Luarea unor măsuri urgente de 
combatere a schimbărilor climatice și 
a impactului lor 

14. Conservarea și utilizarea durabilă a 
oceanelor, mărilor și a resurselor 
marine pentru o dezvoltare durabilă 
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15. Protejarea, restaurarea și 
promovarea utilizării durabile a 
ecosistemelor terestre, gestionarea 
durabilă a pădurilor, combaterea 
deșertificării, stoparea și repararea 
degradării solului și stoparea 
pierderilor de biodiversitate 

16. Promovarea unor societăți pașnice și 
incluzive pentru o dezvoltare 
durabilă, a accesului la justiție pentru 
toți și crearea unor instituții eficiente, 
responsabile și incluzive la toate 
nivelurile 

17. Consolidarea mijloacelor de 
implementare și revitalizarea 
parteneriatului global pentru 
dezvoltare durabilă 

 

Planul Național de Redresare și 
Reziliență 

Mecanismul de Redresare și Reziliență 
(MRR) este cel mai mare instrument 
financiar creat de Uniunea Europeană în 
afara cadrului financiar multianul, menit 
să ofere sprijin financiar statelor membre 
pentru a asigura o revenire economică 
rapidă. 

Acest mecanism e construit pe o logică 
diferită de  fondurile de coeziune, fiind 
bazat doar pe rezultatele obișnuite la 
finalul perioadei de implementare. Astfel, 
statele membre își stabilesc în cadrul 
planurilor naționale de redresare și 
reziliență reformele și investițiile pe care 
le vor realiza până la finalul anului 2026. 

Planul Național de Redresare și Reziliență 
al României (PNRR) este conceput așa 
încât să asigure un echilibru optim între 
prioritățile Uniunii Europene și 
necesitățile de dezvoltare ale României, 
în contextul recuperării după criza 
COVID-19 care a afectat semnificativ 
țara, așa cum a afectat întreaga Uniune 
Europeană și întreaga lume. 

Obiectivul general al PNRR al României 
este dezvoltarea României prin realizarea 
unor programe și proiecte esențiale, care 
să sprijine reziliența, nivelul de pregătire 
pentru situații de criză, capacitatea de 
adaptare și potențialul de creștere, prin 
reforme majore și investiții cheie cu 
fonduri din Mecanismul de Redresare și 
Reziliență. 

Planul actual însumează 15 de 
componente grupate în șase piloni 
distincți, conform Regulamentului UE. 

Pilonul I – Tranziție verde 

Pilonul urmărește includerea de reforme 
și investiții în tehnologii și capacități 
verzi, inclusiv în biodiversitate, eficiență 
energetică, renovarea clădirilor și 
economia circulară, contribuind în 
același timp la obiectivele Uniunii privind 
clima, promovând creșterea sustenabilă, 
creând locuri de muncă și menținând 
securitatea energetică. 

Investiții propuse prin pilonul Tranziție 
verde: 

Componenta C.1. Managementul apei- 
PNRR propune 2 reforme și 7 tipuri 
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principale de investiții. Alocare totală: 
1.462 mil. euro. 

Reforme: 

R1. Consolidarea cadrului de 
reglementare pentru managementul 
sustenabil al sectorului de apă și apă uzată 
și pentru accelerarea accesului populației 
la servicii de calitate conform directivelor 
europene 

R2. Reconfigurarea actualului mecanism 
economic al Administrației Naționale 
Apele Române (ANAR) în vederea 
asigurării modernizării și întreținerii 
sistemului național de gospodărire a 
apelor, precum și a implementării 
corespunzătoare a Directivei-cadru 
privind apa și a Directivei privind 
inundațiile 

Ca urmare a investițiilor, se vor realiza, 
printre altele: 

 1600 km construiți de rețele de apă 
- în localități cu peste 2000 locuitori 
 2500 km construiți de rețele de 
canalizare în localități cu peste 2000 
locuitori și 400 de km de rețele de 
canalizare în cele cu mai puțin de 2000 de 
locuitori 
 12.900 de sisteme individuale sau 
alte sisteme adecvate construite și 
operaționale în aglomerările mai mici de 
2000 de l.e. care împiedică atingerea unei 
stări bune a corpurilor de apă 
conectarea a 88.400 de gospodării la 
rețele de apă și canalizare prin programul 
național Prima conectare la apă și 
canalizare 

 Cel puțin 510 km de linii de 
apărare împotriva inundațiilor vor fi 
reabilitate în conformitate cu Directiva 
privind inundațiile și cu Strategia 
națională pentru gestionarea riscului de 
inundații 25 de baraje existente, pentru 
care studiile de fezabilitate revizuite au 
concluzionat că nu există alternative 
fezabile pentru a reduce riscurile de 
inundații, vor fi reabilitate, cu respectarea 
pe deplin a rezultatelor și condițiilor în 
conformitate cu Directiva EIA, Directiva-
cadru privind apa și cu evaluarea 
adecvată în temeiul Directivei Habitate, 
inclusiv implementarea măsurilor de 
atenuare necesare; 
 Starea / potențialul ecologic bun al 
corpurilor de apă relevante, în 
conformitate cu cerințele Directivei-
cadru privind apa, trebuie atinsă și 
evidențiată prin cele mai recente date 
relevante de sprijin și trebuie evitată orice 
deteriorare. 
 20 de poldere de prevenire a 
inundațiilor reabilitate sau nou realizate 
pe liniile de apărare existente împotriva 
inundațiilor. 
 Realizarea cadastrului apelor 

Componenta C.2. Păduri și protecția 
biodiversității prevede 2 reforme și 5 
tipuri principale de investiții. Buget 
propus: 1.173 mil. euro. 

Reformele: 

R1. Reforma sistemului de management și 
a celui privind guvernanța în domeniul 
forestier prin dezvoltarea unei noi 
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Strategii forestiere naționale și a legislației 
subsecvente 

R2. Reforma sistemului de management al 
ariilor naturale protejate în vederea 
implementării coerente și eficace a 
Strategiei Europene privind 
biodiversitatea 

Reformele și investițiile vor aduce 
rezultate importante, între care cel mai 
amplu program de împăduriri, prin care 
vor fi plantate peste 56.700 de hectare de 
pădure, cel puțin 90 de pepiniere 
operaționale noi și renovate, precum și 
cel puțin 3 150 000 m2 suprafețe noi de 
păduri urbane, în conformitate cu 
cerințele legale stabilite în Strategia 
Națională Forestieră 2020 – 2030. 

Componenta C.3. Managementul 
deșeurilor  

Principala provocare a României este 
atingerea țintelor de pregătire pentru 
reutilizare și reciclare a deșeurilor 
municipale (11% grad de reciclare în 
2019, potrivit ultimelor date disponibile, 
față de ținta de 55% prevăzută pentru 
anul 2025 în pachetul economiei circulare 
- PEC). O altă provocare este reducerea la 
10% a cantității de deșeuri municipale 
eliminate prin depozitare până în anul 
2035. 

Prin componenta C3 - Managementul 
deșeurilor, PNRR adresează aceste 
provocări prin o reformă și 3 linii 
principale de investiții. Buget total 
propus: 1.239 mil. euro. 

R1. Îmbunătățirea guvernanței în 
domeniul gestionării deșeurilor în vederea 
accelerării tranziției către economia 
circulară 

Măsurile includ modificări legislative 
pentru o practică unitară de gestionare a 
deșeurilor, dezvoltarea capacității de 
monitorizare și control a Gărzii de Mediu, 
respectiv achiziționarea de echipamente 
și operaționalizarea acestora pentru 43 de 
comisariate ale Gărzii Naționale de 
Mediu, pentru activități de monitorizare 
și control, în vederea creșterii 
trasabilității deșeurilor și 400 de misiuni 
de monitorizare și control desfășurate de 
comisarii Gărzii Naționale de Mediu cu 
echipamente digitale. De asemenea, sunt 
prevăzute următoarele: 

 513 echipamente pentru 
monitorizarea calității aerului, a 
radioactivității și a zgomotului, 
achiziționate și operaționale. 
 13800 insule ecologice digitalizate 
pentru colectarea selectivă a deșeurilor, 
înființate și operaționale. 
 26 de instalații de reciclare a 
deșeurilor construite și în funcțiune 
 504 de centre de colectare 
voluntară înființate și operaționale în 
conformitate cu Planul național de 
gestionare a deșeurilor, precum și 15 
centre de colectare integrată în 15 
aglomerări urbane. 
 254 sisteme integrate de colectare 
a deșeurilor agricole compostabile 
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Componenta C.4. Transport sustenabil 

Investițiile programate în infrastructura 
de transport și propuse pentru finanțare 
prin PNRR, au fost prioritizate în baza 
unui set de criterii care au în vedere 
asigurarea accesibilității și conectivității, 
elemente cheie pentru dezvoltarea 
economică și socială. 

Totodată, investițiile propuse au în 
vedere atingerea obiectivelor asumate 
prin Regulamentul 1315/2013 privind 
orientările Uniunii pentru dezvoltarea 
rețelei transeuropene de transport și 
vizează respectarea și includerea 
următoarelor tipuri de intervenții, 
integrate: 

 investiții în infrastructura de 
transport afectată; 
 investiții în infrastructura 
necesară pentru asigurarea protecției 
mediului, reducerii emisiilor de carbon, 
siguranței și eficienței serviciilor de 
transport. 
 Investițiile și acțiunile sunt 
corelate cu: 
 Pactul Verde European, 
 Politicile climatice ale Uniunii 
Europene, 
 Planul Uniunii Europene privind 
obiectivele climatice pentru 2030 
 Strategia Europeană de Mobilitate 
Durabilă și Inteligentă. 

Sunt 2 reforme majore și 4 tipuri 
principale de investiții iar bugetul total 
propus însumează 7.620 mil. euro. 

 

Reformele: 

R1. Transport sustenabil, decarbonizare și 
siguranță rutieră 

R2. Management performant pentru 
transport de calitate - Îmbunătățirea 
capacității instituționale de management 
și guvernanță corporativă 

În urma investițiilor, vor fi obținute o 
serie de rezultate, spre exemplu: 

Infrastructura rutieră: 

 Vehicule noi curate achiziționate 
de către entități publice, cu cel puțin 3% 
peste pragurile din Directiva privind 
Vehiculele Curate 
 Instalarea a 1000 de sisteme de 
verificare a vitezei, 300 de radare mobile 
și 500 de camere video pentru creșterea 
controalelor de aplicare a limitelor de 
viteză și respectarea regulilor de 
siguranță rutieră 
 Casarea a cel puțin 250.000 de 
autovehicule mai vechi de 15 ani (Euro 3) 
 429 de kilometri de autostradă 
construiți; cu sistem ITS instalat și cu 
sisteme moderne de monitorizare și 
informare a utilizatorilor infrastructurii 
 52 de stații electrice construite (cu 
264 de puncte de încărcare– o medie de 5 
puncte de încărcare/stație). 
 625 hectare de perdele forestiere 
liniare în lungul autostrăzilor nou 
construite; 
 18 parcări securizate 
implementate în lungul autostrăzilor nou 
construite; 
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 Aplicarea unui nou sistem de 
taxare, în special pentru traficul greu din 
România, conform principiului 
„poluatorul plătește”, inclusiv posibile 
stimulente pentru cei care dețin vehicule 
cu emisii zero/reduse; 
 Strategia națională privind 
siguranța rutieră și pachetul legislativ 
aferent, precum și implementarea de 
măsuri pentru reducerea cu 48% a 
numărului de puncte negre; reducerea cu 
25% numărului de victime rezultate din 
accidente în trafic 
 Creșterea cu 100% a numărului de 
vehicule cu emisii zero (atât pentru 
pasageri, cât și pentru mărfuri) 
înmatriculate în România de la sfârșitul 
anului 2020 până la sfârșitul anului 2025 

Cale ferată: 

 315 km de cale ferată modernizată, 
inclusiv cu sistem ERTMS 2 
 110 km de cale ferată electrificată; 
 2 426 km lungime totală de 
intervenții de tip ”quick wins” și 
reînnoiri, 973 km de cale ferată cu sistem 
modern de centralizare și 121 stații 
centralizate 
 Achiziția și modernizarea de 
material rulant feroviar 

Metrou: 

 12.7 km de rețea nouă de metrou; 
la București și Cluj Napoca. 

Componenta C.5. Valul renovării - 
propune 2 reforme principale și 4 
categorii principale de investiții cu scopul 
de a implementa modificări legislative și 

programe precum și un fond de renovare 
a clădirilor publice, rezidențiale și de 
patrimoniu. Bugetul total propus este 
2.200 mil. euro. 

Reforme: 

R1. Realizarea unui cadru normativ 
simplificat și actualizat care să sprijine 
implementarea investițiilor în tranziția 
spre clădiri verzi și reziliente 

R2. Cadru strategic, normativ și 
procedural care să sprijine reziliența 
seismică a fondului construit 

Între rezultatele așteptate se găsesc: 

 Intrarea în vigoare a Codului 
amenajării teritoriului, urbanismului și 
construcțiilor, care va corela, simplifica și 
codifica într-un singur act normativ cel 
puțin 10 acte legislative din domeniile 
amenajării teritoriului, urbanismului şi 
construcțiilor. Codul propune reducerea 
numărului de avize și acorduri și 
reducerea cu cca. 50% a termenelor de 
avizare-autorizare a construcțiilor de 
către entitățile relevante, comparativ cu 
durata procesului la nivelul anului 2020 
de la 270 de zile la 135 de zile pentru 
întregul proces de obținere a 
autorizațiilor de construire, măsurat 
conform Doing Business în Romania 
2020 (Banca Mondială). 
 Renovarea energetică 
moderată/aprofundată a cca. 4,3 mil. mp 
de clădiri rezidențiale multifamiliale și 
respectiv 2,3 mil. mp de clădiri publice. 
 Cel puțin 10 scheme de certificare 
lucrători și specialiști în domeniul 
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construcțiilor, furnizate în cadrul 
programelor de formare considerate 
cursuri de scurtă durată în cadrul 
programelor de învățare pe tot parcursul 
vieții pentru a îmbunătăți competențele 
locurilor de muncă verzi în contextul 
renovării energetice. 
 Cel puțin 8000 de specialiști și 
lucrători din sectorul construcțiilor care 
au obținut o certificare de curs de scurtă 
durată pentru finalizarea cursurilor de 
formare în domeniul eficienței 
energetice. 
 Cel puțin 200 de profesioniști 
trebuie care au obținut o certificare 
pentru finalizarea instruirilor legate de 
eficiența energetică în domeniul 
clădirilor istorice. 

De asemenea, printre rezultate se mai 
numără crearea și operaționalizarea 
Registrului național al clădirilor, 
dezvoltarea de centre pilot pentru 
recuperarea materialelor de construcții 
istorice și reutilizarea lor; schimbarea 
legislativă în vederea consolidării 
seismice a clădirilor din România.  

Componenta C6 - Energie propune 6 
reforme și 6 tipuri principale de investiții. 
Bugetul total propus este de 1.620 mil. 
euro. 

Reformele: 

R1. Reforma pieței de energie electrică, 
prin înlocuirea cărbunelui din mixul 
energetic și susținerea unui cadru 
legislativ și de reglementare stimulativ 

pentru investițiile private în producția de 
electricitate din surse regenerabile 

R2. Îmbunătățirea guvernanței 
corporative a întreprinderilor de stat din 
sectorul energetic 

R3. Bugetarea verde 

R4. Dezvoltarea unui cadru legislativ și de 
reglementare favorabil tehnologiilor 
viitorului, în special hidrogen și soluții de 
stocare 

R5. Reducerea intensității energetice a 
economiei prin dezvoltarea unui 
mecanism sustenabil de stimulare a 
eficienței energetice în industrie şi de 
creștere a rezilienței 

R6. Creșterea competitivității și 
decarbonizarea sectorului de încălzire -
răcire 

Între rezultatele așteptate: 

 Închiderea unei capacități 
instalate cumulate de 3780 MW de 
producție de energie electrică pe bază de 
lignit și înlocuirea parțială a acesteia cu 
cel puțin 1300 MW de investiții în 
capacități de producție orientate către 
viitor, flexibile și eficiente, de producție 
energie electrică sau energie electrică și 
termică (Combined Heat and Power) pe 
gaz, pregătite pentru utilizarea gazelor 
din surse regenerabile sau cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon 
 Atribuirea contractelor urmare a 
primei rude de proceduri de licitații 
pentru alocarea de contracte pentru 
diferență (CfD), pentru promovarea 



 

Pagina 37 din 379 

producției de electricitate din surse 
regenerabile (1500 MW de capacitate 
instalată) 
 Instalarea și conectarea la rețea a 
cel puțin unei capacități suplimentare de 
3000 MW de energie din surse 
regenerabile (eoliană și solară) 
 Realizarea a 1870 km de rețea de 
distribuție a gazelor regenerabile din 
regiunea Oltenia trebuie să fie finalizată și 
funcțională și va transporta cel puțin 20% 
gaz regenerabil atunci când va fi pus în 
funcțiune complet. 
 Punerea în funcțiune a fabricilor 
de baterii și a capacităților de asamblare 
cu o capacitate totală de cel puțin 2 GW 
pe an. Investițiile vor dezvolta lanțul 
valoric al bateriilor industriale, împreună 
cu producerea de celule și panouri 
fotovoltaice. 
 Finalizarea punerii în funcțiune a 
cel puțin 240 MW (480MWh) capacitate 
de stocare energie electrică cu scopul 
echilibrării sistemului de transmisie 
electricitate și integrării în rețea a 
capacităților solare și eoliene. 
 Finalizarea a cel puțin 50 de 
proiecte de eficiență energetică în 
industrie, realizând o reducere de cel 
puțin 30% a emisiilor indirecte și directe 
de GES comparativ cu emisiile ex-ante, 
monitorizate printr-o platformă IT 
pentru centralizarea și analiza 
consumului național de energie 

 

 

 

Pilonul II – Transformare digitală 

Viziunea și perspectivele pentru 
transformarea digitală a Europei până în 
2030 (viziune pentru deceniul digital al 
UE) se articulează în jurul a patru puncte 
cardinale, denumit ”busolă pentru 
dimensiunea digitală”: 

 Digitalizarea serviciilor publice 
 Competențe 
 Infrastructuri digitale sigure și 
durabile 
 Transformarea digitală a 
întreprinderilor 

Pilonul II al PNRR al României, prin 
reformele și investițiile propuse se 
aliniază cu prevederile strategiei 
Europene și celei naționale privind 
transformarea digitală a României. 

În ceea ce privește creșterea 
competentelor digitale, Pilonul II tratează 
sinergic aspectele menționate Agendei 
pentru competențe în Europa și al 
Comunicării privind Spațiul european al 
educației, noul Plan de acțiune al UE 
pentru educația digitală 2021-2027 și își 
propune intervenții care să contribuie la: 
dezvoltarea competențelor digitale 
specifice pentru funcționarii publici, 
dezvoltarea competențelor digitale și a 
competențelor software ale forței de 
muncă și la dezvoltarea competențelor 
digitale ale cetățenilor României în 
general. 

Componenta C7 – Transformare 
digitală propune 4 reforme și 19 investiții 
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iar bugetul total alocat este de 1.884,96 
mil. euro. 

Reformele: 

R1. Dezvoltarea unui cadru unitar pentru 
definirea arhitecturii unui sistem de tip 
cloud guvernamental 

R2. Tranziția către atingerea obiectivelor 
de conectivitate UE 2025 și stimularea 
investițiilor private pentru dezvoltarea 
rețelelor de foarte mare capacitate 

R3. Asigurarea securității cibernetice a 
entităților publice și private care dețin 
infrastructuri cu valențe critice 

R4. Creșterea competențelor digitale 
pentru exercitarea funcției publice și 
educație digitală pe parcursul vieții pentru 
cetățeni 

Investițiile vor duce la rezultate 
importante, astfel: 

 Cloud guvernamental - legarea 
tuturor ministerelor și a agențiilor 
guvernamentale într-o singură rețea și o 
singură bază de date interoperabilă cu cel 
puțin 30 de instituții publice s-au 
conectat și îl utilizează pe deplin 
 Realizarea de 4 centre de date 
(principal / secundar) Tier IV&III by 
design, hardware și software cloud 
(IaaS/Paas/Saas) 
 30 de aplicații de servicii digitale 
guvernamentale cloud-native în PaaS și 
migrarea celor existente care sunt cloud-
ready / virtualizate în IaaS, în urma 
analizei dezvoltate pentru opțiunile de 
arhitectură cloud guvernamentale 

 Cel puțin 60 de instituții de 
sănătate publică digitalizate și 200 de 
instituții de sănătate publică vor beneficia 
de sisteme IT și infrastructură digitală a 
unităților de sănătate publică 
 Un nou centru de date 
operaționalizat pentru utilizarea 
Ministerului Justiției, a Ministerului 
Public și a instituțiilor subordonate, 
interoperabil cu cloud-ul guvernamental 
 Operaționalizarea serviciilor 
digitale de e-guvernare în domeniul 
muncii și protecției sociale prin 
digitalizarea serviciilor oferite de 
Serviciul Public de Ocupare a Forței de 
Muncă, a prestațiilor de asistență socială 
gestionate de ANPIS a activității de 
control în domeniul relațiilor de muncă și 
al securității și sănătății în muncă, 
inclusiv pentru implementarea venitului 
minim de incluziune VMI 
 8,5 milioane cetățeni care vor avea 
cartea de identitate electronică 
 30.000 funcționari publici instruiți 
pentru dobândirea competențelor 
digitale avansate 
 100.000 persoane beneficiare de 
training pentru competențe digitale în 
cadrul bibliotecilor, transformate în hub-
uri de învățare 
 65 Structuri sprijinite în domeniul 
securității cibernetice 
 790 de localități din zonele albe 
vor fi conectate la servicii de acces la 
internet de mare viteză într-o locație fixă 
în care piața nu poate furniza servicii. 
 200 de ONG-uri vor fi sprijinite 
pentru digitalizarea activităților lor prin 
investiții în infrastructură digitală, 
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creșterea competentelor digitale ale 
personalului și voluntarilor în furnizarea 
de servicii la distanta către beneficiari, 
dezvoltarea de platforme și soluții tip 
CRM, alte soluții. 
 Personal din cel puțin 2000 de 
IMM-uri instruiți în competențe digitale 
(cum ar fi instrumente și echipamente 
digitale, consolidarea competențelor 
digitale, inclusiv competențe legate de 
tehnologiile cloud și tehnologii specifice 
industriei 4.0) 

Pilonul III – Creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii 

Reformele și investițiile din acest pilon 
trebuie să vizeze consolidarea 
potențialului de creștere și să permită o 
redresare sustenabilă a economiei 
Uniunii. De asemenea, sunt destinate 
promovării antreprenoriatului, economia 
socială, dezvoltarea de infrastructuri și de 
transporturi sustenabile, industrializarea 
și reindustrializarea și să atenueze efectul 
crizei provocate de COVID-19 asupra 
economiei.  

Componenta C8 - Reforma fiscală și 
reforma sistemului de pensii sunt 
propuse măsuri care adresează aceste 
provocări. 

Această componentă include 6 reforme și 
10 investiții iar bugetul total propus este 
de 456,93 mil. euro. 

Măsuri de reformă: 

R1. Reforma Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală (ANAF) prin 
digitalizare 

R2. Modernizarea sistemului vamal și 
implementarea vămii electronice 

R3. Îmbunătățirea mecanismului de 
programare bugetară 

R4. Revizuirea cadrului fiscal 

R5. Crearea și operaționalizarea Băncii 
Naționale de Dezvoltare 

R6. Reforma sistemului public de pensii 

Rezultatele așteptate ale măsurilor în 
cadrul acestei componente vor fi de 
natură să ducă la finalul perioadei de 
implementare la îmbunătățirea 
principalilor indicatori de performanță în 
domeniul fiscal, respectiv: 

 Intrarea în vigoare a cadrului legal 
pentru înrolarea obligatorie a 
contribuabililor persoane juridice în SPV 
(Spațiul Privat Virtual) și înrolarea 
suplimentară a minim 500.000 de 
contribuabili în SPV 
 Modernizarea infrastructurii 
hardware-software și a infrastructurii 
suport pentru furnizarea serviciilor 
electronice către contribuabili - 60% din 
serviciile destinate contribuabililor 
persoane juridice trebuie să fie 
disponibile online 
 Registrul electronic al riscurilor 
complet funcțional și operaționalizarea 
platformei Big Data / Analytics 
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 Cel puțin 600.000 de case de 
marcat conectate la sistemul electronic al 
ANAF 
 creșterea ponderii veniturilor 
colectate raportat la PIB cu cel puțin 2.5 
puncte procentuale față de anul 2019 
 reducerea decalajului la TVA cu 5 
p.p. raportat la valoarea din 2019 
 Actualizarea și modernizarea 
sistemului informatic privind dezvoltarea 
și gestionarea bugetului național, prin 
valorificarea masivă de date și informații 
care să reflecte cât mai bine cheltuielile 
bugetare, la nivel de politici și programe 
 Pentru sistemul vamal: 100% 
infrastructură hardware-software 
modernizată. Intrarea în vigoare a legii de 
modificare a Codului Fiscal privind 
reducerea graduală a ariei de 
aplicabilitate a regimului special de 
taxare pentru microîntreprinderi. 
 Implementarea unui sistem 
informatic pentru Casa Națională de 
Pensii Publice (CNPP) 
Exemple de detalii incluse în reforma 
fiscală: 
 Îmbunătățirea administrării 
marilor contribuabili 
 Introducerea unui model mai 
transparent și orientat spre servicii al 
administrării taxelor 
 Implementarea analizei 
cheltuielilor (spending reviews) în 
domeniul de sănătate și educație (vor 
urma și alte sectoare) 
 Introducerea unui proces real de 
bugetare multi-anuală, mai ales pentru 
partea de cheltuieli 

Reforma pensiilor este una structurală, 
care va asigura un nivel adecvat pentru 
cei cu venituri mici și de asemenea 
sustenabilitate a sistemului de pensii pe 
termen mediu și lung 
Exemple de detalii incluse în reformă: 
 Pensiile speciale sunt limitate la 
nivelul permis de Constituție 
 Un sistem nou bazat pe o formulă 
stabilă de beneficii și o indexare automată 
a pensiilor 

În cadrul acestui pilon al PNRR este 
propusă o inițiativă de importanță 
majoră, crearea și operaționalizarea 
Băncii Naționale de Dezvoltare, care va fi 
acreditată de Guvern ca partener de 
implementare fonduri UE și de Comisia 
Europeană ca partener de implementare 
Invest EU. 

După înființarea sa, obiectivele Băncii vor 
fi: 

 promovarea dezvoltării 
economice și a competitivității; 
 accesul la finanțare pentru 
proiecte de infrastructură viabile din 
punct de vedere economic, inclusiv în 
perioadele de dezintermediere 
financiară; 
 asigurarea accesului la finanțare 
pentru IMM-uri; 
 îmbunătățirea absorbției 
fondurilor UE și a mecanismelor 
aferente; 
 funcționarea ca administrator de 
Fond al Fondurilor; 
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 să acționeze ca intermediar 
financiar cu rol de atragere a altor resurse 
private 
 furnizarea de servicii de 
consultanță și asistență tehnică 

Componenta C9 - Suport pentru 
sectorul privat, cercetare, dezvoltare și 
inovare propune 5 reforme și 10 tipuri 
principale de investiții, cu un buget total 
de 2.558,63 mil. euro, care adresează 
toate provocările de mai sus. 

Reformele: 

R1. Transparentizare legislativă, 
debirocratizare și simplificare 
procedurală destinate mediului de afaceri 

R2. Eficientizarea guvernanței în 
domeniul cercetării, dezvoltării și inovării 

R3. Reforma carierei de cercetător 

R4. Consolidarea cooperării dintre mediul 
de afaceri și cel de cercetare 

R5. Sprijin pentru integrarea 
organizațiilor de cercetare, dezvoltare și 
inovare din România în Spațiul european 
de cercetare 

În urma investițiilor propuse, vor fi 
obținute următoarele rezultate: 

 Cel puțin 5400 de contracte de 
finanțare prin schema de ajutor de stat 
pentru digitalizarea IMM-urilor și 
transformare digitală și tehnologică 
 Cel puțin 280 de contracte de 
finanțare prin Schema de minimis pentru 

ajutarea firmelor din România în 
procesul de listare la bursă 
 România va pune în aplicare 
recomandările detaliate în viitoarea 
facilitate de susținere a politicilor, 
respectând în același timp secvențierea și 
stabilirea de priorități care vor fi sugerate 
de PSF. Se va asigura implementarea în 
proporție de 80% a recomandărilor PSF. 
 Pentru a aborda fragmentarea 
tematică a organizațiilor CDI, vor fi 
stabilite 5 centre de competență, câte 
unul pentru fiecare misiune Horizon. 
Fiecare centru de competențe va avea ca 
scop sprijinirea a cel puțin 3 cereri peste 
pragul către Orizont Europa până în 2026 
și atragerea unui buget CDI suplimentar 
din sectorul privat. 
 500 vouchere solicitanților care 
depun o propunere de proiect în cadrul 
cererilor de înscriere în cadrul 
programului Horizon Europe și au trecut 
de faza de eligibilitate. Finanțarea a 100 
de proiecte conduse de cercetători 
internaționali de top 
 50 de cercetători primesc un grant 
pentru a realiza proiecte de cercetare din 
Orizont 2020 și Orizont Europa 
 Fondul de Fonduri de Capital de 
risc pentru Redresare, gestionat 
împreună cu Fondul European de 
Investiții ca și partener de implementare 
 Garanție de portofoliu pentru 
Acțiune climatică înființată și 
operațională, gestionate împreună cu 
Fondul European de Investiții ca și 
partener de implementare 
 Fondul de Fonduri pentru 
digitalizare, acțiune climatică și alte 
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domenii de interes, gestionat împreună 
cu Banca Europeană de Investiții ca și 
partener de implementare 
 Instrumentul financiar pentru 
eficiență energetică, gestionat împreună 
cu Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare ca și partener 
de implementare 
 Printr-un Proiect European de 
Interes Strategic (IPCEI) în domeniul 
microelectronicii cel puțin 2 entități din 
România vor participa în consorțiile 
răspunzând apelurilor de proiecte ale 
Întreprinderii Comune Tehnologii 
Digitale Esențiale. 

Pilonul IV - Coeziune socială și 
teritorială 

Reformele și investițiile din acest pilon ar 
trebui să contribuie la combaterea 
sărăciei și a șomajului pentru ca 
economiile statelor membre să se 
redreseze, fără a lăsa pe nimeni în urmă. 
Reformele și investițiile respective ar 
trebui să conducă la crearea de locuri de 
muncă stabile și de înaltă calitate, la 
incluziunea și integrarea grupurilor 
defavorizate și să permită consolidarea 
dialogului social, a infrastructurii și a 
serviciilor, precum și a sistemelor de 
protecție și bunăstare socială.  

Componenta C10 -Fondul local, cu 5 
reforme principale și 6 tipuri principale 
de investiții, cu un buget total de 2,1 
miliarde euro prin care administrația 
locală să poată realiza dezvoltarea 
necesară. 

Reforme principale: 

R1. Crearea cadrului pentru mobilitate 
urbană durabilă 

R2. Crearea cadrului de politică pentru o 
transformare urbană durabilă 

R3: Crearea unui cadru de politică pentru 
o transformare rurală durabilă: 
instituirea de consorții administrative în 
zonele rurale funcționale 

R4: Îmbunătățirea calității locuirii 

R5: Dezvoltarea sistemului de planificare 
–Codul amenajării teritoriului, 
urbanismului și construcțiilor 

Intervențiile ar urma să aibă rezultate 
importante cu efect asupra dezvoltării 
locale și pentru îmbunătățirea vieții 
multor categorii sociale. Sunt patru 
categorii de beneficiari principali pentru 
toate investițiile (municipiile reședință de 
județ, municipii, orașe, comune), cu 
excepția reabilitării termice a clădirilor 
publice unde beneficiari sunt doar orașele 
și comunele. 

Pentru maximizarea impactului vor fi 
promovate inițiativele în parteneriat sau 
asocierile de mai multe UAT-uri. (Zone 
Metropolitane, Zone Funcționale Rurale, 
consorții administrative.) 

Câteva dintre rezultatele așteptate: 

 Semnarea a cel puțin 40 de 
contracte de servicii de transport public 
care expiră în 2021-2026 ca urmare a 
procedurii de licitație deschisă la nivelul 
reședințelor de județ, respectând 
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standardele minime de serviciu pentru 
transportul public colectiv la nivel 
național 
 1104 unități de locuit construite 
pentru profesioniștii din domeniul 
sănătății și educației, în orașe sau în 
zonele rurale în care accesul la educație și 
asistență medicală este insuficient din 
cauza lipsei de profesioniști 
 4142 unități de locuit, construite 
în zonele urbane sau în zonele rurale, 
pentru tineri care provin din 
comunități/grupuri vulnerabile, 
intervenția fiind sprijinită de măsuri 
complementare din domeniul 
social/educație/piața forței de muncă; 
 1135 vehicule noi nepoluante cu 
zero emisii gaze de eșapament (200 buc. - 
autobuze electrice/hidrogen 12-18m, 515 
buc. - autobuze electrice/hidrogen 10m, 
50 buc. - tramvaie, 50 buc. -– troleibuze 
cu baterii 12-18m, 320 buc - microbuze 
electrice/hidrogen). 13.200 puncte de 
încărcare vehicule electrice în total, în 
toate categoriile de localități 
 491 unități administrativ-
teritoriale cu sisteme dezvoltate/extinse - 
Sisteme de Transport Inteligent și e-
ticketing/alte infrastructuri TIC 
 1.000 microbuze 
electrice/hidrogen achiziționate pentru 
scopuri comunitare 
 1091 km -lungimea pistelor de 
ciclism finalizate și operaționale, inclusiv 
măsurile de siguranță rutieră aferente 
 1,3 mil mp suprafața totală 
construită renovată moderat clădiri 
publice orașe și comune 

 378 documentații de amenajarea 
teritoriului, urbanism, respectiv planuri 
de mobilitate urbană ce vor fi elaborate în 
format digital și aprobate 

Pandemia a afectat puternic sectorul 
turismului și cel cultural. Scăderea 
turismului extern cauzat de pandemie a 
făcut ca turismul de destinație (turism 
local cu valoare adăugată mare dar care 
necesită investiții individuale) să devină 
crucial pentru supraviețuirea și 
dezvoltarea sectorului turistic, devenind 
un domeniu predilect de intervenție. 

Este necesară abordarea integrată dintre 
natură și cultură, pentru armonizarea 
legăturilor dintre funcțiile ecologice, 
economice și sociale ale teritoriilor. 

Turismul cultural și natural constituie un 
instrument valoros și sustenabil în 
implementarea unor reforme la nivel 
național. Acesta, poate fi firul roșu pe 
baza căruia să se dezvolte comunitățile, să 
se diversifice în ceea ce privește sursele de 
finanțare, să atragă și să creeze noi surse 
de venit în unități administrative. 
Proiectele propuse se bazează pe o 
abordare responsabilă a autorităților 
implicate și abilitate, optând să nu ignore, 
ci să cultive, protejeze și îmbogățească 
ecosistemul cultural, astfel contribuind 
cu impact direct în viața, bunăstarea și 
creșterea nivelului calității de trai în 
comunităților locale. 

Componenta C.11 - Turism și cultură 
PNRR propune 3 reforme și 7 investiții 
pentru a răspunde provocărilor și a 
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propulsa turismul de destinație, cu un 
buget total alocat de 449,01 mil. euro. De 
asemenea, se vor finanța investiții care să 
stimuleze accesul la cultură în zonele 
defavorizate și conținutul digital pentru 
producătorii de audiovizual 

Reforme: 

R1. Operaționalizarea organizațiilor de 
management al destinației (OMD-uri) 

R2. Crearea cadrului pentru 
operaționalizarea traseelor cicloturistice 
la nivel național 

R3. Reformarea sistemului de finanțare a 
sectorului cultural 

Astfel, ca rezultate după implementare, 
vor exista: 

 Realizarea acreditarea a 8 OMD de 
către ministerul de resort, cu participarea 
agențiilor de dezvoltare regională, a 
autorităților locale și a altor părți 
interesate relevante la destinație, pentru a 
furniza strategii ale OMD-urilor, cu un 
accent special pe dezvoltarea piețelor 
țintă internaționale și promovarea 
transformării socio-economice durabile / 
ecologice în zonele rurale și defavorizate 
 Creșterea cu 20% până la sfârșitul 
anului 2025 a numărului de turiști străini 
atrași în zonele unde sunt localizate 
OMD-urile regionale, raportat la cifrele 
din 2019 
 225 de situri restaurate vor fi 
deschise turiștilor. 12 rute (trasee) 
culturale dezvoltate și marcate, 5 castele, 
5 curii, 10 biserici de lemn, 5 cule, 10 

biserici și mănăstiri, 5 castre romane, 5 
cetăți, 30 de case tradiționale în Delta 
Dunării, 150 de case rurale tradiționale, 
10 muzee 
 3.000 km de piste pe trasee velo 
naționale, inclusiv traseele EuroVelo - 
Municipii, ADI, parteneriate multi-nivel, 
iar legat de aceasta: 
 Constituirea Centrului Național de 
Coordonare Velo; 
 Studii specifice pentru traseele 
cicloturistice; 
 Rețea națională de piste velo și 
trasee cicloturistice, inclusiv traseele 
EuroVelo 
 Platforma Națională E-Velo. 
 50 de localități cu populație sub 
50.000 de locuitori vor beneficia de 
implementarea a două programe de 
finanțare pilot care vor dezvolta proiecte 
de educație culturală 
 40 de microîntreprinderi, mici, 
mijlocii și alte persoane juridice active în 
domeniul producției și distribuției de 
filme finanțate pentru dezvoltarea de 
capacități digitale de editare și 
postproducție pentru produse digitale 

Pentru prima dată în România, prin 
PNRR, sunt create sau modernizate 
muzeele memoriei: Muzeul Național de 
Istorie a Evreilor și al Holocaustului, 
Memorialul Revoluției Decembrie 1989/ 
Timișoara Capitală Europeană a Culturii, 
Închisoarea tăcerii de la Râmnicu Sărat, 
Memorialul Victimelor din Sighetul 
Marmației și alte memoriale prin care 
România democratică și europeană 
onorează memoria victimelor 
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totalitarismelor și educă generațiile 
tinere. 

Pilonul V – Sănătate, precum și 
reziliență economică, socială și 
instituțională 

Componenta C12 - Sănătate propune 3 
reforme și 2 tipuri principale de investiții 
cu un buget total de 2.450,01 mil. euro. 
Prin acestea, vor fi adresate mare parte 
din aceste probleme și provocări. 

Reforme: 

R1. Dezvoltarea capacității pentru 
gestionarea fondurilor publice din 
sănătate 

R2. Dezvoltarea capacității de investiții în 
infrastructura sanitară 

R3. Dezvoltarea capacității pentru 
managementul serviciilor de sănătate și 
managementul resurselor umane din 
sănătate 

Rezultatele pe care PNRR țintește să le 
obțină la final vor fi, între altele: 

 200 de centre comunitare nou 
construite sau renovate. Funcționalitatea 
centrelor comunitare integrate include 
spații pentru furnizarea de servicii 
medicale, sociale, educaționale în 
conformitate cu prevederile legislației 
specifice și a problemei grupurilor 
vulnerabile identificate din punct de 
vedere medico-socio-economic. 
 Cel puțin 300 de comunități slab 
deservite, inclusiv comunități cu 
populație majoritar romă sau comunități 

rome, vor avea acces la servicii medicale 
prin centrele comunitare integrate. 
 119 de cabinete de planificare 
familială echipate și / sau reabilitate. 
 Cel puțin 3.000 de asociații de 
cabinete / cabinete ale medicilor de 
familie vor fi echipate sau renovate pe 
baza unui apel deschis.25 de unități de 
terapie intensivă vor beneficia de 
investiții în infrastructura pacientului 
critic neonatal pentru diagnosticarea 
precoce, tratamentul prenatal / neonatal 
și postnatal. 
 Cel puțin 30 de unități de îngrijire 
ambulatorie vor fi modernizate, 
reabilitate, extinse (inclusiv prin 
construcția de clădiri noi) și echipate. 
 Cel puțin 25 de spitale publice vor 
beneficia de echipamente și materiale 
pentru a reduce riscul de infecții asociate 
asistenței medicale. 
 10 unități medicale mobile vor fi 
echipate cu echipamente pentru 
screeningul cancerului de sân și de col 
uterin. 
 3000 de angajați care lucrează în 
domenii legate de sănătate din 
administrația centrală, instituții 
descentralizate, conducerea unităților de 
asistență medicală și personal care acordă 
îngrijire directă pacienților instruiți în 
prevenirea corupției și abordarea 
conflictelor de interese din sistemul de 
sănătate 
 1.000 de manageri de spitale, 
membri ai comitetelor de conducere, șefi 
de secție / laborator / farmacie, manageri 
ai direcțiilor județene de sănătate publică 
și a oficiilor județene de asigurări de 
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sănătate, medicii de familie care 
gestionează cabinetele individuale / 
grupate etc și 1000 de persoane din 
structurile de resurse umane ale 
spitalelor, direcțiile județene de sănătate 
publică și alte instituții de servicii de 
sănătate vor primi instruire 

C13  Reforme sociale 

În special sunt necesare intervenții 
pentru grupurile vulnerabile, precum 
copii și persoane cu dizabilități. Sunt 7 
reforme și 4 investiții principale pe acest 
domeniu, cu un buget total de 196,74 mil. 
euro. 

Reforme: 

R1. Crearea unui nou cadru legal pentru a 
preveni separarea copiilor de familie 

R2. Reforma sistemului de protecție a 
persoanelor adulte cu dizabilități 

R3. Implementarea venitului minim de 
incluziune (VMI) 

R4. Introducerea tichetelor de muncă și 
formalizarea muncii pentru lucrătorii 
casnici 

R5. Asigurarea cadrului legal pentru 
stabilirea salariului minim 

R6. Îmbunătățirea legislației privind 
economia socială 

R7. Reforma serviciilor de îngrijire de 
lungă durată pentru persoanele vârstnice 

În urma investițiilor vor fi obținute 
rezultate importante precum: 

 Intrarea în funcțiune a unei rețele 
de 150 de centre de servicii zilnice de cel 
puțin 10% în comunitățile cu o populație 
semnificativă de romi, pentru a preveni 
separarea copiilor de familii. 
 Cel puțin 8455 de persoane cu 
dizabilități instituționalizate (50% din 
numărul din decembrie 2020) care 
beneficiază de sprijin în vederea 
dezinstituționalizării și a implementării 
„căii de viață independentă” a acestora. 
 Reducerea numărului de persoane 
cu dizabilități instituționalizate la 11500 
de la 16911, după ce au primit sprijinul 
relevant, pe baza unei abordări de 
gestionare a cazurilor, pentru a avansa pe 
„calea de viață independentă” 
 50 de servicii comunitare 
modernizate (centre de zi și centre de 
recuperare neuro-motorie pentru 
persoane cu dizabilități) printr-un 
program național de finanțare a 
investițiilor precum reabilitarea, 
consolidarea, modernizarea și furnizarea 
de servicii bazate pe comunitate. 
 Intrarea în funcțiune a 55 de noi 
servicii comunitare (45 noi clădiri NZEB 
și 10 clădiri noi nZEB +) pentru 
persoanele cu dizabilități (centre de zi, 
servicii de asistență și suport și centre de 
servicii de recuperare neuro-motorie 
pentru pacienți) care vor oferi activități 
pentru cel puțin 4.870 de persoane cu 
dizabilități în 4 ani, având în vedere viața 
independentă. 
 56700 familii eligibile 
suplimentare care beneficiază de schema 
îmbunătățită (calculată pe baza estimării 
numărului de beneficiarilor familiei, 
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conform legii actualizate), pe lângă 
beneficiarii eligibili actuali ai venitului 
minim garantat, adică 189 000 de familii 
la sfârșitul anului 2020. 
 Cel puțin 10.000 de beneficiari 
angajează lucrători casnici prin sistemul 
de tichete de muncă, cel puțin 20 000 de 
lucrători domestici / furnizori înregistrați 
anterior ca șomeri sau inactivi furnizează 
servicii prin intermediul tichetelor de 
muncă și cel puțin 60 000 de lucrători 
domestici / furnizori înregistrați anterior 
ca șomeri sau inactivi furnizează servicii 
prin intermediul tichetelor de muncă. 
 Intrarea în funcțiune a unei rețele 
de 71 de centre de servicii de zi pentru 
vârstnici 

Componenta C14 - Buna guvernanță 

În cadrul acestei componente PNRR 
propune o adevărată revoluție în sistemul 
de recrutare și cel de promovare a 
funcționarilor publici. Sunt 9 reforme și 4 
tipuri de investiții majore pe aceste 
sectoare, care vor răspunde provocărilor. 
Bugetul total propus: 165,6 mil. euro. 

Reforme: 

R1. Îmbunătățirea predictibilității și a 
eficienței proceselor decizionale prin 
întărirea capacității de coordonare a 
politicilor și analiză de impact la nivelul 
Guvernului și al ministerelor 
coordonatoare, precum și prin 
consolidarea instrumentelor în vederea 
creșterii calității consultărilor publice la 
toate palierele administrației 

R2. Întărirea coordonării la Centrul 
Guvernului printr-o abordare integrată și 
coerentă a inițiativelor în domeniul 
schimbărilor climatice și a dezvoltării 
durabile 

R3. Management performant al resurselor 
umane în sectorul public 

R4. Dezvoltarea unui sistem de salarizare 
echitabil și unitar în sectorul public 

R5. Garantarea independenței justiției, 
creșterea calității și eficienței acesteia 

R6. Intensificarea luptei împotriva 
corupției 

R7. Evaluarea și actualizarea legislației 
privind cadrul de integritate 

R8. Reformarea sistemului național de 
achiziții publice 

R9. Îmbunătățirea cadrului procedural de 
implementare a principiilor guvernanței 
corporative în cadrul întreprinderilor de 
stat 

În administrația publică, detaliile 
reformei vor include: 

 Un sistem de recrutare pilot pe 
modelul EPSO european pentru 
administrația centrală, în 2022, urmat de 
replicarea la nivel național pe baza 
lecțiilor învățate, începând cu 2023 
 Un sistem nou multi-anual de 
planificare pentru nevoile de recrutare 
din sectorul public 
 Introducerea unui sistem de 
recrutare nou pentru înalții funcționari 
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publici care interzice politizarea 
funcțiilor 
 În domeniul justiției, sunt incluse 
în PNRR, pe lângă reformele asumate în 
cadrul MCV, o serie de măsuri, spre 
exemplu: 
 Adoptarea noii Strategii Naționale 
Anticorupție și implementarea acestora 
 Adoptarea strategiei privind 
dezvoltarea sistemului judiciar pentru 
perioada 2022-2025 
 Adoptarea legii de modificare a 
competențelor ANABI 
 Adoptarea „Legilor justiției” 
(statutul magistraților din România, 
organizarea judiciară, Consiliul Superior 
al Magistraturii) 
 O creștere cu aproximativ 50% a 
valorii bunurilor indisponibilizate și 
administrate de ANABI 
 Reformarea sistemului național de 
achiziții prin eficientizarea procesului de 
achiziții - un nou formular standard 
electronic va fi disponibil 

Pilonul VI – Politici pentru generația 
următoare copii și tineri 

Problemele din sistemul de educație 
reflectă un nivel ridicat de inechitate în 
cadrul sistemului educațional. Școlile din 
mediul rural și din regiunile 
dezavantajate economic suferă de pe 
urma unei precarități a ofertei 
educaționale dar și a infrastructurii. 

Componenta C15 - Educație - PNRR 
propus de România adresează prin 7 
reforme și 18 investiții aceste provocări, 

cu un buget total propus de 3.605,97 mil. 
euro. 

Reformele: 

R1. Elaborarea și adoptarea pachetului 
legislativ pentru implementarea 
proiectului „România Educată” 

R2. Dezvoltarea unui sistem de servicii de 
educație timpurie unitar, incluziv și de 
calitate 

R3. Reforma sistemului de învățământ 
obligatoriu pentru prevenirea și reducerea 
părăsirii timpurii a școlii 

R4. Crearea unei rute profesionale 
complete pentru învățământul tehnic 
superior 

R5. Adoptarea cadrului legislativ pentru 
digitalizarea educației 

R6. Actualizarea cadrului legislativ 
pentru a asigura standarde ecologice de 
proiectare, construcție și dotare în 
sistemul de învățământ preuniversitar 

R7. Reforma guvernanței sistemului de 
învățământ preuniversitar și 
profesionalizarea managementului 

La finalul acestor reforme și investiții se 
așteaptă rezultate importante precum: 

 110 de creșe înființate și 
operaționalizate și 412 servicii 
complementare (se înființează în spații 
oferite de comunitate/diferiți furnizori 
publici și privați de educație, în 
localitățile izolate, dezavantajate unde nu 
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se justifică construirea unei 
creșe/grădinițe) 
 420 de formatori curriculari și 
respectiv în monitorizarea serviciilor de 
educație timpurie vor fi instruiți și 
evaluați în cadrul a două programe de 
formare continuă și vor primi certificate 
specifice. 
 Alocarea a 42 granturi (1 pe județ) 
pentru formarea a 19 950 de persoane 
(475 pe județ) care lucrează în servicii 
standard și complementare de educație 
timpurie (personal didactic și 
nedidactic), acordând prioritate celor din 
serviciile nou înființate. 
 2500 de școli incluse în programul 
de abandon vor fi complet digitalizate 
prin achiziționarea echipamentului 
necesar (tablete, imprimante, routere). 
Creșterea cu cel puțin 60% a numărului 
de studenți înscriși în ruta completă de 
învățământ dual. 
 57 de școli agricole vor fi sprijinite 
pentru modernizarea, renovarea și 
extinderea laboratoarelor școlare, 
atelierelor și laboratoarelor IT, 
cantinelor, cazării pentru studenți, 
achiziționarea de materiale biologice, 
echipamente agricole și mașini pentru 
efectuarea lucrărilor agricole, formarea 
cadrelor didactice pe baza unor programe 
specifice legate de agricultură, echipare. 
Creșterea cu 10% a numărul elevilor 
înscriși în liceele agricole față de 2020 
 Dotarea a 909 de școli VET vor fi 
dotate cu infrastructuri digitale și 
instrumente pentru predare și a 
laboratoarelor de informatică și 
atelierelor de practică 

 Cel puțin 100.000 cadre didactice 
formate în educația digitală integrată și în 
tranziția digitală 
 Cel puțin 5.200 de școli dotate cu 
resurse tehnologice noi pentru 
laboratoarele IT 
 Cel puțin 3.600 de școli dotate cu 
infrastructură și echipamente 
tehnologice noi 
 Cel puțin 1.100 Smart lab-uri 
achiziționate. 
 60 de noi centre de tehnologie 
inovatoare pentru a crea noile abilități ale 
viitorului prin inovarea continuă a 
programelor de studiu în cadrul 
universităților 
 Construirea a 5.020 și extinderea / 
modernizarea a 15.000 de locuri în 
campusurile universitare pentru a crea 
noi locuri de agrement și lectură, în 
special pentru studenții defavorizați 
 Construirea a 4.600 de locuri și 
extinderea / modernizarea a 15.000 de 
locuri ale campusurilor universitare 
pentru a crea noi locuri de cazare pentru 
studenții din medii socio-economice 
defavorizate, cu dizabilități, unele 
minorități etnice sau familii 
monoparentale etc. 
 10.000 laboratoare de 
științe/cabinete echipate 
 3 consorții școlare rurale create 
pentru a consolida mediul educațional 
rural, asigurând condiții optime pentru 
predare, respectând în același timp 
echitatea socială. 
 10 000 de participanți la cursuri de 
formare competente manageriale 
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(inspectori cu funcții de îndrumare si 
control, directori, manageri școlari) 

 

2.4. Planificare strategică la nivel 
Regional 

Integrarea în planificarea strategică  
pe plan regional 

Suceava este cel mai important municipiu 
din județul omonim, Studiul Băncii 
Mondiale încadrându-l ca pol județean. 
Conform Planului de Dezvoltare 

Regională 2021-2027, în prezent 44% din 
populație este domiciliată în mediul 
urban (16% în municipiul Suceava). 
Comunele mari din județ sunt Scheia 
(11.665 locuitori), Marginea (11.219 
locuitori), Dumbrăveni (9.815 locuitori) 
și Udești (8.100 locuitori) - 2018. 
Conform HG nr. 998/2008 pentru 
desemnarea polilor de creștere și a polilor 
de dezvoltare urbană în care se realizează 
cu prioritate investițiile din programele 
de finanțare comunitară și națională, 
municipiul  Suceava a fost desemnat pol 
de dezvoltare urbană. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sursa: Orașe  -Magnet-Migrație și navetism în România, Banca Mondială-2017 
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În cadrul SIDU Suceava 2021-2027, zona 
urbană funcțională (ZUF) este definită ca 
fiind teritoriul constituit dintr-un centru 
urban polarizator și una sau mai multe 
unități administrativ-teritoriale de bază 
contigue cuprinse în zona de navetism a 
acestuia, în cadrul căruia s-au dezvoltat 
relații de cooperare pe mai multe planuri. 

Localitățile componente ale zonei urbane 
funcționale sunt acelea din care cel puțin 

15% din populație face naveta către 
orașul nucleu.  

Zona urbană Funcțională a municipiului 
Suceava are în componență municipiul 
Suceava, orașul Salcea, precum și 
comunele Pătrăuți, Mitocu Dragomirnei, 
Adâncata, Hânțești, Siminicea, Ipotești, 
Dumbrăveni, Moara, Șcheia și Stroiești. 

  

Sursa: Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Suceava 2020-2030, 2020 
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 Zona Urbană Funcțională este traversată 
de coridoare principale TEN-T rutier și  
feroviar. 

Prioritățile Zonei Urbane Funcționale 
Suceava, proiecte cu impact metropolitan 
propuse de autorități ierarhizate în 
funcție de prioritate de către cetățeni 

1. Construcția unei Variante de Ocolire a 
Municipiului Suceava, în vederea devierii 
traficului greu și de tranzit 
2.Construirea imobilului pentru 
furnizarea serviciilor medicale pediatrice 

Sursa: Orașe  - Magnet-Migrație și navetism în România, Banca Mondială-2017 

 



 

Pagina 53 din 379 

Sursa: România Metropolitană, Banca Mondială-2019 

 

în sistem monobloc la Spitalul Județean 
de Urgență Sf. Ioan cel Nou Suceava 
3. Construcția Drumului Expres Siret 
(Pașcani - Suceava - Siret) 
4. Valorificarea monumentului istoric 
Curtea Domnească din Suceava pentru 
circuitul turistic local, regional și național 
5. Modernizarea a două drumuri de 
legătură: 1) Udești - Verești -  
Dumbrăveni - Siminicea - Hănțești și 2) 
Suceava - Moara - Drăgoiești Berchișești 
- Horodniceni 

6. Variante Ocolitoare în localitățile 
Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, 
Gura Humorului 

7. Drumul TransRegio Rodna (Suceava - 
Câmpulung Moldovenesc) 

8. Construcția centrului intermodal de 
mărfuri 

9. Modernizarea căii ferate Pașcani - 
Dărmănești 

10. Electrificarea căii ferate Dărmănești – 
Vicșani 
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2.5. Arhitectura instituțională 

 
∗ MFE - Coordonator Politică de 

Coeziune 
∗ MLPDA- Programele de cooperare 

teritorială 
∗ MADR - Politica Agricolă Comună, 

Politica Comună în domeniul 
pescuitului și Fondul aferent afacerilor 
maritime 

∗ MAI - Fondurile aferente domeniului 
afaceri interne 

Fondul azil, migrație și integrare (FAMI) 

Fondul securitate internă (FSI)  

Instrumentul pentru managementul 
frontierei și vize (IMFV) 

 

2.6. Arhitectura Programelor 
Operaționale 

Programe operaționale aferente 
implementării politicii de coeziune la 
nivel național: 

1. Programul Operațional Dezvoltare 
Durabilă (PODD) 

Priorități de investiții: 

 Tranziție energetică bazată pe eficiență 
energetică, emisii reduse,  sisteme 
inteligente de energie, rețele şi soluții 
de stocare (intervenții adresate 
mediului privat). Instrumente 
financiare 

 Dezvoltarea infrastructurii de apă și 
apă uzată și tranziția la o economie 
circulară 

 Protecția mediului prin conservarea 
biodiversității, asigurarea calității 
aerului şi decontaminarea siturilor 
poluate  

 Promovarea adaptării la schimbările 
climatice, prevenirea şi gestionarea 
riscurilor. 

 

2. Programul Operațional Transport 
(POT) 

Priorități de investiții: 

 Îmbunătățirea conectivității prin 
dezvoltarea rețelei TEN-T de 
transport rutier  

 Îmbunătățirea conectivității prin 
dezvoltarea infrastructurii rutiere 
pentru accesibilitate teritorială  

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

 Îmbunătățirea mobilității naționale, 
durabilă şi reziliență în fața 
schimbărilor climatice prin creșterea 
calității serviciilor de transport pe 
calea ferată  

 Îmbunătățirea conectivității prin 
creșterea gradului de utilizare a 
transportului cu metroul în regiunea 
București-Ilfov  
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 Îmbunătățirea conectivității şi 
mobilității urbane, durabilă şi 
reziliență în fața schimbărilor 
climatice prin creșterea calității 
serviciilor de transport pe calea ferată  

 Dezvoltarea unui sistem de transport 
multinodal  

 Creșterea gradului de utilizare a 
căilor navigabile şi a porturilor  

 Creșterea gradului de siguranță şi 
securitate pe rețeaua rutieră de 
transport  

 Asistenta tehnică. 

3. Programul Operațional Creștere 
Inteligentă şi Digitalizare (POCID) 

Priorități de investiții: 

 Creșterea competitivității economice 
prin cercetare și inovare  

 Dezvoltarea unei rețele de mari 
infrastructuri de CDI  

 Creșterea competitivității economice 
prin digitalizare  

 Dezvoltarea infrastructurii 
Broadband  

 Instrumente financiare pentru 
întreprinderi  

 Creșterea capacității administrative. 

4. Programul Operațional Sănătate 
(multifond) (POS) 

Priorități de investiții: 

 Continuarea investițiilor în spitale 
regionale: Craiova, Cluj, Iași- faza a 
II-a  

 Servicii de asistență medicală 
primară, comunitară și servicii 
oferite în regim ambulatoriu 

 Servicii de recuperare, paliaţie şi 
îngrijiri pe termen lung adaptate 
fenomenului demografic de 
îmbătrânire a populației şi profilului 
epidemiologic al morbidității 

 Creșterea eficacității sectorului 
medical prin investiții în 
infrastructură și servicii 

 Abordări inovative în cercetarea din 
domeniul medical 

 Informatizarea sistemului medical 

 Măsuri FSE care susțin cercetarea, 
informatizarea în sănătate și utilizare 
metode moderne de investigare, 
intervenție, tratament. 

5. Programul Operațional Capital 
Uman (POCU) 

Priorități de investiții: 

 Valorificarea potențialului tinerilor 
pe piața muncii    

 Prevenirea părăsirii timpurii a școlii 
și creșterea accesului și a participării 
grupurilor dezavantajate la educație 
și formare profesională 
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 Creșterea calității și asigurarea 
echității în sistemul de educație și 
formare profesională  

 Adaptarea ofertei de educație și 
formare profesională la dinamica 
pieței muncii și la provocările 
inovării și progresului tehnologic  

 Creșterea accesibilității, atractivității 
și calității învățământului profesional 
și tehnic 

 Creșterea accesului pe piața muncii 
pentru toți   

 Antreprenoriat și economie socială    

 Susținerea reformelor pe piața 
muncii în acord cu dinamica pieței 
muncii   

 Consolidarea participării populației 
în procesul de învățare pe tot 
parcursul vieții pentru facilitarea 
tranzițiilor și a mobilității . 

6. Programul Operațional 
Combaterea Sărăciei (POCS) 

    Priorități de investiții: 

 Dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității 
(intervenții  adresate  grupurilor de 
acțiune locală)  

 Dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității  

 Comunități marginalizate  

 Reducerea disparităților între copiii 
în risc de sărăcie și/sau excluziune 
socială și ceilalți copii   

 Servicii pentru persoane vârstnice   

 Sprijin pentru persoanele cu 
dizabilități  

 Sprijin pentru grupuri vulnerabile 

 Ajutorarea persoanelor defavorizate. 

7. Programele Operaționale 
Regionale – implementate la nivel de 
regiune (POR) 

Priorități de investiții: 

 O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 
(intervenții OP1 adresate mediului 
privat, organizațiilor CDI, 
parteneriate)  

 O regiune cu orașe Smart  

 O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul  

 Dezvoltarea sistemelor de încălzire 
centralizate 

 O regiune accesibilă 

 O regiune educată 

 O regiune atractivă  

 Asistență tehnică. 
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8. Programul Operațional Asistență 
Tehnică (multifond) (POAT) 

9. Programul Operațional pentru 
Tranziție Echitabilă (POTE) 

Actualul Program Operațional 
Infrastructură Mare (care are cea mai 
mare alocare financiară în 2014-2020) se 
va întoarce la structura din 2007 – 2013, 
intervențiile din domeniul Mediului 
urmând a fi preluate de Programul 
Operațional Dezvoltare Durabilă, iar cele 
din domeniul Transportului urmând a 
trece sub o Autoritate de Management 
din cadrul Ministerului de Transport.  

În premieră, Fondul Social European nu 
va mai finanța un Program dedicat 
creșterii capacității administrative, 
această intervenție regăsindu-se conform 
ministerului printre direcțiile viitorului 
Program Operațional Capital Uman. 

MADR va gestiona în continuare 
finanțările prin intermediul Politicii 
Agricole Comune și prin cea a 
Pescuitului. MAI va gestiona fondurile 
aferente domeniului afaceri interne 
(Fondul azil, migrație și integrare, Fondul 
securitate internă, Instrumentul pentru 
managementul frontierei și vize). 

Conform propunerii făcute publice de 
autorități, companiile vor putea accesa în 
următoarea perioadă financiară 
granturi/instrumente financiare prin 
intermediul mai multor programe. 

Programele operaționale regionale se vor 
axa pe „smart specialization”, transferul 
tehnologic, inovarea, sprijinirea IMM și 
digitalizare. Programul Operațional 
Creștere Inteligentă și Digitalizare va 
pune la dispoziție instrumente 
financiare. Prin Programul Operațional 
Dezvoltare Teritorială Integrată se vor 
finanța intervenții în domeniul 
turismului, culturii și patrimoniului 
cultural. 

2.7. Programe de cooperare 
transfrontalieră 

În perioada 2021-2027, România va 
beneficia de asistență financiară 
comunitară nerambursabilă pentru 
dezvoltarea de programe şi proiecte de 
cooperare teritorială europeană, având ca 
scop dezvoltarea echilibrată a întregului 
teritoriu prin încurajarea cooperării şi 
schimbului de bune practici între toate 
regiunile Uniunii Europene. 

Programul de cooperare 
transfrontalieră Ungaria-Slovacia-

România-Ucraina INTERREG NEXT 
2021- 2027 

1. PO2 O Europă mai verde/ TO1 - 
P1 Mediu înconjurător 
Obiectiv tematic: Protecția mediului, 
atenuarea și adaptarea la schimbările 
climatice  
Prioritatea 1: Utilizarea sustenabilă a 
mediului în zona transfrontalieră - 
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conservarea resurselor naturale, acțiuni 
pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră și a poluării râurilor 
Rezultate așteptate: o capacitate sporită 
în zona de programare pentru a aborda 
provocările din domeniul protecției 
mediului și al atenuării schimbărilor 
climatice; Protecția cu succes a valorilor 
naturale comune prin demolarea 
efectelor frontierelor asupra habitatelor și 
creșterea gradului de conștientizare a 
persoanelor care locuiesc în zonă; 
Îmbunătățirea calității apei râurilor care 
trec granițele ca urmare a intervențiilor 
legate de gestionarea deșeurilor și 
tratarea apelor uzate; 
Creșterea gradului de conștientizare, 
competență și abilități în domeniul 
tehnologiilor energiei regenerabile și al 
intervențiilor de eficiență energetică în 
rândul cetățenilor, întreprinderilor și 
instituțiilor; Ca rezultat final, mai puțină 
dependență de sursele de energie 
importate în zona de programare. 
2. PO2 O Europă mai verde/ TO8 - 
P1 Dezastre 
Obiectiv tematic: Obiectiv tematic 8: 
Provocări comune în domeniul 
siguranței și securității  
Prioritatea 1: Sprijinirea activităților 
comune pentru prevenirea dezastrelor 
naturale și provocate de om, precum și 
acțiuni comune în timpul situațiilor de 
urgență  
Rezultatele așteptate: riscul dezastrelor 
naturale și provocate de om ar trebui să 

fie redus și gestionarea acestor cazuri ar 
trebui să fie mai eficientă prin utilizarea 
de noi elemente de infrastructură, 
strategii comune și platforme de 
cooperare create pentru zona de 
programare. 
3. PO3 O Europă mai conectată + 
ISO2 O Europă mai sigură/ TO7- P1 
Transport 
Obiectiv tematic 7: Accesibilitatea 
regiunilor, dezvoltarea de rețele și 
sisteme de transport și comunicații 
sustenabile și rezistente la fenomenele 
climatice  
Prioritatea 1: Dezvoltarea infrastructurii 
de transport pentru îmbunătățirea 
mobilității persoanelor și bunurilor 
Rezultate așteptate: Creșterea 
mobilității forței de muncă și a 
întreprinderilor din regiunea de 
frontieră, creșterea activităților 
economice, inclusiv a numărului de 
vizitatori ai atracțiilor turistice. 
(Indicator de rezultat: creșterea 
numărului de vehicule care utilizează 
infrastructura de transport construită, 
modernizată și gestionarea frontierelor 
(numărul de vehicule pe zi). Valoare 
țintă: 1000). 
4. PO4 O Europă mai socială/ TO8 - 
P2 Sănătate 
Obiectiv tematic: Provocări comune în 
domeniul siguranței și securității 
Prioritatea 2: Sprijin pentru dezvoltarea 
sănătății 
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Rezultate așteptate: sunt prevăzute 
programe comune de prevenire, 
infrastructură medicală îmbunătățită și 
cooperări instituționale transfrontaliere 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
sănătate ale cetățenilor și reducerea 
riscului de pericol de epidemiologie 
umană care traversează frontiera. 
Indicator de rezultat: densitatea 
echipamentelor medicale (densitatea 
totală pe milion de populație, media 
simplă a tuturor tipurilor de echipamente 
măsurate în cele patru țări - HU, SK, RO, 
UA) 
5. PO5 O Europă mai aproape de 
cetățenii săi + PO4 O Europă mai 
socială + PO1 O Europă mai inteligentă 
/ TO3 - P1 Patrimoniu 
Obiectiv tematic 3: Promovarea culturii 
locale și conservarea patrimoniului 
istoric 
Prioritatea 1 – Promovarea culturii 
locale și a patrimoniului istoric, 
împreună cu funcțiile turistice  
Rezultate așteptate: Rețea de situri 
culturale și istorice reînnoite (clădiri și 
mediul și infrastructura acestora) care 
formează bazele produselor turistice din 
regiunea de programare (rute tematice 
care trec frontiera, programe culturale cu 
efect transfrontalier) cu care numărul de 
vizitatori poate fi mărit în zonă. 

 

 

Programul INTERREG NEXT 
România-Ucraina 2021- 2027 

În perioada de programare 2021-2027, 
următoarele obiective politice pot primi 
finanțare în cadrul Programului RO-UA. 

 

Obiectivul politic 2: O Europă și 
vecinătatea sa mai ecologică cu emisii 
reduse de carbon  

O Europă mai ecologică, cu emisii reduse 
de carbon, prin promovarea unei tranziții 
energetice curate și corecte, investiții 
verzi și albastre, o economie circulară, 
adaptarea la climat și prevenirea și 
gestionarea riscurilor 

Obiective specifice 

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

 Promovarea energiei regenerabile în 
conformitate cu Directiva privind 
energia regenerabilă (UE) 2018/2001, 
inclusiv criteriile de durabilitate 
stabilite în aceasta 

 Dezvoltarea de sisteme inteligente de 
energie, rețele și stocare în afara 
TEN-E 

 Promovarea adaptării la schimbările 
climatice și a prevenirii riscurilor de 
dezastre, a rezilienței, luând în 
considerare abordările bazate pe 
ecosisteme 

 Promovarea accesului la gestionarea 
durabilă a apei 
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 Promovarea tranziției către o 
economie circulară și eficientă din 
punct de vedere al resurselor 

 Îmbunătățirea protecției și 
conservării naturii, a biodiversității și 
a infrastructurii ecologice, inclusiv în 
zonele urbane, și reducerea tuturor 
formelor de poluare 

 Promovarea mobilității urbane 
multimodale durabile, ca parte a 
tranziției către o economie netă fără 
emisii de carbon 

Obiectivul politic 3: O Europă mai 
conectată prin îmbunătățirea mobilității 

O Europă mai conectată prin 
îmbunătățirea mobilității: dezvoltarea 
unei mobilități naționale, regionale și 
locale durabile, rezistente la climat, 
inteligente și intermodale 

Obiective specifice 

 Dezvoltarea unei rețele TEN-T 
durabile, rezistente la schimbări 
climatice, inteligente, sigure și 
intermodale 

 Dezvoltarea unei mobilități 
naționale, regionale și locale 
durabile, rezistente la schimbări 
climatice, inteligente și intermodale, 
inclusiv acces îmbunătățit și 
mobilitate transfrontalieră 

 Promovarea mobilității urbane 
multimodale durabile 

Obiectivul politic 4: O Europă și 
vecinătatea sa mai socială  

O Europă mai socială prin sporirea 
eficacității și incluziunii pieței forței de 
muncă, promovarea incluziunii 
socioeconomice a comunităților 
defavorizate, promovarea integrării 
socio-economice a resortisanților țărilor 
terțe, asigurarea accesului egal la 
asistență medicală și încurajarea 
rezilienței sistemelor de sănătate, 
îmbunătățirea rolului culturii și 
turismului sustenabil 

Obiective specifice 

 Îmbunătățirea eficacității și a 
incluziunii piețelor forței de muncă 
de calitate prin dezvoltarea 
infrastructurii sociale și promovarea 
economiei sociale 

 Îmbunătățirea accesului egal la 
servicii incluzive și de calitate în 
educație, formare și învățare pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii accesibile, incluziv 
prin  încurajarea rezilienței pentru 
educație și formare la distanță și on-
line 

 Promovarea incluziunii socio-
economice a comunităților 
marginalizate, a gospodăriilor cu 
venituri mici și a grupurilor 
defavorizate, inclusiv a persoanelor 
cu nevoi speciale, prin acțiuni 
integrate, inclusiv locuințe și servicii 
sociale 

 Promovarea integrării socio-
economice a resortanților țărilor 
terțe, inclusiv a migranților, prin 
acțiuni integrate 
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 Asigurarea accesului egal la asistență 
medicală și încurajarea rezilienței 
sistemelor de sănătate, inclusiv a 
asistenței primare 

 Consolidarea rolului culturii și al 
turismului durabil în dezvoltarea 
economică, incluziunea socială și 
inovarea socială 

Obiectiv specific 1 Interreg – O mai 
bună guvernanță a cooperării pentru 
Europa și vecinătatea sa 

Consolidarea capacității instituționale a 
autorităților publice și sprijinirea 
actorilor societății civile 

Obiective specifice 

 Consolidare capacității instituționale 
a autorităților publice 

 Promovarea cooperării juridice și 
administrative și a cooperării între 
cetățeni, actorii societății civile și 
instituții, în special în vederea 
soluționării obstacolelor juridice și 
de altă natură din regiunile de 
frontieră 

 Construirea încrederii reciproce, în 
special prin încurajarea acțiunilor 
interpersonale 

 Consolidarea capacității 
instituționale a autorităților publice 
și a părților interesate de a 
implementa strategii macroregionale 
și strategii de bazin maritim, precum 
și alte strategii teritoriale 

 Sprijinirea actorilor societății civile și 
a rolului acestora în reformarea 
proceselor și a tranzițiilor 
democratice 

 Obiectiv specific 2 Interreg - O Europă 
și vecinătatea sa mai sigură  

Principalele domenii acoperite: 
gestionarea frontierelor și gestionarea 
mobilității și a migrației. 

Obiective specifice 

 Managementul trecerii frontierei 

 Managementul migrației 

 Protecția și integrarea migranților 
(inclusiv a refugiaților) 

 Alte acțiuni pentru o Europă mai 
sigură 

 

  



 

 
 

 

 

 

3. PROFILUL SOCIO-ECONOMIC AL 
COMUNEI ȘCHEIA 

 

  

 

3.1. Situație existentă și evoluție 

3.2. Cadru Natural 

3.3. Cadru scocio-economic 
3.3.1. Încadrare în teritoriu 
3.3.2. Relații în teritoriu 
3.3.3. Fondul funciar 
3.3.4. Populație 
3.3.5. Infrastructura edilitară 
3.3.6. Sănătate și asistență socială 
3.3.7. Învățământ și cultură 
3.3.8. Recreere și sport 
3.3.9. Turismul și potențialul turistic 

3.4. Activități economice 
3.4.1. Agricultura 
3.4.2. Silvcultura 
3.4.3 Producția zootehnică 
3.4.4. Activități industriale 
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3.1. Situație existentă și evoluție 
 

3.1.1. Date privind evoluția în timp a 
unității teritorial - administrative 
Podișul Sucevei a făcut parte în perioada 
medievală din principatul Moldovei, dar 
de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, 
regiunea sa nord-vestică a constituit 
ținutul deluros al provinciei habsburgice 
și apoi austro-ungare Bucovina. De 
aceea, în etapa de pionierat a arheologiei, 
cele două sectoare moldovenesc și 
bucovinean ale Podișului Sucevei, au 
avut un destin diferit. 

În secolul al XIX-lea, secolul revoluțiilor 
și al naționalităților, interesul pentru 
istorie și mai ales pentru cultură 
națională a crescut vertiginos. Din 
această perspectivă, în Bucovina s-au 
întâlnit luminismul monarhilor austro-
ungari și interesul acestora pentru 
cultură, cu strădania românilor de a-și 
conserva spiritul național. Preocupările 
cu privire la trecutul Bucovinei au 
condus, în mod inevitabil, și la primele 
experiențe arheologice, care îi au ca 
autori, de la început, pe austrieci, 
sprijiniți de autoritățile guvernamentale, 
și români, care își constituie propriile 
asociații de profil. 

Teritoriul Comunei Șcheia a oferit 
condiții geografice care au atras 

elementul uman din timpuri vechi. 
Astfel terenurile agricole, apele, 
pădurile, căile de comunicații au 
constituit factori favorabili de locuire şi 
răspândire a așezărilor omenești. 

La Siliștea Șcheii şi Cahla Morii s-au 
făcut numeroase cercetări arheologice 
care indică o locuire destul de intensă a 
acestui teritoriu încă  din paleolitic (cu 
circa 6000 ani î.e.n.).  

În Paleolitic populația de pe teritoriul 
Comunei Șcheia se îndeletnicea cu 
vânătoarea și pescuitul. Taberele 
paleolitice şi mezolitice de vânători erau 
așezate pe terasele râului Suceava şi pe 
versanții cu pantă mică. Așezările în 
paleolitic nu erau destul de stabile. 

În Neolitic omul a devenit producător de 
hrană. Așezările erau bine populate, 
răspândite pe partea dreaptă a râului 
Suceava, unde erau condiții prielnice de 
practicare a agriculturii. Din această 
epocă s-a descoperit la Mihoveni o 
locuință de tip Cucuteni şi ceramică 
liniară. Vânătoarea, îndeletnicire  
moștenită din epocile anterioare, a avut 
un rol important, fapt dovedit de 
descoperirile arheologice găsite pe 
teritoriul Comunei Șcheia, unelte 
confecționate din oase. 

În epoca Bronzului populația se ocupa cu 
agricultura, cu creșterea animalelor, 
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fiind stabilă. S-au identificat mărturii 
privitoare la creșterea animalelor. 

În epoca Fierului reprezentată prin 
Hallstattul Timpuriu (1200-1800 î.e.n.) 
de pe teritoriul Comunei Șcheia atestă 
existența şi trăsăturile specifice culturii 
populației traco-getice ale căror vestigii 
s-au descoperit pe teritoriul Satului 
Mihoveni, reprezentând locuințe de 
suprafață şi fragmente de ceramică cu 

diferite tonalități de la cenușiu la roșu 
brun. Locuințele geto-dace din secolul I 
î.e.n.-secolul I e.n., aveau în general 
caracter rural şi erau construite din lemn 
şi lut. 

În perioada corespunzătoare provinciei 
romane Dacia (sec. II-III e.n.) teritoriul a 
rămas neocupat de romani, aici trăind 
dacii liberi. Descoperirile de la Șcheia 
sunt mărturii grăitoare în acest sens. 

COD RAN  DENUMIRE  CATEGORIE  TIP  JUDEŢ  LOCALITAT
E  

CRONOLOGIE  

146478.01  Ansamblul 
bisericii 
medievale Sf.Ilie    

structură de 
cult/religioasă 
   

biserică    Suceava    Sf. Ilie, 
comuna 
SCHEIA    

Epoca medievală / sec. XV-
XVIII, sec. XIV    

146478.02  Situl arheologic 
de la Sf. Ilie - 
"Siliște". la cca. 
500 m N de 
biserică    

locuire civilă    așezare    Suceava    Sf. Ilie, 
comuna 
SCHEIA    

Latène, Epoca bronzului, 
Epoca romană, Eneolitic / 
sec. III - II a. Chr., sec. II - 
IV    

146441.01  Situl arheologic 
de la Șcheia - 
"Siliște". la cca. 
100 m SE de 
gară    

locuire civilă    așezare    Suceava    Șcheia, 
comuna 
SCHEIA    

Epoca bronzului, Latène, 
Neolitic, Epoca medievală, 
Epoca romană / sec. III-II 
a.Ch., sec. XIV - XVII, sec. 
II - III    

146469.01  Situl arheologic 
de la Mihoveni - 
"Cahla Morii". la 
cca. 2 km de sat, 
pe DJ 178A, la cca 
200 m de cazarma 
unității de 
jandarmi, pe 
terasa superioară 
a malului drept al 
râului Suceava    

locuire civilă    
 

 

 

 
 

așezare    Suceava    Mihoveni, 
comuna 
SCHEIA    

Hallstatt, Epoca medievală, 
Neolitic, Paleolitic, Epoca 
bronzului, Eneolitic, Latène 
/ sec. XIII - XV, sec.III-III 
a.CH, sec.II-IV p.Chr.    

Sursa: Repertoriul Arheologic Național 

În epoca migrațiilor (sfârșitul sec. III - 
mijlocul sec. XIII) popoarele migratoare 
au găsit pe teritoriul Comunei Șcheia şi 
în tot nordul Moldovei o civilizație 
superioară pe care şi-au însușit-o.  

Începând cu secolul al X-lea, populația 
românească este atestată şi prin izvoare 
scrise care îi menționează şi pe valahi, în 
părțile de nord ale Moldovei, aceștia 
fiind descendenți sub numele de 

http://ran.cimec.ro/sel.asp?com=1491&Lang=RO&crsl=2&csel=2&clst=1&lpag=100&campsel=com&Ocat=1
http://ran.cimec.ro/sel.asp?com=1491&Lang=RO&crsl=2&csel=2&clst=1&lpag=100&campsel=com&Otip=1
http://ran.cimec.ro/sel.asp?com=1491&Lang=RO&crsl=2&csel=2&clst=1&lpag=100&campsel=com&Ojud=1&Oloc=1
http://ran.cimec.ro/sel.asp?com=1491&Lang=RO&crsl=2&csel=2&clst=1&lpag=100&campsel=com&Oloc=1
http://ran.cimec.ro/sel.asp?com=1491&Lang=RO&crsl=2&csel=2&clst=1&lpag=100&campsel=com&Oloc=1
http://ran.cimec.ro/sel.asp?com=1491&Lang=RO&crsl=2&csel=2&clst=1&lpag=100&campsel=com&ids=1
http://ran.cimec.ro/sel.asp?com=1491&Lang=RO&crsl=2&csel=2&clst=1&lpag=100&campsel=com&ids=2
http://ran.cimec.ro/sel.asp?com=1491&Lang=RO&crsl=2&csel=2&clst=1&lpag=100&campsel=com&ids=3
http://ran.cimec.ro/sel.asp?com=1491&Lang=RO&crsl=2&csel=2&clst=1&lpag=100&campsel=com&ids=4
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bolohoveni. 

În orânduirea feudală, condițiile 
geografice de dezvoltare a așezărilor sunt 
apropiate de cele actuale, omul 
intervenind puternic în modificarea 
unor aspecte ale cadrului geografic. 

Epoca lui Petru I Mușat (1375-1391) 
reprezintă o perioadă de înflorire 
economică, ceea ce a permis construirea 
Cetății Șcheia la 384m altitudine, pe 
dreapta pârâului Șcheia, în partea estică 
a satului, fiind construită pe un loc 
împădurit. Cetatea Șcheia sau Cetatea de 
Apus a Sucevei a fost construită din 
piatră cu contraforturi, cu șanț de 
apărare având un rol strategic. Cetatea a 
început să fie distrusă în timpul lui 
Alexandrul cel Bun. 

Denumirea satului Șcheia, provine de la 
acei meșteșugari denumiți ’’şchei”, care 
au fost aduși de domnitorul Petru I 
Muşat pentru construirea cetății în anii 
1373-1375, denumită ’’Cetatea Şcheia”, 
pe dealul Zamcăi. Acești ’’şchei”, 
cioplitori în piatră şi constructori de 
cetăți s-au stabilit pentru totdeauna pe 
platoul din fața cetății. Ei au fost foarte 
răspândiți în toate provinciile țării, au 
construit cetăți de apărare, curți 
domnești şi biserici, stabilindu-se apoi în 
localitățile respective. Datorită acestui 
fapt au rămas şi denumirile localităților 

de Șcheia (în Muntenia - 22 localități, 
Moldova – 17 localități, iar în 
Transilvania - 7 localități cu această 
denumire), care se păstrează şi în 
prezent. 

Satul Şcheia s-a format lângă Cetatea 
Şcheia, pe partea stângă a pârâului cu 
același nume, pe versantul expus către 
cetate. Vechea așezare era la Siliştea 
Şcheii pe locul actual ocupat de zona 
industrială Şcheia. Şchei este sinonimul 
cuvântului bulgari, sau români din 
Bulgaria, migrați în nordul Dunării care 
din punct de vedere al provenienței sunt 
români. Aceștia au plecat de la sud de 
Dunăre de teama turcilor care a 
transformat Bulgaria în pașalâc la 
sfârșitul secolului al XlV-lea. 

În Feudalism a avut loc o creștere a 
numărului populației şi progresul 
așezărilor rurale. Casele erau construite 
din bârne, perioada aceasta fiind pusă în 
evidență printr-o arhitectură care ajunge 
la apogeu şi se manifestă prin ctitorii 
bisericeștii cum ar fi biserica Sf. Ilie 
construită în perioada 1 mai - 15 
octombrie 1488 . Biserica a fost prădată 
în 1497 de poloni, în 1538 de turci, în 
1563 de cazaci şi în 1646 de tătari. 
Pictura interioară reprezintă familia lui 
Ștefan cel Mare. Satul Sf. Ilie s-a format 
în jurul acestei mănăstiri, azi biserică. 
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La 1 iunie 1613, mănăstirea Sf. Ilie 
deținea o parte din satul Şcheia. La 7 
noiembrie 1622 satul Şcheia făcea parte 
din Ocolul Suceava. La 27 martie 1721 
jumătate din satul Şcheia este dat 
episcopului de Rădăuți drept zălog 
pentru a putea plăti o parte din datoriile 
către turci. La 15 septembrie 1746 satul 
Şcheia este vândut lui Lupu Balș, satul 
având două mori, una pe pârâul Şcheia şi 
una pe râul Suceava. În anul 1756 este 
atestat satul Mihoveni care îşi are 
numele de la familia răzeșului Sandu 
Mihovan din Iacobeni. La 7 septembrie 
1756 satul Mihoveni este dat sub 
administrația mănăstirii Pătrăuți. 

Teritoriul Comunei Şcheia a făcut parte 
din Bucovina, care a intrat în anul 1775 
sub dominația Imperiului Habsburgic 
până în anul 1918, în această perioadă s-
au făcut colonizări succesive cu germani, 
cehi, ruteni, dar s-a păstrat majoritară 
populația românească. Curtea de la 
Viena a dus o acțiune de rutenizare şi 
germanizare a numelor locuitorilor, însă 
românii au luptat pentru păstrarea 
limbii, obiceiurilor şi a ființei naționale. 
În 1783 satul Mihoveni apare sub 
denumirea de Mivoveni. 

 În urma analizei hărții cadastrale din 
anul 1856 rezultă că satul Şcheia avea o 
rețea stradală geometrică iar satul 
Mihoveni o rețea complexă. Vatra 

satului s-a extins treptat de la sud-vest 
spre nord-est. În anul 1896 satul Şcheia 
făcea parte din districtul Suceava, având 
o școală, o fabrică de spirt, o biserică iar 
populația se ocupa cu agricultura şi 
creșterea animalelor. 

În componența satului Şcheia intră 
cătunul Ciritei, care avea o fabrică de 
spirt, moșia Şcheia din afara vetrei cu 14 
case şi ferma de la Fânaț. Satul Mihoveni 
era format din satul Buninţi şi Târla 
Florinta. Satul Sf. Ilie era format din 
Târla Frumoasa cu două case şi 16 
locuitori, din Târla Ciritei cu două case şi 
Târla Ratuș. 

În anul 1919, în urma recensământului 
din 28 februarie, rezulta că satul Şcheia 
avea două cătune: Ciritei şi Fânaț fiind 
formate din 370 de case, o școală, o bancă 
populară, o biserică, un restaurant şi o 
moară. Satul Mihoveni avea 303 case, iar 
satul Buninţi avea 190 de case, o școală, 
un oficiu poștal, un restaurant, o biserică 
şi o moară. Satul Sf. Ilie avea 482 de case, 
în anul 1919. 

În perioada 1918-1944 populația 
comunei a participat la cele două 
războaie mondiale. După primul şi al II-
lea război mondial, locuitorii Comunei 
au fost împroprietăriți cu pământ arabil.  
În anul 1942 a avut loc contopirea satelor 
Mihoveni şi Buninţi sub denumirea de 



Pagina 67 din 379 

Mihoveni. 

Documente ce atestă vechimea satului 
Buninţi:  
’’Din Tezaurul Documentar Sucevean 
1393-1849’’. Catalog de documente 
București. 
Documentul numărul 183 din 15 aprilie 
1617,  
”Radu Mihnea, domnul Moldovei, 
întărește schimbul făcut între Anastasie 
Crimca, arhiepiscop şi mitropolit al 
Sucevei şi Costea Bucioc paharnic. Primul 
a dat jumătate din satul Morcovăţ, cu 
heleşteu în Racovăţ, ținutul Hotin şi a 
primit satul Buninţi ce a fost sat domnesc 
în ținutul Sucevei”. (pag 100) 
Documentul numărul 191 din 8 iulie 
1617 prin care  
”Radu Mihnea domnul Moldovei 
întărește ipistohul Mănăstirii 
Dragomirna pentru un vad de moară pe 
râul Suceava (la capul hotarului de jos) al 
satului Buninţi ținutul Suceava”. (pag 
102) 
Documentul numărul 204 din 14 mai 
1619 (Iași) prin care ”Gaşpar Graţiani, 
domnul Moldovei, întărește Mănăstirii 
Dragomirna un vad de moară pe râul 
Suceava în partea de jos a satului 
mănăstiresc Buninţi, pentru a-şi face 
mori”. (pag 107) 
Documentul numărul  760 din 1737-
1739. ”Catastif de ipisoace şi zapise 

privind moșiile Mănăstirii Dragomirna 
printre care şi Buninţi”. (pag 253) 

Documentul numărul 1046 din 14 iulie 
1762 în care ”Gavril mitropolitul 
Moldovei, dă carte de bluestem asupra lui 
Toader Bădiliţă, ghedion popescul şi altor 
locuitori care cunosc hotarele moşiilor 
Bârnova, Buninţi şi Ruşciori şi nu le vor 
arăta după dreptate cum arată 
scrisurile”. (pag 347) 

Documentul  numărul  1420  din  27 
septembrie  1783  în  care,  ”Costache 
Borcilă magistratul orașului şi Gheorghe 
Tupilat starostele locuitorilor moldoveni 
din Suceava, apar în  fața  comisiei  
imperiale  de  delimitare  a  proprietăților 
din  Bucovina,  declarând  că  orașul  a 
fost întemeiat de daci şi apoi a fost mărit 
de domnii de odinioară ai Moldovei, 
mărginindu-se către apus cu Zahareşti, 
Bârnova, Stroieşti şi Buninţi’’. (pag 469) 

Documente ce atestă vechimea satului 
Mihoveni: 
Documentele  din  iunie  1774  şi  altele  de 
mai  târziu  atestă  că  satul  Mihoveni  de 
la înființare se numea Mivoveni. 
Teodor  Balan  în  lucrarea  sa  ”Satele 
dispărute  din  Bucovina”,  între  satele  cu 
nume schimbat menționează şi 
Mivoveniul căruia i s-a schimbat numele 
în Mihoveni. 
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Daniel  Werenka  în  lucrarea: 
”Topographie  der  Bukowina”  1774-
1785,  la  anexa  IX întocmită  la  17  iulie 
1785,  scoate  în  evidență  denumirea  
satului  Mivoveni  cu  aceea  de Mihoveni, 
făcută de statul major al armatei 
habzburgice, în același timp însă în 
lucrările de recensământ ale populației şi 
gospodăriilor, satul a fost denumit 
Mivoveni. 
Denumirea s-a menținut până în anul 
1870, când conflictele de stare civilă a 
parohiei Buninţi cu Mivoveni, au 
denumit satul Mihoveni, dar de la 
această dată parohia se numește Bininţi 
cu Mihoveni şi satul component de 
asemenea. 
Documentul 7232 din 25 septembrie 1723 
prin care domnitorul Mihai Racoviţă 
trimite pe  vornicii  de  Suceava  să 
cerceteze  conflictul  între  Mănăstirile  Sf. 
Ilie  şi  Pătrăuți  pentru metohul Florinta 
de pe teritoriul satului Mivoveni. 
Documentul  7234  din  11  noiembrie 
1725  prin  care  domnitorul  Mihail 
Racoviţă întărește Mănăstirii Sf. Ilie, 
metohul Florinta. 
Documentul 7265 din 7 septembrie 1756, 
prin care Constantin Mihai Cehan 
domnul Moldovei,  întărește  Mănăstirii  
Pătrăuţi  redobândirea  dreptului  de  a 
stăpâni  şi  ţine  moşia Mivoveni şi de a 
lua dijmă din grâne, din fân şi grădini 
precum şi de la 50 de stupi. 

În satele Mihoveni şi Buninţi, azi unite în 
satul Mihoveni, se păstrează încă vie 
amintirea unei mănăstiri de lemn 
întemeiată de niște călugări de la 
Mănăstirea Sf. Ilie.  

Existența acesteia se confirmă prin 
prezența unor resturi de temelie dar şi 
denumirii toponimice dată acelui loc de 
”Mănăstioara”, situată în sud-vestul 
pădurii Mihoveni la mică distanță de 
locul unde, cu peste 220 de ani în urmă, 
exista această mănăstire. Unele urme ne 
mai amintesc şi azi că aici a existat 
mănăstirea, la o distanță de 3 km de 
actuala vatră a satului: o grămăjoară de 
pietre şi cărămizi așezate pe locul unde a 
fost altarul. Se poate observa și locul 
unde a fost şi un mic heleșteu al 
mănăstirii. S-au mai păstrat în timp 
chiar unii vișini, nuci şi frasini pe locul 
din jurul fostei mănăstiri. 

Pe locul unde cândva era mănăstirea azi 
este o poiană numită ”Fundoaia”, nume 
dat de faptul că aici valea se înfundă. 
Terenul pe care a fost mănăstirea azi e 
fânaț  şi  până  în anul 1962 a aparținut 
unui locuitor al  satului, apoi a fost dat în 
folosința CAP-ului Mihoveni. 

În ceea ce privește satul Mihoveni, mai 
există câteva atestări documentare cu 
privire la vechimea școlii din acest sat, 
din anii  1884, 1886 şi 1894. Atestările 
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rezultă din sematismele în limba  
germană pentru anii 1883, 1884, 1886, 
1888, 1894, 1904 şi1906. Aceste 
documente fac referire şi la bisericile din 
Buninţi şi Mihoveni, din care vom 
aminti câteva: 

”Sematismul  Arhiepiscopiei doizeciene 
gr. or. a Bucovinei pentru anul 1883, 
Buninţi cu Mivoveni. Biserica parohială 
cu hramul arhanghelii Mihail şi Gavril, 
biserică din lemn clădită în 1768 de 
egumenul Macarie. Paroh Exarh Dimitrie 
Tarnavschi, născut în 1820, preot 1846, 
paroh 1849, exarh 1881.  Număr de 
familii 400, numărul de suflete bărbați 
892, femei 822, total 1714. Copii supuși 
învățământului poporal: băieți 168, fete 
298, copii care au frecventat școala: băieți 
2, nici o fată”. 
”Sematismul Arhiepiscopiei dioceziene 
ort. a Bucovinei pe anul 1888 Cernăuţi. 
Pagina 75, Buninţi cu Mihoveni; 
proprietatea fondului religionar 
(Căpitănia  districtului, judecătoria 
districtului şi percepția în Suceava), poșta 
în Suceava. Patronul bisericii Majestatea 
sa cezaro-crăiască. Parohia organizată 
după primul regulament bisericesc din 
anul 1786. Biserica parohială cu hramul 
Arhanghelii Mihail şi Gavril, din 
cărămidă, clădită în 1871-1877 pe 
spesele parohiei, prin antrepriză. În 1885 
târnosită, parohul precuviosul preot 

Simion Cobilanschi’’. 
’Sematismul școlilor poporale şi 
învățătorilor din Bucuvina, pe baza 
situaţiei de la 31 decembrie  1906, 
publicat de Consiliul școlar cezaro-crăiesc 
din Bucovina. Cernăuţi 1907, pagina 124. 
Așezarea școlii poporale în Mihoveni, la 
18 iunie 1884, a avut loc prima 
întemeiere a școlii şi la 17 mai 1902 a 
doua întemeiere a școlii. Data primei 
activități a școlii la 21 octombrie 1886. 
Director școlar, învățător pentru română 
şi germană Corjin Ignatie şi Corvin Maria 
învățătoare ajutătoare’’. 

Marea vechime şi continuitate a 
așezărilor umane din acest teritoriu a 
fost favorizată de un cadru natural 
extrem de variat şi bogat cu câmpii, 
dealuri, păduri, lunci, ape şi cu locuri 
adăpostite, ferite de căile deschise 
năvălitorilor. 

Teritoriul Comunei Şcheia constituie o 
străveche vatră de locuit neîntreruptă, 
atestată arheologic încă din paleolitic şi 
apoi în continuare până în zilele noastre. 

Comuna Şcheia oferă mărturii asupra 
vechimii continuității şi unității vieții 
materiale şi spirituale românești, asupra 
vitalității extraordinare a populației de a 
învinge numeroasele vicisitudini ale 
vremii, de a aspira neobosit şi permanent 
la o viață demnă, liberă şi independentă. 
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Pe actualul teritoriu al Comunei Şcheia a 
existat din cele mai vechi timpuri o 
populație autohtonă, ceea ce explică 
prezența a numeroase așezări din acele 
vremi.  

În prezent Comuna Şcheia este formată 
din satele Şcheia, Mihoveni, Sf. Ilie, 
Florinta şi Trei Movile. Satele Florinta şi 
Trei Movile s-au format prin roirea 
populației din vetrele vechi în câmp 
formând la început târle pentru creșterea 
animalelor, după care au devenit sate. 

Comuna Şcheia se află în zona de 
influență a orașului Suceava, fiind o 
comună suburbană. Satele Şcheia, 
Mihoveni şi Sf. Ilie sunt de tip 
bucovinean şi au în comun faptul că în 
interiorul vetrei satului se găsește un loc 
liber, care îl reprezintă toloaca sau 
islazul. Aceste sate au gospodăriile cu 
ocol întărit. O altă caracteristică a acestor 
sate este că sunt amplasate pe terase şi 
versanți însoriți şi semi însoriți, unde 
apa freatică se găsește la adâncimi 
cuprinse între 8 şi 22 de metri. 
Adăugarea la profilul agricol a unor noi 
ocupații în sectoarele secundar şi terțiar 
a modificat tipul de bază al construcțiilor 
cu un nivel, în construcții cu două nivele. 

Stema Comunei Șcheia 

Sursa: Hotărârea de Guvern nr. 1290/2003 privind 
aprobarea stemelor comunelor din județul Suceava, 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 862 din 

04.12.2003 

Stema comunei a fost adoptată în anul 
2003 prin Hotărârea nr. 1290/2003 
privind aprobarea stemelor comunelor 
din județul Suceava, anexa 2.76 .  

Descrierea stemei: Stema comunei 
Șcheia se compune dintr-un scut 
albastru cu o cruce de aur, pe o câmpie 
roșie, flancată de două săbii încrucișate 
cu vârful în sus, de argint. Scutul este 
timbrat cu o coroană murală cu un turn 
de argint. 

Semnificațiile elementelor însumate: 
Propunerea de stemă a comunei Șcheia 
asigură concordanța elementelor 
acesteia cu specificul economic, social, 
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cultural și tradiția istorică ale comunei, 
respectând tradiția heraldică a acestei 
zone și legile științei heraldicii. Coroana 
murală cu un turn de argint semnifică 
faptul că așezarea este comună. 

Caracteristici semnificative ale 
teritoriului și localităților, repere 
în evoluția spațială a localităților 

Măsurile propuse prin studiu au în 
vedere asigurarea dezideratelor de 
dezvoltare locală şi incluziune propuse 
de documentele europene, ținând cont 
de dezvoltarea istorică şi funcțională a 
teritoriului şi de specificul localității. 

Dezvoltarea tehnologiei comunicațiilor 
și a infrastructurii de transport a dus la 
popularea zonelor adiacente centrelor 
urbane și căilor de comunicație de 
proximitate ale acestora. Astfel au apărut 
zone urbane bazate pe migrația bi-
direcțională, formate dintr-un centru 
urban și localitățile înconjurătoare. 

Această relație strânsă între centrele 
urbane și teritoriile adiacente, bazată pe 
oferta de locuri de muncă, oportunități 
legate de educație și oferta serviciilor 
(publice sau private) a dus la conturarea 
a ceea ce a fost numit zonă urbană 
funcțională (ZUF). Comuna Scheia face 
parte din zona urbană funcțională a 
Municipiului Suceava. 

Datorită modului de formare și a 
relațiilor care le definesc, aceste zone au 
abilitatea de a depăși limitele 
administrative existente ale orașelor cu 
rol polarizator, în vederea atingerii 
obiectivelor de interes comun. 

O strategie de dezvoltare bazată pe 
policentricitate poate fi în contextul 
prezent o oportunitate pentru localitățile 
adiacente de a-și integra obiectivele și 
prioritățile în strategii de dimensiuni 
mai mari și la un nivel relevant. Astfel, 
îmbunătățirea infrastructurii de 
transport și comunicații, dezvoltarea 
rețelelor de energie și creșterea 
numărului și varietății serviciilor la 
nivelul comunei Șcheia, pot deveni 
elemente integrante ale dezvoltării la 
nivel intra- si inter-regional. 

3.1.2.  Gradul de implementare a 
obiectivelor strategice în perioada 
2014-2020 

Realizarea cu succes a obiectivelor SDL 
pentru perioada 2014-2020, reprezintă o 
garanție a finalizării acesteia ca 
instrument motor, de construcție, de 
convergență internă și de coerență în 
dezvoltarea Comunei Șcheia. Gradul de 
implementare a obiectivelor strategice în 
perioada 2014-2020 este de aproximativ 
95%. 
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SITUATIA OBIECTIVELOR STRATEGIGE 2014 - 2020  
GRAD DE IMPLEMENTARE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFRASTRUCTURĂ 
DE TRANSPORT SI 

DE UTILITĂTI 

Modernizare drumuri 
comunale și drum de 
exploatație agricolă: 

„Modernizare drumuri comunale în 
comuna Șcheia” 

DA 

„Amenajare drum comunal Huc în satul Sf. 
Ilie, comuna Șcheia, județul Suceava” 

DA 

„Modernizare drumuri de acces la 
exploatații agricole în comuna Șcheia, 
județul Suceava" SM 4.3. P.N.D.R. 

DA 

"Modernizare drumuri comunale DC 72 şi 
DC 73 în comuna Șcheia, județul Suceava" 

DA 

Extinderea rețelei electrice și a 
iluminatului public la noile 
construcții 

„Extindere iluminat public PT265” DA 

„Extindere iluminat public PT2 Dr. 
Marcian” 

DA 

„Extindere iluminat public zonă 
Jandarmerie” 

DA 

 Amenajarea de trotuare,  
rigole, șanțuri, evacuarea apei 
pluviale pentru prelungirea 
străzilor Cetății și Petru 
Mușat, modernizate prin SM 
322      

„Amenajare trotuare, parcări și lucrări de 
scurgere a apelor pluviale covor asfaltic pe 
DC74 în lungime de 1332m, drum poziția 
inventar nr. 61 în lungime de 345,75m și 
modernizare drum lateral pe o lungime de 
132m în comuna Șcheia, județul Suceava” 

DA 

„Amenajare trotuare și lucrări de scurgere a 
apelor pluviale în satele Șcheia și Mihoveni, 
Comuna Șcheia, județul Suceava” 

DA 

 Înființarea rețelei  de 
canalizare în satele Mihoveni 
și Florinta 

„Înființare sistem de canalizare şi extindere 
alimentare cu apă în satul Mihoveni, 
comuna Șcheia, județul Suceava”, aprobat 
pentru finanțare prin Programul Național 
de Dezvoltare Locală  

DA 

Modernizarea infrastructurii 
apă, apă uzată în Programul 
Operațional  Infrastructură 
Mare 2014-2020, Faza a II a, 
fonduri de coeziune pentru 
Șcheia și Sf. Ilie 

Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă 
uzată în perioada 2014-2020 

DA 
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AMENAJAREA 
TERITORIULUI 

Modernizarea sistemului 
rutier prin implementarea 
sistemelor video, a 
mijloacelor de semnalizare 
luminoase şi a indicatoarelor 
stradale 

 - Sistem de supraveghere video stradal în 
comuna Șcheia, județul Suceava 
- Execuție marcaje rutiere longitudinale  și 
marcaje rutiere transversale 
- Montarea de indicatoare rutiere definitive 
necesare în comuna Șcheia, județul Suceava 
 - Indicatoare rutiere definitive si oglinda 
rutiera, necesare în comuna Șcheia, județul 
Suceava 

DA 

Lucrări de drenare și forare 
pentru stăvilirea eroziunii 
solului din partea de est a 
satului Șcheia   

   DA 

Lucrări de drenare  și captare 
a izvoarelor 

  DA 

Reabilitarea podului peste 
pârâul Șcheianu 

 „Reabilitare podeț peste afluentul pârâului 
Șcheia, amplasat în comuna Șcheia, județul 
Suceava” 

DA 

Amenajarea și gabionarea 
pârâului Șcheianu 

  DA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCAȚIE 

Modernizarea școlilor din 
Mihoveni 

- Lucrări de reparații la Școala Șcheia, 
Școala Sf. Ilie, Școala Mihoveni 

DA 

Modernizarea școlii din Sf. 
Ilie 

Lucrări de reparații la Școala Șcheia, Școala 
Sf. Ilie, Școala Mihoveni 

DA 

Modernizare școală-localul 1 
Șcheia 

Lucrări de reparații la Școala Șcheia, Școala 
Sf. Ilie, Școala Mihoveni 

DA 

 Amenajarea curților 
interioare a unităților de 
învățământ 

  DA 

 Educație rutieră pentru elevi 
cu sprijinul poliției locale 

  DA 

Înființare de școli 
profesionale 

  NU 

 
 
 
 

MEDIU 

Promovarea colectării 
selective 

  DA 

Introducerea lămpilor LED în 
rețeaua de iluminat public 
stradal 

 Modernizarea  sistemului de iluminat  
stradal în Comuna  Șcheia, județul  Suceava 
finanțat prin ”Programul privind sprijinirea 

DA-fază 
achiziție 
execuție 
lucrări 



 

Pagina 74 din 379 

 eficienței energetice și a gestionării 
inteligente a energiei în infrastructura de 
iluminat public” – AFM 

 

 
 
 
 
 
 

CULTURĂ, SPORT 
ŞI AGREMENT 

Amenajarea spațiilor de joacă 
pentru copii în satele Trei 
Movile, Florinta și Sf. Ilie 

  DA 

Construirea unui complex 
cultural sportiv în satul Șcheia 

 „Complex Cultural Sportiv Șcheia, în 
comuna Șcheia, județul Suceava„ 

DA- FAZA 
EXECUTIE 
LUCRARI 

Reabilitarea și modernizarea  
căminului cultural și a 
bibliotecii  din satul Mihoveni 

„Reabilitare Cămin Cultural Mihoveni, 
comuna Șcheia, județul Suceava” 

DA- FAZA 
DALI 

Reabilitarea bisericilor și a 
monumentelor  

„Consolidarea, restaurarea şi conservarea 
ansamblului bisericii Sf. Ilie (biserică, 
clopotniță, zid de incintă) din satul Sf. Ilie, 
comuna Șcheia, județul Suceava”, cod SMIS 
116632 , finanțat prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020, Axa 
Prioritara 5 

DA - 
EXECUTIE 
LUCRARI 

 
 
 
 

TURISM 

Organizarea anuală a 
Sărbătorii Comunale și a 
evenimentelor culturale  

 -“BALUL GOSPODARILOR” în sat Șcheia, 
comuna Șcheia 
 - Organizarea evenimentului cultural – 
Ziua satului Sf. Ilie - Cămin Cultural din 
localitatea Sf. Ilie 
 - "Zilele Satului Mihoveni" în cadrul 
proiectului Măsura 322- "Flori de câmp"  în 
comuna Șcheia, județul Suceava 
- “NUNTA DE AUR”, dedicată cuplurilor 
din comuna Șcheia, județul Suceava, care 
au împlinit 50 de ani de căsnicie 
neîntreruptă. 

DA 

Promovarea meșteșugurilor 
tradiționale  

 Festivaluri organizate  DA 

 
 
 
 
 
 

Înființarea unui centru local 
de cooperare economică 

”Complex Cultural Sportiv Șcheia, în 
comuna Șcheia, județul Suceava”  
- va cuprinde un centru local de cooperare 
economică la care vor adera agenții 
economici din comună  

Da-
execuție 
lucrări 

Elaborarea unei strategii de 
marketing local 

    
DA 
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ECONOMIE 

Sprijinirea investitorilor în 
agroturism 

  DA 

Informarea cetățenilor în ceea 
ce privește legislația pentru 
accesarea fondurilor 
nerambursabile 

  DA 

Sprijinirea agricultorilor, a 
crescătorilor de animale, a 
tinerilor fermieri 

  DA 

Centrul de informare şi 
consultanță agricolă 

  DA 

 
 
 
 

ÎNTĂRIREA 
CAPACITĂŢII 

ADMINISTRATIVE 

Achiziționarea unor utilaje 
pentru  întreținerea 
drumurilor  

  DA 

Extinderea sediului Primăriei 
Șcheia 

S-au executat  lucrări de modernizare a 
sediului primăriei 

NU 

Amenajarea și modernizarea 
parcului din incinta Primăriei 

  DA 

39 OBIECTIVE STRATEGICE  
GRAD DE IMPLEMENTARE ~ 95% 
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Strategia de Dezvoltare Locală reprezintă 
un document legal de lucru al Consiliului 
Local Șcheia. Documentul are un 
caracter normativ şi prospectiv şi este 
supus la o permanentă reevaluare şi 
optimizare a opțiunilor de dezvoltare a 
comunității pentru a fi în concordanță cu 
realitățile economice şi sociale astfel  că, 
la nivelul  Comunei Șcheia, o serie de 
obiective au fost implementate iar altele 
sunt în curs de realizare. Îmbunătățirea 
calității vieții locuitorilor din comuna 
Șcheia este o preocupare continuă la 
nivelul UAT Șcheia, astfel în această 
perioadă au mai fost demarate și alte 
proiecte precum: 

1. Reabilitare termică și introducere 
sisteme alternative de încălzire și 
economisire a energiei, școala Mihoveni, 
com. Scheia, jud. Suceava finanțat prin 
”Programul privind creșterea eficienței 
energetice și gestionarea inteligentă a 
energiei în clădirile publice cu destinație 
de unități de învățământ” – AFM 

2. Rețele de distribuție gaze naturale 
din Comuna Scheia, județul Suceava 

3. „Achiziția de autoutilitare și 
echipamente pentru Serviciul Politiei 
locale Șcheia, comuna Șcheia, județul 
Suceava”, prin „GAL CETATEA 
BUCOVINEI ” Măsura 4/6B - Investiții 
pentru dezvoltarea teritoriului LEADER 

al „GAL CETATEA BUCOVINEI” în 
cadrul Programului Național de 
Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-
2020 

4. „Achiziție de dotări pentru 
transparență în furnizarea informațiilor 
de interes public în comuna Șcheia, 
județul Suceava” 

5. „Consolidare și modernizare 
școala cu clasele I-VIII Sf. Ilie, comuna 
Șcheia, județul Suceava” 

6. ”Reabilitarea și modernizarea 
drumurilor afectate de pagubele produse 
în urma calamitaților în satele Mihoveni, 
Sf. Ilie, Florinta , comuna Șcheia, județul 
Suceava” 
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3.2. Cadrul natural 

Așezarea geografică 

Comuna Şcheia este localizată în partea 
de est a județului Suceava, în imediata 
apropiere a Municipiului Suceava . 

Comuna Şcheia se învecinează cu 
următoarele teritorii: 

 la N comuna Pătrăuți şi comuna 
Dărmănești, având limita naturală 
râul Suceava; 

 la SV şi V comuna Stroiești; 

 la NV comuna Todirești; 

 la E municipiul Suceava; 

 la S comuna Moara. 

Comuna Șcheia se compune din 
localitățile Șcheia, Mihoveni, Sf. Ilie, 
Florinta, Trei Movile.  

Caracteristicile reliefului 

Zona comunei aparține unui relief de 
podiș, încadrându-se din punct de 
vedere geomorfologic în unitatea Podișul 
Moldovei, subunitatea Podișul Sucevei, 
partea nordică a subunității Podișului 
Fălticeni. 

Teritoriul comunei este situat 
morfologic în zona de platformă din 
cadrul Podișului Sucevei (subunitatea 
Podișul Fălticeni) a cărui relief a început 
să se schițeze din Sarmațianul inferior 
(Volhinian), odată cu retragerea apelor 

Mării Sarmatice spre SE. 

Văile sunt asimetrice de tip consecvent. 
Versanții în general sunt lini, cu pante 
mici, cu lungimi de 2 - 4 Km şi lățimi de 
2 - 3 km. Versanții cu expoziție nordică 
sunt afectați de alunecări. 

Relieful zonei este format din mici 
platouri structurale, prin forme colinare 
şi deluroase, ușor înclinate în sensul 
structurii geologice precum şi prin văi 
largi. 

Morfologia actuală este rezultatul 
acțiunii unui complex de factori, care s-a 
desfășurat într-o perioadă relativ 
îndelungată de timp, respectiv din post 
sarmațian şi până în prezent, în special 
prin rețeaua hidrografică şi procesele de 
versant. 

Relieful se poate împărți în trei 
subunități: 

 partea de nord-vest reprezentată de 
Dealul Mare (453m) şi Dealul 
Teișorului (528m), cuprinsă între 
râul Suceava şi pârâul Șcheia. 

 partea centrală, reprezentată de valea 
pârâului Șcheia, cu lunca şi terasele 
sale. 

 partea sudică reprezentată de Dealul 
Ciritei (453m) şi Dealul Crucii 
(428m). 

Din punct de vedere altimetric, teritoriul 
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Comunei Șcheia culminează pe Dealul 
Teişorul cu altitudinea de 528m, situat în 
nord-vestul teritoriului şi coboară în aval 
de Valea Sucevei până la 270m. Între 
aceste valori se disting o serie de dealuri 
intermediare formate din culmi care au 
înălțimi de 453m în Dealul Ciritei şi 
427m în Dealul Crucii. Valea Sucevei este 
pe aproape toată lungimea la altitudini 
situate sub 300m. Altitudinea medie a 
reliefului oscilează în jur de 400m, iar 
altitudinea maximă atinge 528m. 
Înălțimile cele mai mari sunt legate de 
prezența orizonturilor de roci mai dure, 
gresii şi calcare oolitice, care au rezistat 
eroziunilor. 

În funcție de factorii genetici dominanți 
ai reliefului întâlnim mai multe tipuri 
morfogenetice de relief: structural, 
fluvio-denudaţional, fluviatil. 

În cadrul reliefului structural, cele mai 
reprezentative forme sunt cuestele. În 
comuna Șcheia întâlnim cueste 
secundare, cu dimensiuni reduse, cum 
sunt în nordul satului Mihoveni spre râul 
Sucevei, din partea vestică a localității 
Șcheia spre pârâul Şcheianu: Cuesta 
Șcheii. 

Alte forme de relief structural sunt 
platourile structurale. Ele au suprafeţe 
netede şi întinse, mărginite de versanți 
abrupți, afectați de procese 
geomorfologice actuale. Astfel, 
reprezentative sunt platourile 

structurale: Dealul Ciritei (453 m), 
Dealul Crucii (428 m), Dealul Teişoara 
(528 m). Multe din suprafețele acestea se 
suprapun direct straielor de calcare şi 
gresii sarmatice, înregistrându-se un 
paralelism perfect între topografia 
reliefului şi orizonturile dure. Această 
corespondență se menține şi în cazul 
când plăcile amintite sunt acoperite cu 
depozite nisipoase sau argiloase, cu 
grosimi până la 20-25 m. 

Dacă tipurile precedente au o amploare 
şi o frecvență deosebite, relieful fluviatil 
se leagă exclusiv de prezența râului 
Suceava, în partea de nord a comunei. 

Rețeaua hidrografică 

Apele de suprafață 

Comuna Șcheia este străbătută de râul 
Suceava, pe partea de nord est a limitei 
teritorial – administrative, aparținând 
bazinului hidrografic al râului Siret. 

Rețeaua este completată de următoarele 
ape curgătoare: 

∼ pâraiele Şcheia, Şcheianu, Frumoasa 
şi Hăleşteu în zona satelor Şcheia şi 
Sf. Ilie; 

∼ pâraiele Săliştea şi Ciot în zona 
satului Mihoveni. 

La topirea zăpezilor și la viituri se 
formează mici cursuri de apă care devin 
afluenți ai pârâurilor, în zonele Podul 
Bulii, Frumoasa, Fâneții, Răzușca, 
Săliștea. 
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Din punct de vedere hidrologic, teritoriul 
Comunei Şcheia se încadrează în zona 
Podișului Moldovei, care se deosebește 
de celelalte zone, printr-un regim 
hidrologic continental mai accentuat 
predominând alimentarea pluvială, 
caracterizată prin ape mari de primăvară 
şi viituri pluviale intense în timpul verii 
şi toamnei. Scurgerea în timpul iernii 
este scăzută (alimentare preponderent 
subterană). 

Regimul hidrochimic al apelor este 
determinat de structura geologică şi 
elementele climatice, acestea fiind 
bicarbonatate - slab sulfatate.  

Apele subterane 

Apele subterane sunt cuprinse în 
„Unitatea hidrogeologică a dealurilor şi 
platourilor înalte”, având caracter de 
permanență, cu regimul scurgerii de „tip 
terasă”, de mică adâncime 5-10 m. 

Adâncimea pânzei freatice este între 0,5 
– 10 m, iar din punct de vedere 
hidrochimic  predomină carbonații (200 
- 500mg/l), densitatea lor variază între 
8,4 - 16,8°G, încadrându-se în categoria 
apelor potabile normale (clasa B. STASS 
1342/16). 

Direcția de scurgere a apelor subterane 
nu este conformă cu înclinarea patului 
impermeabil al Sarmațianului (spre SE), 
ci are loc spre NE. 

Stratul acvifer este alimentat continuu de 
apele provenite din precipitații, care se 
infiltrează în subsol, acumulându-se în 
depozitele grosiere ale cuaternarului. În 
zonele în care sarmațianul permeabil 
este apropiat de suprafață, acesta preia 
apele subterane. În consecință curgerea 
subterană este influențată de regimul 
pluviometric. 

Clima 

Clima din zona în care este situată 
Comuna Șcheia, are un caracter 
temperat continental, cu nuanțe 
excesive, cu ierni geroase şi veri 
călduroase, uneori cu perioade 
prelungite de secetă. 

Masele de aer predominante sunt cele 
continentale baltice şi scandinave, şi mai 
puțin cele oceanice-atlantice şi 
mediteraneene. 

Temperatura medie anuală la stația 
meteorologică Suceava este de 7 - 8°C, 
prezentând: 

 temperatura medie a lunii iulie 
18,5°C 

 temperatura medie a lunii ianuarie  -
4°C . 

Temperatura maximă absolută 
înregistrată este de +39,6°C (în data de 
16 august 1954) şi temperatura minimă 
absolută înregistrată este de -31°C (în 
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data de 20 februarie 1954), în acest 
context rezultând o valoare a 
amplitudinii termice absolute de 70,6°C. 
Aceste diferențieri mari termice sunt 
rezultatul acțiunii combinate a radiației 
solare, a circulației maselor de aer şi 
caracteristicile suprafeței active din zona 
văii Sucevei. Aceste extreme de 
temperatură pot avea o influență 
hotărâtoare asupra culturilor agricole de 
orice fel. Astfel, în anotimpul rece, dacă 
solul nu este acoperit cu zăpadă, culturile 
de toamnă pot fi distruse prin îngheț, iar 
în anotimpul cald, temperaturile ridicate 
duc la secetă. 

În această zonă numărul zilelor de vară, 
cu temperatura maximă diurnă mai 
mare de 25°C e cuprins între 33 şi 66 
zile/an, iar numărul de zile tropicale, cu 
temperatura maximă diurnă peste 30°C, 
e cuprins între 1 şi 14 zile/an. 

Precipitațiile atmosferice au media 
anuală de 650 mm/an, înregistrându-se 
precipitații maxime  în lunile mai şi iunie 
(80-90mm), iar minimul de precipitații 
se înregistrează în lunile ianuarie şi 
februarie (25-35mm). Zilele cu 
precipitații se ridică la 125 - 140 pe an. 

Cea mai mică cantitate de precipitații se 
înregistrează în luna ianuarie, iar 
maximul în luna iunie. Cele mai ploioase 
luni sunt cele de vară cu ponderea de 
45% din întreaga cantitate de precipitații 

căzută într-un an. Sfârșitul toamnei, 
iarna şi începutul primăverii (octombrie 
- martie), se caracterizează prin cantități 
de precipitații mici care reprezintă doar 
25% din total. 

În sezonul cald precipitațiile au un 
pronunțat caracter torențial, în special 
vara când se înregistrează averse de o 
intensitate deosebită. Cantitățile mari de 
precipitații căzute în intervale scurte de 
timp provoacă vara inundații şi 
eroziunea solului, iar iarna înzăpeziri. 
Aversele torențiale influențează negativ 
activitatea economică şi socială, 
contribuind la declanșarea alunecărilor 
de teren şi activarea eroziunii. În general, 
când precipitațiile depășesc 20 mm/24 
ore şi solul este deja umed, ori când sunt 
mai mari de 40 mm/24 ore şi cad pe un 
sol uscat, se pot deteriora unele culturi, 
fiind favorizate procesele de scurgere 
difuză, de eroziune areolară şi torențială 
a solului şi de deplasare în masă. 

Vânturile 

Vânturile umede sau uscate, calde şi reci, 
accentuează diferențierile umidității şi 
temperaturii aerului. Vânturile din 
această zonă se orientează în lungul văii 
râului Suceava. 

În Comuna Şcheia vânturile bat cel mai 
frecvent, conform stației Suceava, din 
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vest şi nord-vest, producând precipitații 
frontale. Vântul dominant este cel din 
sector vestic, cu o frecvanță anuală de 
peste 25%. Vânturile din sectorul estic 
înregistrează o frecvență mai mare 
primăvara. Vânturile din nord sunt 
condiționate de Anticiclonul Azorelor şi 
au o intensitate mult mai scăzută în 
această zonă. Vânturile din sud au o 
frecvanţă de 8%. Cele mai mari viteze ale 
vântului se înregistrează frecvent 
primăvara şi iarna, iar cele mai mici 
viteze medii lunare se înregistrează spre 
sfârșitul verii şi începutul toamnei, în 
lunile iulie- septembrie. 

Alte fenomene hidrometeorologice care 
caracterizează clima acestei zone şi 
influențează negativ activitatea 
economică sunt: ceaţa (19-62 zile/an), 
bruma (14-67 zile/an), chiciura, poleiul, 
lapovița, grindina (1,5 zile/an), care se 
produc cu intensitate şi durată mai mare 
pe văile largi. Ceața are o frecvență mare 
în sezonul rece, în perioada decembrie - 
ianuarie. Bruma este un fenomen 
specific sezonului rece producându-se 
toamna şi primăvara, cu efecte negative 
asupra vegetației. În anotimpurile de 
tranziţie, bruma are o frecvență lunară 
maximă în octombrie şi noiembrie. 
Brumele timpurii de toamnă şi cele târzii 
de primăvară aduc serioase pagube 
culturilor agricole. Chiciura şi poleiul se 

formează de obicei în lunile de iarnă, 
fiind dăunătoare pomilor fructiferi. 

Studiul pedologic 
Solurile din această zonă s-au format sub 
influența unui climat temperat 
continental în care regimul de umiditate 
atmosferică şi temperatura variază în 
funcție de anotimpuri. 
Astfel în perioada de vară gradul de 
evaporabilitate este foarte ridicat, 
deseori depășind cantitatea de apă 
căzută din precipitații.  

Resursele solului și subsolului 

Resursele regenerabile sunt diversificate, 
dar la rândul lor limitate. 

Dintre acestea cele mai importante sunt: 
resursele de apă, solul şi pădurile. 

Resursa de apă - este una din bogăţiile 
vitale pentru dezvoltarea economică şi 
socială. Teritoriul acestei comune este 
drenat în principal de râul Suceava şi 
pârâul Şcheia, a căror regim de scurgere 
este foarte variabil atât din punct de 
vedere al pantei cât şi al influențelor 
sezoniere. Cu privire la apele subterane, 
acest teritoriu se încadrează în zona cu 
umiditate ridicată, pânzele de apă 
freatică găsindu-se cantonate la 
adâncimea de 5-10 m. 

Resursele de sol - se observă separarea a 
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numeroase categorii detaliate de sol, care 
se deosebesc distinct prin proprietățile 
lor, capacitatea productivă şi măsurile de 
menținere şi sporire a fertilității. Pe 
teritoriul comunei se găsesc soluri din 
categoria solurilor cu potențial ridicat de 
fertilitate. Acestea sunt reprezentate de: 
preluvosoluri incluse în clasa 
Luvisolurilor, şi aluviosoluri incluse în 
clasa Protisolurilor. 

Fondul forestier - reprezintă în primul 
rând o valoare ecologică, iar în al doilea 
rând constituie o valoare economică, 
prin masa lemnoasă ce poate fi 
exploatată. Pădurea are un rol însemnat 
în reglarea şi menținerea echilibrului 
ecologic pe mari suprafețe. Pădurea 
ocupă 5,37 % (313 ha) din teritoriul 
comunei.  

Varietatea condițiilor de pedogeneză au 
impus existența în limitele Comunei 
Şcheia a unui înveliș de soluri 
diversificat.  În bună parte răspândirea 
solurilor este consecința reliefului cu 
aspectele sale particulare: altitudine, 
expunere față de soare, declivitate, etc. 

Adâncimea maximă de îngheț, conform 
STAS 6054-77, în satele comunei este de 
1,00 m de la cota terenului natural. 

Seismicitatea zonei este influențată de 
cutremurele de "tip moldavic" cu 

hipocentrul în zona Vrancea, la 
adâncimi de 90 - 150 km. 
Din punct de vedere al seismicității, 
localitățile componente ale comunei 
Scheia se încadrează  în zona seismică de 
calcul „E", caracterizată prin: 

 coeficient seismic de calcul Ks = 0,12 

 perioada de colț Tc = 0.7s 

 grad seismic asimilat VI 

Zone cu riscuri naturale 

Terenurile, în afara unor procese relativ 
continue care le deteriorează şi le 
degradează, sunt supuse efectelor unor 
riscuri naturale cu urmări grave asupra 
lor şi importante pagube materiale, 
uneori şi cu pierderi de vieți omenești. În 
general, sunt considerate riscuri naturale 
acele evenimente care schimbă într-un 
timp relativ scurt şi cu un grad apreciabil 
de violență o stare de echilibru existentă. 
Sunt considerate riscuri naturale care 
afectează teritoriul Comunei Șcheia, 
următoarele: 
 inundațiile provocate de rețeaua 

apelor interioare, datorită ploilor, topirii 
zăpezilor, ruperii sau distrugerii 
accidentale a unor lucrări hidrotehnice 
(caracter antropic), blocarea scurgerii 
apelor datorită înghețării, împotmolire; 
 alunecările de teren, prăbușirile, 

avalanșele de pământ sau roci; 
 cutremurele de origine tectonică. 
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Efectele distructive ale acestor fenomene 
pot fi evitate sau în mare măsură, 
atenuate. La nivelul actual al 
cunoștințelor științifice, deși nu este 
posibil de prevăzut exact timpul lor de 
producere, se poate determina destul de 
precis locul unde ele se vor produce, în 
fapt, cu excepția cutremurelor, celelalte 
sunt previzibile cel puțin cu câteva ore 
înainte. Se știe, spre exemplu, care sunt 
zonele inundabile sau cele cu alunecări. 
Acest lucru poate permite adoptarea de 
măsuri eficiente de protecție. 

Identificarea, inventarierea şi 
delimitarea acestor zone face obiectul 
unor studii specifice şi colaborări ai 
tuturor factorilor implicați. Pentru 
teritoriul Comunei Șcheia, zonele expuse 
la riscuri naturale sunt reprezentate, cu 
prioritate de zonele cu exces de 
umiditate, zonele cu risc de 
inundabilitate şi zone cu alunecări de 
teren. 

Zone cu exces de umiditate 

Teritoriul Comunei Șcheia  se încadrează 
în zona cu umiditate ridicată, pânzele de 
apă freatică găsindu-se cantonate la 
adâncimea de 5-10 m. 

Fenomenul de exces de umiditate apare 
pe valea râului Suceava şi afluenților 
acestuia, în zonele în care apa freatică 

este situată foarte aproape de suprafață, 
precum şi pe terenurile plate. În zonele 
de șes, prezența apei freatice la adâncimi 
mici duce la gleizarea solurilor. 

Ca urmare a excesului de umiditate 
prevenit prin inundații datorită 
reversării, solurile din zonă rămân o 
perioadă lungă de timp sub influența 
apei, ceea ce duce la apariția 
fenomenului de înmlăştinire. Din 
această cauză, lucrările solului: arat, 
însămânțat, întreținerea culturilor, 
combaterea bolilor şi dăunătorilor, 
recoltatul culturilor şi transportul 
produselor este întârziat şi îngreunat, iar 
în unii ani imposibil de efectuat, solurile 
respective putând rămâne necultivate. 

Zone afectate de inundații 

Inundațiile reprezintă fenomenul 
meteorologic periculos şi previzibil din 
momentul în care se anunță ploi de lungă 
durată sau ploi cu precipitații abundente, 
ori în anotimpul de primăvară când se 
topesc zăpezile căzute în cantități mari.  

Pe localități, cursurile de apă, respectiv 
zonele ce sunt previzibil a fi inundate şi 
principalele obiective ce pot fi afectate, 
conform Planului de apărare împotriva 
inundațiilor, ghețurilor şi poluării 
accidentale, sunt următoarele: 
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Localitatea Mihoveni  

 râul Suceava - poate afecta 10ha 
pășune; 

 pârâul Săliște - poate afecta  
gospodării, 24ha pășune  

Localitatea Şcheia   

 pârâul Şcheia - poate afecta  
gospodării, societăți  comerciale, 
20ha teren arabil 

Localitatea Sf. Ilie 

 pârâul Şcheia - poate afecta  
gospodării, 12ha pășune 

 pârâul Hăleşteu - poate afecta un 
podeț. 

Pentru evitarea acestor situații s-au 
executat lucrări de decolmatare și lărgire 
a albiei pârâului Scheia. 

Inundațiile se produc la începutul 
primăverii, după topirea zăpezii, şi vara 
după ploi torențiale, zonele inundabile 
constituindu-le albiile majore. Acestea 
sunt inundate la precipitații ce depășesc 
pragurile critice şi conduc la 
concentrarea unor debite peste 
capacitatea de transport a albiilor. De 
asemenea inundațiile mai pot fi 
provocate de scurgerile de pe versanți, 
prin concentrarea rapidă a unor debite 
generate de precipitații deosebite sau 
topirea bruscă a zăpezii. 

 

Zone afectate de alunecări de 
teren 

În urma cercetărilor realizate de 
specialiștii în domeniu s-a constatat că 
majoritatea suprafețelor cultivate cu 
înclinări mai mari de 6°-7° sunt supuse 
eroziunii, iar intensitatea procesului 
crește odată cu panta:  

 suprafețele     cultivate  cu înclinări      
sub 3° se caracterizează prin 
eroziune neapreciabilă; 

 suprafețele cultivate cu înclinări de 
3°-5° se caracterizează prin spălări 
slabe; 

 suprafețele cultivate cu înclinări de 
5°-10° se caracterizează prin 
eroziune moderată; 

 suprafețele cultivate cu înclinări de 
10°-15° se caracterizează prin 
eroziune puternică şi foarte 
puternică; 

 pantele mai mari de 15° sunt 
marcate de prezența regosolurilor şi 
erodisolurilor. 

În perioadele lipsite de vegetație, efectul 
eroziunii în suprafață este pus în 
evidență de numeroase „pete” sau de 
suprafețe de culoare mai deschisă, care 
indică îndepărtarea orizontului superior 
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al solului şi apariția la zi a celor inferioare 
sau chiar al rocilor „in situ”. 

Eroziunea torențială se dezvoltă pe 
versanții defrișați, terenuri desțelenite cu 
pante mari, dând naștere unor forme de 
relief ca: făgașe, ogaşele şi ravene. 

Organismele torențiale sunt prezente pe 
toți versanții cu înclinări de peste 5°-10°. 
Ele provoacă pagube atât agriculturii, cât 
şi altor sectoare ale economiei; 
contribuie la mărirea frecvenței 
viiturilor, la accentuarea instabilității 
versanților etc. Deși activitatea lor 
morfodinamică este deosebit de 
eficientă, distribuția areală în cadrul 
teritoriului comunei Şcheia este minimă, 
în general, pe fruntea cuestelor, însoțind 
celelalte tipuri de procese 
geomorfologice. 

Alunecările de teren reprezintă unul 
dintre cele mai importante procese 
morfogenetice. Manifestarea acestor 
procese capătă o amploare deosebită în 
anii cu precipitații abundente. Ele pot 
apărea fie pe suprafețe neafectate până 
atunci, fie prin reactivarea unor 
alunecări mai vechi. 

Versantul drept al pârâului Şcheia, până 
la șoseaua ce duce la satul Şcheia este 
folosit ca pășune. Aici alunecările au o 
dinamică foarte accentuată. Apar multe 

izvoare pe versant, unele situate la baza 
versantului. În pădurea Zamca şi în satul 
Sf. Ilie apar alunecări în trepte şi 
pseudoterase. Dimensional, au lungimi 
foarte variate, de la 20-30 m la 200 m, iar 
lățimea lor se încadrează între 20 şi 30-
35 m. Alunecările monticulare se găsesc 
în partea de mijloc şi inferioară a 
versanților, provenind din modificarea 
fizionomiei alunecărilor în trepte. 
Dimensional, monticulii apar foarte 
diferențiați, de la înălțimi de 0,4-0,5 m şi 
diametrul de 2-3 m până la înălțimi de 6-
7 m şi diametre de 10-12 m (zona Sf. 
Ilie). Dinamica lor este foarte variată, de 
la stabili (zona Zamca), la activi (zona Sf. 
Ilie). 

Alunecările pot fi prevenite şi stabilizate 
pe mari suprafețe prin nivelări, plantații 
pomicole, împăduriri, pășunat rațional şi 
evitarea supraîncărcării terenurilor cu 
amenajări, construcții, căi de 
comunicații etc. 

Cursurile de apă interioare afluente ale 
râului Suceava au caracter torențial, 
timpul de scurgere şi concentrare ale 
apei provenite de pe versanți este scurt, 
iar debitul mare favorizează eroziunea de 
adâncime, la aceasta contribuind şi omul 
prin defrișarea Şcheiatului distrugând 
zona de apărare a malurilor şi 
degradarea solurilor din zonă. 
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Lucrări permanente: 

1. Datorită prezenței alunecărilor de 
teren pe teritoriul Comunei Şcheia 
autoritățile locale au întreprins lucrări de 
drenare și captare a izvoarelor, cât și 
plantații de arboret în zonele cu risc 
ridicat.  

2. În partea de est a satului Șcheia, pe o 
suprafață de 4km cuprinzând Pădurea 
Armanului, DJ 178, str. Zamostei, str. 
Agronomului și continuând până la DC 
74, pentru combaterea procesului de 
eroziune a solului sunt executate lucrări 
de drenare și forare. 

3.3. Cadrul socio-economic 
 

3.3.1. Încadrarea în teritoriu 

Comuna Şcheia, cu o suprafață totală de 
5830 ha, este situată în partea de Est a 
Județului Suceava, în partea de Vest a 
Municipiului Suceava, fiind despărțită 
de acesta prin valea pârâului Şcheia. 
Satul Sf. Ilie este în continuarea 
municipiului, iar satul Şcheia la 4 km 
distanță. 

Comuna Șcheia este situată la o distanță 
de circa 9 km de Gara Burdujeni- 
Suceava, respectiv la o distanță de circa 6 
km de Gara Suceava- Nord, Ițcani și circa 

18 km de Aeroportul Internațional 
Salcea; 

Comuna Șcheia este străbătută de 
șoseaua de centură a Municipiului 
Suceava, cu o lungime de 7 km pe 
teritoriul comunei. 

Satele Şcheia şi Sf. Ilie apar ca sate 
adunate, cu gospodăriile concentrate, cu 
mici spații agricole printre gospodării, 
având textură neregulată. 

Satul Şcheia, reședință de comună, este 
așezat pe valea râului Şcheia. Vatra 
satului are o formă areolară, cu ieșiri 
tentaculare în sensul drumurilor DN 17 
(E 576), DN 2, DJ 178A şi DC 74. 

Satul Sf. Ilie este așezat în continuarea 
municipiului Suceava, spre sud-vest, la 
intersecția drumurilor naționale DN 2 şi 
DN 17, dezvoltându-se de-a lungul 
pârâului Şcheia. Satul mai este străbătut 
şi de drumul comunal DC 72, Sf. Ilie - 
Stroiești. 

Localitatea are condiții foarte bune de 
dezvoltare, fiind așezată la extremitatea 
vestică a Municipiului Suceava. Această 
localitate s-a dezvoltat ca o zonă 
orășenească, beneficiind de echipare 
tehnico-edilitară, prin racordarea la 
rețelele municipiului. 

Satul Mihoveni este un sat răsfirat de 
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terasă şi versant foarte aerisit, cu spații 
verzi, livezi şi grădini, având o textură 
neregulată. Acest sat este așezat la nord-
vest de satul Şcheia. Vatra satului are o 
formă areolar tentaculară şi este 
traversată de DJ 178 A. 

Satul Florinta este un sat liniar, simplu, 
cu gospodăriile așezate de-a lungul 
drumului DC 73 - spre Vâlcele, drum ce 
se desprinde din DN 17. 

Satul Trei Movile este un sat răsfirat, 
bine aerisit cu textură neregulată, așezat 
la sud de satul Florinta, pe valea pârâului 
Şcheia. Acest sat s-a dezvoltat de-a 
lungul drumurilor DC 72 şi DC 73. 

Din punct de vedere funcțional există 
diferențieri mari în cadrul așezărilor: 
satele Şcheia, Sf. Ilie şi Mihoveni având 
funcția predominantă industrială şi 
comercială, iar localitățile Florinta şi 
Trei Movile, care sunt mai izolate, au 
funcția predominantă agricolă şi de 
creștere a animalelor. 

Teritoriul comunei este străbătut de o 
rețea de drumuri comunale şi sătești, 
parte din ele modernizate (betonate), iar 
altele nemodernizate (pietruite). 

3.3.2. Relații în teritoriu 

Relațiile în teritoriu ale Comunei Şcheia 
se realizează cu: 

 comunele învecinate: între Comuna 
Şcheia şi comunele învecinate se 
conturează un sistem de relații de 
cooperare, colaborare şi coordonare 
în vederea implementării strategiilor 
locale de dezvoltare, pentru 
conservarea patrimoniului rural şi 
cultural, în scopul dezvoltării 
mediului economic, dezvoltării 
edilitare şi a infrastructurii de 
transport, îmbunătățirii abilităților 
organizatorice ale comunităților 
locale, etc.; 

 cu Municipiul Suceava: relațiile sunt 
constituite în principal din 
deplasările pentru muncă 
(navetismul), aprovizionarea cu 
produse şi bunuri de larg consum, 
sau, dimpotrivă, pentru 
comercializarea în special a 
produselor agroalimentare 
(aprovizionarea orașelor care absorb 
astfel surplusul de produse agricole 
şi determină specializarea 
agriculturii), cât şi din deplasările 
pentru învățământ preuniversitar, 
pentru serviciile specializate din 
domeniul sănătății, pentru serviciile 
financiar-bancare, etc. Aceste relații 
sunt facilitate de transportul în 
comun organizat prin rețeaua de 
autobuze şi microbuze. 
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Sursa: Plan Urbanistic Șcheia, 2013 

3.3.3. Fondul funciar 

Suprafața fondului funciar a Comunei 
Șcheia  este de 5830 hectare. 

Terenul agricol, cu suprafața de 4469 ha, 
reprezintă 76,6 % din totalul teritoriului 
administrativ.  

Terenul neagricol, în suprafață de 1361 
ha, reprezintă 23,4 % din totalul 
teritoriului administrativ. 

3.3.4. Populație 

Creșterea sau descreșterea populației 
este unul din indicatori care relevă 
situația economică a unei comunități, 

dinamica populației indicând evoluția 
economică a unei localități. 

Dinamica populației Comunei Șcheia, 
potrivit datelor statistice înregistrate în 
perioada 2015-2020, se prezinta astfel:   
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Sursa: date centralizatoare, la nivelul anilor 2015-2020 furnizate de Primăria Șcheia 
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Sursa: date centralizatoare, la nivelul anului 2020, furnizate de Primăria Șcheia 

Potrivit acestor date se constată că 
populația comunei a avut o evoluție 
ascendentă în perioada 2015 – 2020, fapt 
determinat și de poziționarea adiacentă 
Zonei Metropolitane Suceava 

Componența etnică 

Structura etnică a populației Comunei 
Șcheia conform datelor statistice ca 
urmare a ultimului recensământ, era 
ușor mozaicată, locuitorii fiind români, 
rromi sau de altă etnie, în proporții 
diferite: 
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Sursa: Recensământ 2011 

Structura confesională 

În Comuna Șcheia, conform 
recensământului din 2011, ponderea cea 
mai mare, raportată la totalul populației, 
era deținută  de confesiunea ortodoxă 

(92,11%), urmată de confesiunea 
penticostală (3,34%), baptistă (1,73) şi 
romano-catolică (1,56). Confesiunea 
Adventistă de Ziua a Șaptea deține mai 
puțin de 2% din rândul populației, la fel 
ca şi cea creștină după evanghelie. 
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Sursa: Recensământ 2011

Sursa: Recensământ 2011

În prezent, în Comuna Șcheia 
funcționează următoarele lăcașe de cult: 

∗ Biserica Sf. Ilie - construită în anul 
1488 – Sf. Ilie; 

∗ Biserica de lemn Sf. Ilie 
∗ Biserica Sf. Nicolaie - construită în 

anul 1841 - Şcheia; 
∗ Biserica Sfinții Arhangheli Mihail şi 

Gavril - construită în anul 1877 - 
Mihoveni; 

∗ Biserica Sfinții Mihail şi Gavril - 
construită în anul 2000 - Florinta; 

∗ Biserica Buna Vestire - construită în 

anul 2003 - Șcheia; 
∗ Biserica Sfinții Petru şi Pavel - Sf. 

Ilie; 
∗ Biserica Sf. Treime - Sf. Ilie; 
∗ Biserica Sf. Vasile şi Sf. Dumitru - 

Trei Movile; 
∗ Casa de rugăciune (penticostală) - 

construită în anul 1966 - Sf. Ilie; 
∗ Casa de rugăciune (baptistă) - 

Mihoveni; 
∗ Casa de rugăciune (creștini după 

evanghelie) - Sf. Ilie; 
∗ Biserica Sf. Ecaterina, Sf. Ilie 



Pagina 93 din 379 

∗ Biserica Penticostală Mihoveni 
∗ Biserica Penticostală Șcheia 
∗ Biserica ortodoxă de la Frumoasa – 

Sf. Ilie 
∗ Casa de rugăciune (creștini după 

evanghelie) -Mihoveni. 

Fondul locativ 

Habitatul  Comunei Șcheia, este format 
în cea mai mare parte din case 
desfășurate pe parter, P, iar construcțiile 
din zona centrală şi cele mai recente sunt 

de tip P+1, P+2, existând şi blocuri de 
locuințe P+3, P+4, P+8.  

Potrivit datelor statistice furnizate de 
primăria Comunei Șcheia asistăm în 
ultimii ani la o creștere galopantă a 
fondului locativ, de la un număr de 2464, 
în anul 2013, la 6428 de locuințe 
înregistrate în anul 2020. Aceste date ne 
furnizează informații importante cu 
privire la stadiul dezvoltării socio-
economice și la nivelul de percepție a 
locuitorilor asupra potențialului zonal. 

Sursa: date  furnizate de Primăria Comunei Șcheia, 2020 

3.3.5. Infrastructura edilitară 

Rețeaua de alimentare cu apă 

În comună, alimentarea cu apă în sistem 
centralizat, există în localitățile Șcheia şi 
Sf. Ilie, făcându-se de la rețeaua de 
alimentare cu apă a municipiului 
Suceava (ACET), printr-un racord de la 
conducta care alimentează zona 

industrială a orașului și care aduce apa 
până la un rezervor intermediar. De aici, 
prin intermediul unei stații de pompare, 
apa este trimisă la consumatori şi la 
rezervorul de înmagazinare.  

În anul 2008 Primăria Comunei Șcheia a 
demarat proiectul Alimentare cu Apă în 
sistem Centralizat în localitatea 
Mihoveni, comuna Șcheia, județul 
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Suceava, finanțat prin PNDR, în valoare 
totală de 560.000 lei cu un aport de la 
bugetul local de 110.000 lei, proiect care 
urmează să se finalizeze în cursul anului 
2021. 

Alimentarea cu apă a populației care nu 
beneficiază de sistemul centralizat este 
asigurată din surse proprii, puțuri săpate 
de tip fântâni alimentate din pânzele 
freatice.  

Rețeaua de canalizare 

În localitățile Șcheia şi Sf. Ilie există câte 
un colector principal de ape uzate 
menajere, racordat la colectorul 
municipal. 

In localitatea Mihoveni este în 
desfășurare proiectul de înființare rețea 
de apă și canalizare, finanțat prin PNDL, 
urmând să se finalizeze în anul 2021. 

Localitățile Florinta şi Trei Movile nu 
dispun de un sistem centralizat de 
canalizare care să asigure colectarea 
apelor uzate, inclusiv epurarea lor, acest 
obiectiv aflându-se pe lista de priorități 
ale administrației publice locale. 

Alimentare cu energie electrică 

Alimentarea cu energie electrică a 
comunei Şcheia este asigurată din 
rețeaua de medie tensiune, racordată la 

Sistemul Energetic Național. 

Rețeaua electrică și cea de iluminat 
stradal se află în continuă extindere, 
pentru a asigura racordarea noilor 
locuințe.  

Telecomunicații și activitatea de 
poștă 

Comuna Șcheia este deservită de 
Compania Națională Poșta Română, 
Oficiul Poștal Şcheia, din localitatea 
Şcheia.  

În domeniul telecomunicațiilor, 
Comuna Şcheia cunoaște o dezvoltare 
considerabilă, datorată amploarei pe 
piață a serviciilor de telefonie mobilă și 
transfer de date. 

Alimentare cu căldură și gaze 
naturale 

Localitățile Şcheia şi Sf. Ilie sunt 
racordate la rețeaua de gaze naturale a 
municipiului Suceava.  

În localitățile Mihoveni, Florinta şi Trei 
Movile nu există alimentare cu gaze 
naturale, încălzirea se realizează în cea 
mai mare parte cu sobe cu combustibil 
solid (lemne, deşeuri agricole etc.). 

În acest sens Primăria Comunei Șcheia a 
început demersurile pentru depunerea 
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proiectului de “Înființare și extindere 
sistem de distribuție gaze naturale”, 
finanțat prin Programul Operațional 
Infrastructura Mare, care vizează 
înființarea rețelelor în satele Mihoveni, 
Florinta și Trei Movile precum și 
extinderea rețelei de distribuție gaze 
naturale în satele Șcheia și Sf. Ilie. 

Infrastructura drumurilor 

Drumurile naționale constituie rețeaua 
principală de căi de transport a 
României, asigurând legătura între 
principalele localități ale țării. Rețeaua 
de drumuri județene leagă centrele 
principale la nivel de Județ, având rolul 
de a colecta şi dirija către drumurile 
naționale traficul rutier local. 

Transportul în Comuna Șcheia se 
realizează pe următoarele căi rutiere: 

DN 2 (E 85) București - Suceava - Siret 
DN 17 (E 576) Cluj Napoca - Suceava 
DJ 178 A  Suceava - Solea 
DJ 209 C  Sf. Ilie - Berchișești 
DC 24  Sf. Ilie - Zahareşti 
DC 72  Sf. Ilie - Stroiești 
DC 73  Florinta - Vîlcele 
DC 74  Șcheia - Ițcani 

Comuna Şcheia este străbătută de 
șoseaua de centură pentru mașini de 
capacitate mare, care tranzitează 
Municipiul Suceava. Ruta ocolitoare a 

orașului a fost concepută în vederea 
devierii traficului greu de pe DN 2 și de 
pe DN 17. 

Șoseaua de centură a Sucevei are o 
lungime de 13 km şi preia traficul de pe 
drumul E 85 pe traseul Moara-
Mihoveni- Pătrăuți-Siret, precum şi cel 
de pe DN 576, dinspre Vatra Dornei 
înspre frontiera cu Ucraina. 

Apariția inundațiilor, în unele perioade 
ale anului, determină deteriorarea 
drumurilor comunale precum şi a 
drumurilor de acces pe terenurile 
agricole, multe dintre acestea devenind 
impracticabile. 

Infrastructura rutieră care a avut de 
suferit în urma calamităților  naturale 
este reabilitată prin fonduri alocate de la 
bugetul local sau este prinsă în programe 
de finanțare guvernamentale. 

Urmează să intre în programe de 
modernizare și reabilitare străzi de pe 
raza comunei, prin lucrări care vor 
include trotuare, rigole, șanțuri și 
evacuarea apei pluviale.  

Colectarea selectivă a deșeurilor 

În prezent de colectarea deșeurilor se 
ocupă un agent economic specializat 
printr-un parteneriat public privat 
încheiat cu primăria Comunei Șcheia. 
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Lucrări prioritare 

3.3.6. Sistemul de Sănătate și asistență 
socială 

La nivelul Comunei Șcheia, rețeaua 
publică de ocrotire a sănătății este  
asigurată de trei complexe medicale în 
satele Șcheia, Sf. Ilie și Mihoveni, clinica 

medicală și explorare imagistică 
„EXPLORA”, centrul medical de 
diagnostic, tratament și spitalizare 
„CORAMED” şi patru farmacii.   

realizarea sistemelor 

asigurarea potabilității prin instituirea și delimitarea zonelor de protecție sanitară a 
captărilor de apă din subteran, respectarea distanțelor sanitare între acestea și 
eventualele surse de contaminare; 

01 

02

03

realizarea unei rețele extinse de apa și apă uzată pentru a se crea posibilitatea reală 
de branșare a tuturor locuitorilor, instituțiilor și agenților economici de pe raza 
comunei Șcheia 

controlul strict al depozitării deșeurilor zootehnice, cu respectarea normelor în 
vigoare; 

realizarea sistemelor 

recuperarea terenurilor degradate de alunecări și eroziune prin consolidări, plantații 
și alte lucrări de combatere a degradării solurilor; 04

05

06

aplicarea de fertilizanți și utilizarea rațională a pajiștilor, prin evitarea
suprapășunatului, pășunatul alternativ pe parcele; 

extinderea pădurii prin împăduriri cu specii valoroase (stejar, gorun), efectuarea de 
lucrări silvice pentru întreținerea pădurii (rărituri, curățări). 
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Trei cabinete stomatologice 
suplimentează sistemul de îngrijire a 
sănătății la nivelul comunei. 

Pe raza localității funcționează şi un 
dispensar veterinar, activitatea medicală 
specifică fiind realizată de 1 medic 

veterinar şi 2 cadre sanitar veterinare 
personal mediu sanitar veterinar. 

În evidența compartimentului de 
asistență socială din cadrul Primăriei 
Şcheia, se află următoarele categorii 
beneficiare de drepturi de ajutor social: 

Tip asistență acordată Număr persoane asistate 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.Asistență socială pentru 
persoane cu dizabilităţi 

Nr. copii asistați 21 21 21 25 30 32 

Nr. adulți asistați 70 70 70 70 68 66 

2.Copii ai căror părinți 
sunt plecați în străinătate 

-cu ambii părinți plecați 7 9 8 7 24 20 

-cu părinte unic susținător al 
familiei monoparentale plecat 

3 4 2 3 5 0 

-număr de copii aflați în 
îngrijirea rudelor până la 
gradul IV, fără măsură de 
protecție 

0 0 0 0 0 0 

-cu un singur părinte plecat 0 0 0 0 30 26 

3.Persoane cu handicap Număr de persoane  cu 
handicap, din care: 

Gr.I și II Gr.I și II Gr.I și II Gr.I și II Gr.I și II Gr.I și II 

102 146 159 176 198 195 

       -copii 43 69 78 75 57 68 

       -adulți 59 77 81 101 62 50 
4.Familii cu risc social Număr - - - - 5 21 

5.Familii cu nici un venit Număr 8 7 9 5 5 5 

Clinică medicală și explorare imagistică Centru medical de Diagnostic 
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6.Persoane cărora li se 
acordă venitul minim 
garantat (VMG) 

Număr 81 81 77 78 67 68 

7.Copii aflați în 
plasament familial 

Număr 15 14 13 13 15 25 

8.Familii beneficiare de 
alocația de susținere a 
familiei 

Număr 140 136 130 127 122 125 

Sursa: Date furnizate de Compartimentul de Asistență Socială al Comunei Șcheia, 2020 

Potrivit datelor furnizate de 
Compartimentul de Asistență Socială al 
Comunei Șcheia, la nivelul anului 2020 
au fost înregistrate 98 persoane cu 
dizabilităţi, 46 copii ai căror părinți sunt 
plecați în străinătate, 195 persoane cu 
handicap, 21 familii cu risc social, 5 
familii fără venit, 68 persoane cărora li se 
acordă VMG, 25 copii aflați în plasament 
familial, 125 familii beneficiare de 
alocația de susținere. 

3.3.7. Sistemul de Învățământ și 
Cultură 

Începând cu luna martie 2020, criza 
COVID-19, a schimbat fundamental 
peisajul educațional. A determinat 
instituțiile de educație să se adapteze 
rapid la contextul nou creat și să 
dobândească abilități digitale, de 
conectivitate și utilizare a tehnologiilor 
în educație. 

Astfel, dezvoltarea infrastructurii social-

educaționale corespunzătoare nevoilor 
comunității s-a desfășurat concomitent 
cu dezvoltarea infrastructurii edilitare. 
Dintre cele patru instituții de învățământ 
primar și gimnazial: 

 Unitățile „Dimitrie Păcurariu” Șcheia 
și ’’Niculae Popinceanu” Mihoveni s-
au modernizat prin amplasarea 
sistemelor de supraveghere video, 
antiefracție, control acces și rețea wi-
fi de internet; 

 Școala Gimnazială Sf. Ilie se află într-
un amplu proiect de modernizare „ 
Consolidare și modernizare Școala 
gimnazială Sf. Ilie, comuna Șcheia, 
județul Suceava”; 

 Centrul After School Mihoveni 
înființat în anul 2012 printr-un 
proiect  integrat cu finanțare 
europeană, accesat prin PNDR – Axa 
III- Calitatea Vieții în zonele rurale și 
diversificarea economiei rurale, 
Măsura 322 – Renovarea și 
Dezvoltarea Satelor. 
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 Școala cu clasele l-VIII ’’Dimitrie Păcurariu” Şcheia;

 Școala cu clasele l-VIII ’’Niculae Popinceanu” Mihoveni;

 Școala cu clasele l-VIII Sf. Ilie:

Școala Dimitrie Păcurariu 

Școala Niculae Popinceanu 

Școala Sf. Ilie 
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  After school Mihoveni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe teritoriul Comunei Şcheia 
funcționează șapte unități de învățământ 
preșcolar : 

 Două grădinițe în satul Şcheia; 
 O grădiniță în satul Mihoveni; 
 Patru grădinițe în satul Sf. Ilie. 

Conform datelor statistice la sfârșitul 
anului 2020 în unitățile de învățământ 
erau 45 de cadre didactice, 4 cadre 
didactice auxiliare și 8 cadre nedidactice. 
Structura elevilor din comuna Șcheia, pe 
clase, se prezintă astfel: 

 

After school Mihoveni 
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Structura elevilor și a cadrelor didactice, 
detaliată pe unități de învățământ, la 
sfârșitul anului 2020: 

 

 Școala cu clasele l-VIII ’’Dimitrie Păcurariu” Şcheia 

 
 Școala cu clasele l-VIII ’’Niculae Popinceanu” Mihoveni 
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 Școala cu clasele I-VIII Sf. Ilie 
 

 
 
 
 

 

 
Sursa: date  furnizate de primăria comunei Șcheia, 2020 

 
 

În Comuna Șcheia există o Bibliotecă 
Comunală, fondul de carte al acesteia 
ridicându-se la un număr de 

aproximativ 14.340 de volume, atent 
clasificate, situată în incinta primăriei. 

Cheltuieli de funcționare învățământ 2016-
2019 
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Activități culturale  

Cultura este mecanismul prin care ne 
definim identitatea ca indivizi, 
comunități sau națiuni.  
UNESCO definește cultura ca fiind „o 
serie de caracteristici distincte a unei 
societăți sau grupă socială în termeni 
spirituali, materiali, intelectuali sau 
emoționali”. 
Viața în spațiul rural, mai mult decât în 
oricare alt mediu social, este așezată 
pe o serie de norme emanate din 
experiența de viață, din tradiții, 
obiceiurile şi cultura locală. Viața socială 
şi culturală, caracteristicile ruralului, 
reprezintă un patrimoniu de neegalat al 
umanității, element care alături de 
economie şi ecologie dă adevărata 
dimensiune a spațiului rural.  
Cultura tradițională, obiceiurile 
constituie un patrimoniu inconfundabil 
al comunei Șcheia. S-a constat că, dacă 
unele tradiții au dispărut ca efect al 
“modernizării, al producției de serie 
mare”, totuși în comună se mențin încă 
tezaure de etnografie şi folclor, 
meșteșuguri care constituie o mare 
bogăție care are cu un efect pozitiv 

asupra atragerii turiștilor, dar şi asupra 
populației locale. 
Comuna Şcheia, ca de altfel întreaga 
regiune se distinge prin păstrarea 
valorilor culturale specifice zonei: 
obiceiurile populare, portul şi dansul 
popular, meșteșugurile tradiționale, 
arhitectura tradițională. 
Ultima lună a anului, denumită popular 
Undrea, este plină de evenimente 
religioase, de datini şi obiceiuri de iarnă 
din vechime, care au rezistat scurgerii 
timpului, fiind preluate ca atare sau 
adaptate vremurilor moderne. De 
Crăciun şi Anul Nou parcurgem un 
întreg ritual de asemenea tradiții, între 
care se detașează colindele, cântecele de 
stea, diversele urături şi strigături de 
Plugușor, care variază de la o regiune la 
alta, ba chiar de la un sat la altul. În 
Bucovina s-au păstrat, probabil, cele mai 
multe manifestări legate de Sărbătorile 
hibernale. 
Malanca de la Mihoveni este un obicei 
specific acestui sat, fiind prezentat din 
ajunul Anului Nou până în seara zilei de 
Sfântul Vasile de feciorii satului, dar și de 
copii, sau la diverse manifestări culturale 
din preajma sărbătorilor de iarnă. 
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În prezent Comuna Şcheia dispune și de 
trei cămine culturale situate pe raza 
localităților Șcheia, Mihoveni, Sf. Ilie în 
care se organizează evenimentele 
culturale și sociale locale.  

Evenimentul cultural cu tradiție în 
Comuna Șcheia este Festivalul „Flori de 
câmp”, care se organizează pe  data de 20 
iulie a fiecărui an. Festivalul este o 
manifestare culturală de promovare a 
obiceiurilor şi tradițiilor autentice locale, 
o sărbătoare a cântecului şi dansului
popular moldovenesc.

Festivalul este o manifestare culturală de 
promovare a obiceiurilor şi tradițiilor 
autentice locale, o sărbătoare a 
cântecului şi dansului popular 
moldovenesc. Acest eveniment include 
spectacole de dans şi cântec popular, 
susținute de artiști amatori şi interpreți 
profesioniști din județul Suceava.  

La nivelul comunei activează și două 
formații de muzică populară, respectiv 
„Mugurașii” şi ’’Mugurelul”, a căror 
membrii sunt elevii din localitate. 

Malanca de la Mihoveni
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Formația artistică „Mugurașii” 

Formația artistică „Mugurelul” 
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Un alt eveniment cu tradiție, începând 
cu anul 2006 în Comuna Șcheia este 
“Nunta de Aur”, eveniment  la care sunt 

sărbătorite cuplurile care împlinesc 50 
de ani de căsătorie. 

“Sărbătorim cuplurile care au împlinit 50 
de ani de conviețuire. Niște modele 
pentru noi toți şi mai ales pentru cei 
tineri. Uitați-vă la dânșii şi constatați că 
sunt niște adevărați gospodari ai comunei 
noastre. Uitați-vă la dânșii că pe frunțile 
lor încrețite se citește munca, se citește 
credință în Dumnezeu, se citește respect 
pentru familie, se citește respect pentru tot 
ce înseamnă viață. Doresc să vă felicit din 
tot sufletul în numele Consiliului Local 

Șcheia, în numele meu personal, în 
numele tuturor, pentru că sunteți niște 
gospodari vrednici ai comunității 
noastre.” a declarat primarul Vasile 
Andriciuc. 

Ca element distinctiv pentru Comuna 
Șcheia este potențialul etnografic de 
mare atractivitate al zonei, care se 
manifestă atât în ceea ce privește tipurile 
arhitecturale specifice, portul popular, 
obiceiurile şi meșteșugurile. 

Eveniment Nunta de Aur 2019 
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Conservarea şi continuitatea acestora au 
imprimat locurilor o “personalitate” 
distinctă ce încă este insuficient 
valorificată. 

Costumul popular tradițional se poartă 
cu mândrie în Bucovina, cu precădere, în 
comunitățile tradiționale, unde, 
duminica şi în zilele de sărbătoare, 
oamenii îl îmbracă pentru a merge la 
biserică. Lucrat manual şi alcătuit din ie, 
bundiță, poale, catrință, bârneaţă, opinci 
pentru femei şi cămașă, bundiță, ițari, 
brâu, opinci pentru bărbați, costumul  

popular face parte din tezaurul culturii 
populare românești. Sf. Ilie este satul din 
cea mai bogată comună a județului 
Suceava – Şcheia unde se fac costume 
populare de secole, tainele meșteșugului 
fiind transmise din generație în 
generație, de la mamă la fiică. Pe pânză 
albă sau crem, țesută în casă, iile sunt 
cusute manual cu fire de mătase, lână 
toarsă foarte subțire sau bumbac, uneori 
fiind înnobilate cu mărgele.  

În prezent costumele sunt păstrate cu 
mare sfințenie și îmbrăcate doar cu 
ocazia unor manifestări culturale sau la 
biserică. 

Imagine costume populare 
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Pătrunzând în lumea plină de 
originalitate a artei populare din 
domeniul cusăturilor, țesăturilor de 
interior şi prelucrării artistice a 
lemnului, creatoarele populare dețin 
valoroase secrete de cusături pe cămăși, 
catrințe şi alte piese de costum popular. 
Târgul de „Cămeşi“ de la Sf. Ilie, 
organizat de Asociaţia Culturală „Vatra  
Satului“, Parohia Sf. Ilie şi Primăria 
Şcheia, este un bun prilej de promovare 
a tradiţiilor păstrate încă de multe  

gospodine din sat, care au ocazia de a 
expune, a vinde şi a purta cu mândrie 
cămăşile tradiţionale, dar şi alte 
elemente ale portului popular românesc. 
Timp de o zi, pe lângă prezentarea de 
costume populare, manifestarea, 
organizată în Duminica Floriilor, include 
şi un spectacol artistic cu muzică 
tradiţională, susţinut de grupuri 
folclorice din zonă şi de reprezentanţii 
cei mai importanţi ai vetrelor folclorice 
din Bucovina. 

 Târgul de „Cămeși“ de la Sf. Ilie, 2019 
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Sursa: date  furnizate de primăria comunei Șcheia, 2020 

Identitatea culturală a satului românesc 
reprezintă o importantă sursă pentru 
dezvoltarea locală astfel că susținerea 
culturii, datinilor și obiceiurilor 
reprezintă unul dintre obiectivele 

finanțate din bugetul local al comunei 
Șcheia. În perioada 2016-2019, sumele ce 
au fost alocate pentru susținerea 
proiectelor și acțiunilor culturale se 
evidențiază în graficul de mai jos: 
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3.3.8. Recreere și sport 

Pentru apartenența la un cadru 
ambiental sănătos și plăcut comunității, 
primăria comunei  susține dezvoltarea 
mediului recreativ, astfel au fost 
amenajate zone agrement: 

 Construcția unui complex cultural
sportiv - Șcheia

 Sf. Ilie- bază sportivă – 2 ha;
 Șcheia - teren – 1,5 ha;
 Mihoveni - teren – 1,5ha . 

 Spațiu recreativ – Mihoveni
 Spațiu recreativ – Șcheia
 Spațiu recreativ – Sf. Ilie

În comuna Șcheia a fost demarată 
execuția lucrărilor pentru obiectivul 
„Complex Cultural Sportiv”, construcție 
cu arhitectură impresionantă ce urmează 
să găzduiască evenimente culturale, 
activități sportive și un centru de idei și 
afaceri.  
Pentru cei dornici de mișcare, a fost 
amenajată o bază sportivă 
multifuncțională în satul Sf. Ilie. Aceasta 
are în componență un teren cu gazon 
artificial pentru minifotbal, handbal şi 
tenis, vestiare, dușuri, o tribună şi o sală 
de forță. 

 „Complex Cultural Sportiv” 
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Comuna  Șcheia  dispune de  un potențial 
ridicat pentru  amenajarea  de  spații 
special  destinate  recreerii  și  sportului, 
dat fiind  cadrul   natural  ofertant dar  și 
a apropierii de orașul Suceava,   astfel  
întrunindu-se premisele unei dezvoltări 
exponențiale a zonei: spații  pentru  
picnic, amenajări piscicole sau pentru 

pescuitul sportiv,  excursii  dar și  a unor  
manejuri pentru călărie,  a unor  spații de 
joacă pentru  copii,   a unor pârtii pentru 
sănii, Șcheia devenind astfel zona verde, 
perfectă pentru evadarea în natură din 
aglomerația orașului. 

Spațiul recreativ Șcheia 

Parcul pentru copii din Mihoveni 
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Sursa: date  furnizate de primăria comunei Șcheia, 2020 

La nivel local, Primăria Șcheia alocă 
anual fonduri pentru susținerea 

activităților sportive. 

3.3.9. Turismul și potențialul  turistic 
al Comunei Șcheia 

 Comuna Șcheia se încadrează în 

regiunea turistică Bucovina care 
reprezintă o îmbinare fericită a 
elementelor de potențial turistic natural, 
cu o diversitate mare, cu cele de natură 

Spațiul recreativ Mihoveni 
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antropică, fiind spațiul unei străvechi 
vetre de cultură şi civilizație românească. 

Formele de relief sunt ușor accesibile, 
clima dă posibilitatea practicării 
turismului pe tot cuprinsul anului, 
hidrografia oferă elemente de interes, iar 
vegetația şi fauna este diversă şi bogată. 
Patrimoniul cultural-istoric este 
apreciat, nu numai pe plan național, ci şi 
la nivel internațional.  

La acestea se adaugă tradițiile populare 
bucovinene, gastronomia şi ca un 
element deosebit, binecunoscuta 
ospitalitate. Acest potențialul turistic 
natural şi antropic variat a determinat 
dezvoltarea unor tipuri specifice de 
turism precum: turismul festivalier, 
cultural, de afaceri, recreativ și de 
agrement. 

Pe teritoriul comunei Șcheia au fost 
identificate specii de arbori de interes 

cum ar fi: Arborele Lalea (Liriodendron 
Tulipifera), Ginko Biloba, Fagu Roşu 
(Fagus Rubrum), fiind declarate 
monumente ale naturii.  

Acești arbori de esența rară se găsesc, 
mai exact, pe teritoriul celor 10 ha ale 
parcului dendrologic al localității Șcheia, 
pe lângă arborii de esență comună, cum 
ar fi molizii, pinii, mestecenii, tuia, teii, 
stejarii sau larici.  

Ginkgo Biloba este una dintre cele mai 
vechi specii din țară, fiind evaluat de 
specialiștii de la Catedra de Dendrologie 
din cadrul Facultății de Științe Naturale 
din Iaşi la o vechime de câteva sute de 
ani. 

Liriodendron Tulipifera, denumit 
popular şi “Arborele Lalea”, care 
înflorește la începutul lunii iunie, iar 
floarea are formă de lalea, are o vechime 
de 120  ani. 

Ginkgo Biloba Arborele Lalea 
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În mijlocul acestui parc dendrologic este 
situat Complexul “Conacul Domnesc”, 
pe domeniul căruia sunt prezente 
exemplare de molizi care au o vechime 
de peste 120-150 de ani, arbori Tuya 

Piramidales, care străjuiesc aleea 
principală, cu o vechime de 50 de ani, și 
plopi de peste 150 de ani, care 
delimitează proprietatea. 

Imagini din zona „Conacul Domnesc” 

Floarea Arborelui Lalea Fagul Roșu 
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Legat de edificiile religioase din comună, 
se poate vizita Biserica "Sf. Ilie", aceasta 

fiind declarată monument istoric înscris 
în patrimoniul UNESCO.      

 

 

 

 

 

 

 

Monument istoric de vază al 
Patrimoniului Cultural Românesc, 
construcția arhitecturală din Sf. Ilie, 
comuna Șcheia, județul Suceava, este 
destinată să perpetueze amintirea unei 
perioade unde moștenirea bizantină 
avea să devină un reper pentru artă 
religioasă și muzica liturgică a ținutului 
Moldovei. 

În urma cu 500 de ani se înălța, în 
apropierea târgului Sucevei, în codrul 
care se întindea la poalele Dealului 
Crucii, o falnică ctitorie voievodală, 
ridicată la îndemnul călugărilor de aici. 
La Biserica Sf. Ilie a existat un centru 
monahal, ca de altfel și la Mănăstirea 
Putna sau la Mănăstirea Voroneț, care au 
fost ctitorite în vechi vetre de sihăstrie. 

Biserica Sf. Ilie 

Pisania Biserica Sf. Ilie 
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Semnificativ este faptul că această 
biserică, emblemă a ctitorului Ștefan cel 
Mare, ce dăinuie din veacurile trecute de 
negura timpului, din anul 1488, începută 
în ziua pomenirii Sfântului Prooroc 
Irimia, este încredințată, spre ocrotire şi 
mijlocire către Dumnezeu, Sfântului 

Prooroc Ilie Tezviteanul, întreținând şi 
promovând ideea că poporul nostru de 
pe aceste plaiuri se va înălța pururi. 

Vechimea sa ne-o atestă pisania pusă de 
ctitor deasupra ușii de intrare: "Io Stefan 
Voievod, fiul lui Bogdan Voievod, Domn 
Tarii Moldovenești am ridicat acest 
hram - casa - în numele Sfântului 
Prooroc Ilie; și s-a început în anul 6996 
(1488), luna mai 1; și s-a sfârșit în acelaș 
an, octombrie 15". 

Istoria acestui sfânt lăcaș abundă în 
evenimente. Mai înainte, Mănăstirea Sf. 
Ilie, se afla pe teritoriul orașului Suceava, 
dar fiindcă această ctitorie, din diferite 
danii a adunat un hotar mare, și-a 
întemeiat un sat pe el ce a purtat numele 
după mănăstirea înălțată aici. Cronicarul 

Grigore Ureche, referindu-se la năvălirea 
armatei poloneze în Suceava, la anul 
1497, spune: "Lesii umblau prin păduri 
de aflau prazi și jafuri, nesocotind de 
bună seamă nici Mănăstirea Sf. Ilie". 

Biserica Sf. Ilie, împreună cu cele trei 
lăcașuri surori - Mănăstirea Voroneț 
(1488), Biserica Pătrăuți (1487) și 
Biserica Milișăuți (1487, distrusă însă în 
1917) - conturează dintr-o dată, în linii 
generale, toate caracteristicele 

Piatră veche de mormânt în curtea bisericii 
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reprezentative epocii lui Ștefan cel Mare. 
Cea mai simplă dintre ele, Biserica 
Pătrăuți, și cea mai evoluată, Biserica Sf. 
Ilie din Suceava, atât prin silueta sveltă, 
abundența decorațiilor exterioare 
precum și turla cu baze stelate de la Sf. 

Ilie vor fi preluate la toate bisericile din 
etapele următoare. 

Biserica Sf. Ilie se încadrează în tipul 
lăcașurilor de cult cu planul triconc, cu 
turla pe naos - ce apare prima dată la 
Putna - ridicată pe arcuri piezișe 
moldovenești și decorată cu firide 
alungite și ocnițe. Spațiul interior este 
compartimentat după cerințele cultului 
ortodox în altar, naos și pronaos. 
Organizarea spațiilor interioare se citește 
și în volumele exterioare, acoperișurile 
punându-le în evidență. 

Decorul fațadelor Bisericii Sf. Ilie capătă 
o dezvoltare și un aspect remarcabil ce 
nu-l întâlnim la celelalte trei monumente 

surori (Bisericile din Pătrăuți, Milișăuți 
și Voroneț). Găsim aici firide alungite, 
ocnițe, cât și decoruri cu cărămizi 
smălțuite iar altele așezate în dinți de 
fierăstrău. 

Biserica a fost pictată în interior în 
timpul domniei lui Ștefan cel Tânăr, 
între anii 1522 și 1526, alăturându-se, 
din punct de vedere iconografic, 
grupului Pătrăuți, Voroneț și Milișăuți 
(dispărută), primele ansambluri 
complete ce ne-au rămas din vechea 
pictura moldovenească. 

Ansamblul pictural al Bisericii Sf. Ilie din 
Suceava, deși după unele intervenții de 
spălare și refacere a paletei coloristice, 
dezvăluie date foarte prețioase privind 
școala de pictură moldovenească, făcând 
legătura între două mari epoci ale 
picturii medievale moldovenești: epoca 
lui Ștefan cel Mare și cea a lui Petru 
Rareș.  

Picturi interioare Biserica Sf. Ilie 
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Ceea ce impresionează în mod deosebit 
la Biserica Sf. Ilie este îmbinarea 
armonioasă a iconografiei cu elementele 
arhitecturale. Se distinge aici 
monumentalitatea cât și echilibrul aerat 
al scenelor precum și relieful sobru al 
personajelor. 

Ceea ce se remarcă la ansamblul pictural 
de la Biserica Sf. Ilie este împărțirea astfel 
a spațiului încât scenele se percep și se 
înțeleg ușor, compozițiile sunt de 
dimensiuni relativ mari, accesibile 
ochiului de la distanță. 

Sporirea numărului de registre 
decorative pe măsura creșterii în 
dimensiuni a arhitecturii bisericii 
conferă interiorului un aer de gravitate. 

Această evoluție va avea drept rezultat 
multiplicarea la infinit a scenelor, 
evoluție ce se va afla în plină înflorire la 
Mănăstirea Sucevița. Nu lipsește 
elementul de decor al epocii, palmeta, 
care întregește anumite spații de 
arhitectură, punând astfel în valoare 
compozițiile. 

Biserica a fost pictată în întregime în 
exterior, păstrându-se astăzi doar mici 
fragmente de pictură pe latura sudică în 
dreptul pronaosului. Aici este 
reprezentată Scara Sfântului Ioan 
Sinaitul, înrămată în benzi verticale cu 
motive decorative vegetale. Într-un 
sobor de sfinți, apare portretul 
Mitropolitului Varlaam, care 
binecuvântează Moldova.  

Fațadă Biserica Sf. Ilie 
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Încadrate în catapeteasma bisericii se 
păstrează trei icoane împărătești: Maica 
Domnului și Iisus Hristos, pictate de 
Chiril Ulanov, la anul 1708, precum și 
Sfânta Treime înfățișată prin cei trei 
îngeri de la Stejarul din Mamvri, pictate 
în 1703 de Vasile și Chiril Ulanov din 
Moscova.  

Biserica Sf. Ilie din Suceava a fost 
creatoarea și depozitara unor valoroase 
manuscrise împodobite cu chenare și 
frontispicii artistice, de către călugări 
iscusiți printre care amintim pe 
egumenul Isaia. 

În data de 10 septembrie 2019 a avut loc 
ceremonia religioasă, pentru 
inaugurarea lucrărilor de restaurare ale 
ansamblului bisericii Sf. Ilie, din satul Sf. 
Ilie, Comuna Șcheia, județul Suceava.  

Proiectul „Consolidarea, restaurarea și 
conservarea ansamblului bisericii Sf. Ilie, 
(Biserica, Clopotnița și zid de incinta) 
din satul Sf. Ilie, Comuna Șcheia, județul 
Suceava" SMIS 116632, a fost finanțat 
prin Programul Operațional Regional 
2014-2020, Axa 5 - Îmbunătățirea 
mediului urban și conservarea, protecția 
și valorificarea durabila a patrimoniului 
cultural / Prioritatea de investiții 5.1 – 
Conservarea, protejarea, promovarea și 
dezvoltarea patrimoniului natural și 
cultural. 

Un alt monument de pe teritoriul 
Comunei Șcheia, care a fost inclus ca sit 
arheologic pe Lista monumentelor 
istorice din Județul Suceava din 
anul2004, având codul de clasificare SV-
I-s-A-05389, este Cetatea Șcheia.  

Cetatea Șcheia, întâlnită și sub 
denumirea de Cetatea de Apus a Sucevei, 
este o cetate în ruine aflată în partea de 
nord-vest a Orașului Suceava (în nordul 
României). Ea se află localizată la 
marginea unei păduri aflate pe un pinten 
terminal al dealului Șeptilici (384 m 
altitudine), la o înălțime de peste 80 m 
față de lunca Sucevei. De aici, se poate 
vedea întreaga vale nordică a Sucevei. 

Cetatea Șcheia făcea parte din sistemul 
de fortificații construit în Moldova la 
sfârșitul secolului al XlV-lea, în 
momentul apariției pericolului otoman. 
Sistemul de fortificații medievale 
cuprindea așezări fortificate (curți 
domnești, mănăstiri cu ziduri înalte, 
precum şi cetăți de importanță 
strategică), în scop de apărare, întărite cu 
ziduri de piatră, valuri de pământ sau 
având șanțuri adânci. 

Cetatea a fost construită la sfârșitul 
secolului al XIV-lea de Petru al II-lea 
Mușat, fiind demantelată la începutul 
secolului al XV-lea de Alexandru cel Bun. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:SV-I-s-A-05389
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:SV-I-s-A-05389
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În prezent, din Cetatea Șcheia nu au mai 
rămas decât niște ruine. 

Nu există drum de acces la ruinele cetății 
şi nici măcar un indicator care să-i 
semnaleze existența, multă lume 
neștiind nici de existența ei şi cu atât mai 
puțin de locul unde se află. La cetate se 
poate ajunge pe un drum forestier aflat la 
capătul străzii Mihail Sadoveanu din 
Suceava, printr-o pădurice până se 
ajunge într-o creastă de deal. Locul unde 
se află cetatea este marcat printr-un 
vechi indicator, actualmente rupt, dar al 
cărui picior de fier poate fi lesne 
observat. 

Cercetările arheologice efectuate aici în a 
doua jumătate a secolului al XX-lea au 
scos la iveală faptul că Cetatea Șcheia 
avea forma unui romb, cu laturile 
aproape paralele și egale, având 
lungimea interioară de 36 m. Suprafața 
cetății era de 1.450 m², din care 1.300 m² 
suprafața incintei, fără cea a turnurilor, 
iar perimetrul interior era de circa 260 
m. 

Zidurile și turnurile Cetății Șcheia au fost 
construite din bolovani de carieră 
nefasonați, cu mărimi de 40–50 cm. 
Bolovanii erau legați între ei cu mortar 
de var, nisip și cărămidă pisată, realizată 

în cuptoarele de ars piatră de var de la 
Șcheia. 

Cetatea avea la colțuri patru turnuri 
exterioare de formă rectangulară, care 
erau legate între ele prin niște curtine 
masive cu o grosime de 2,5–3 m. Zidul de 
pe latura de est era întărit de trei 
contraforturi foarte puternice. 

Dintre cele patru turnuri s-a mai păstrat 
astăzi la suprafață doar turnul de pe 
latura de vest, care constituie urma cea 
mai vizibilă a cetății. Ruinele turnului se 
observă de la distanță, ca un pinten 
cenușiu de piatră înfipt în partea 
superioară a versantului nord-vestic al 
dealului. Turnul avea o latură de 5 m, 
închizând o suprafață de circa 25 m² și se 
ridică în prezent la o înălțime de circa 6 
m.  
Nu se cunoaște unde era amplasată 
intrarea. Săpăturile din incinta cetății au 
scos la iveală urme ale unui pavaj de 
incintă și ale unei plăci de mortar 
uniforme. În incinta fortificației nu s-au 
găsit urme de construcții. 
 
Pe latura de nord-est și parțial pe cea de 
sud-est a existat un șanț de apărare cu 
val, cu scopul de a crește potențialul 
defensiv al cetății.  
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Printre vestigiile arheologice descoperite 
în perimetrul cetății putem menționa: 
trei groși de argint emiși de Petru Mușat, 
doi groși de argint emiși de Alexandru 
cel Bun, fragmente de ceramică rurală și 
orășenească specifică secolului al XIV-

lea, șapte vârfuri de săgeți, o mistrie 
lângă zidul estic, un ciocan de zidar, o 
daltă de fier, un sfredel de fier în formă 
de T, cuie, urme ale unor dulapi de lemn 
și a unor scânduri și grinzi pentru etajele 
turnurilor. 

În centrul Comunei Șcheia întâlnim un 
element arhitectural comemorativ, 
ridicat în cinstea eroilor căzuți în Primul 
Război Mondial. Acest monument de 
marmură a fost înălțat prin strădania 
credincioșilor satului Șcheia, sub 
îndrumarea preotului paroh Gheorghe 
Cărărușă și a Consiliului Parohial, în 
anul 1996. 

Autorul proiectului și realizatorul 
sculpturii este Constantin Bondari. 
Monumentul are o formă de prismă, cu 
3 laturi și are în vârf o cruce de marmură. 

El a fost amplasat în parcul central al 
comunei, vis-a-vis de cimitir, fiind 
străjuit de două tunuri. Acest edificiu se 
află în planul de reabilitare. 

Vedere asupra turnului de vest 

Monumentul Eroilor căzuți în Primul Război Mondial 
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Sursa: date furnizate de Primăria Comunei Șcheia, 2004-2019 

 

3.4. Activitățile economice 

În ultimii ani, în baza rapoartelor de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

progres economic, avem confirmarea 
faptului că Șcheia a cunoscut o puternică  
dezvoltare economică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În procesul evolutiv pe plan socio - 
economic absorbția de fonduri europene 
descrie un rol important, comuna 
beneficiind de numeroase finanțări 
pentru atingerea obiectivelor propuse în 
planul de dezvoltare durabilă pe termen 
lung. 

Majoritatea din cele 2861 de comune 
care alcătuiesc în prezent spațiul rural 
românesc se confruntă cu un grad 
necorespunzător al dezvoltării 

infrastructurii de bază, fiind, aparent 
eligibile pentru realizarea de proiecte de 
investiții.  

De aceea un prim pas în asigurarea 
utilizării eficiente a fondurilor europene 
alocate pentru acest segment, îl 
reprezintă identificarea acelor comune 
unde realizarea de investiții în 
infrastructură ar înregistra cele mai mari 
niveluri ale raportului efect/efort din 
perspectiva dezvoltării socio-economice. 
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sursa: site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

 

Astfel, respectând schema ilustrată 
ulterior, academia de studii economice 
din București, întocmește  potențialul 
socio – economic de dezvoltare pentru 
zonele rurale, utilizat în criteriile de 
selecție ale proiectelor cu finanțare 

europeană. În acest studiu de evidențiere 
a potențialului socio – economic de 
dezvoltare Comuna Șcheia se clasează pe 
locul 39 din totalul de 2861 de comune 
ale spațiului românesc. 

 

Potențialul de dezvoltare socio 
economică 

Potențialul endogen Caracteristici fizico-
geografice 

Echiparea tehnico-
financiara 

Activități economice Capitalul uman 

Position 
 

Număr agenți 
economici/ 1000 

locuitori; 
Număr angajați în 
IMM, AF şi PFA/ 

1000 loc; 
Număr de sosiri în 

unități turistice; 
Număr unități de 

cazare 
Ponderea 

exploatațiilor peste 5 
ha din total 
exploatații; 

Ponderea populației 
ocupate în sectorul 
secundar şi terțiar 
din total populație 

ocupată; 
Ponderea 

exploatațiilor de 
peste 5 ha. 

               

Altitudinea 
medie; 

Densitatea 
fragmentarii; 

Suprafață 
situri de 

importanță 
comunitară; 

Ponderea 
suprafeței 

forestiere în 
suprafața 

UAT. 

Număr de 
locuitori; 
Suprafața 
agricolă; 
Număr 
animale 

exprimate 
în UVM; 

Suprafața 
forestieră; 

Patrimoniul 
cultural. 

Ponderea 
locuințelor 

alimentate cu apă 
din rețeaua 

publică din total 
locuințe 

convenționale; 
Ponderea 

locuințelor 
racordate la 

rețeaua de gaze 
din total locuințe 

convenționale; 
Ponderea 

locuințelor 
racordate la 

canalizare din 
total locuințe; 

Densitatea rețelei 
de drumuri 

publice 

Densitatea 
populației; 

Ponderea pers. cu 
vârsta între 0-64 

ani din total 
populației; 
Ponderea 

populației cu 
studii medii din 
total populație; 

Nr. locuitori/ 
doctor; 

Nr. elevi/cadru 
didactic; 
Ponderea 

populației care 
utilizează 

internetul din 
total populație cu 
vârsta peste 6 ani. 
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3.4.1. Agricultura 

În domeniul agriculturii şi dezvoltării 
rurale este necesară o abordare care să 
permită integrarea în Politica Agricolă 
Comună a Uniunii Europene. Pentru 
perioada 2021-2027, propunerile 
Comisiei vizează promovarea unui 
sector agricol durabil și competitiv, care 
să poată contribui în mod semnificativ la 
Pactul verde european, în special în ceea 
ce privește Strategia „De la fermă la 
consumator” și Strategia privind 
biodiversitatea. Propunerile se 
concentrează în special pe: 

 asigurarea unui viitor economic stabil 
și corect pentru agricultori; 

 stabilirea unor ambiții mai mari 
pentru acțiunile legate de mediu și de 
climă; 

 păstrarea agriculturii în inima 
societății europene. 

Potențialul agricol al Comunei Șcheia 
este reprezentat de suprafața mare a 
pășunilor şi fânețelor care determină ca 
principalul sector al agriculturii locale să 
fie creșterea animalelor. Cultura 
plantelor este de importanță secundară, 
datorită suprafeței foarte restrânse a 
terenurilor arabile fertile cât şi datorită 
condițiilor climatice locale care nu 
favorizează decât cultura cartofului şi 
restrâns, cultura porumbului şi a 
plantelor furajere. 

Din suprafața totală de 5830 ha a 
Comunei Şcheia terenul agricol ocupă o 
suprafață de 4469 ha, aproximativ 
76,6%. Terenul agricol, prezintă 
următoarele categorii de folosință:

 

Sursa: date  furnizate de primăria comunei Șcheia, 2020 
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Sursa: date furnizate de Primăria Comunei Șcheia, 2020 

 

În Comuna Șcheia funcționează 
următoarele firme al căror obiect de 

activitate se află în domeniul agricol, 
cum ar fi:  

NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

UNITĂŢII 

CAEN FORMA 

JURIDICĂ 

SEDIU SOCIAL OBIECTUL DE ACTIVITATE 

1. AGROSIMON PLUS 
MIHOVENI   

0111 SRL Sat Mihoveni, , comuna 
Șcheia 

Cultivarea cerealelor (exclusiv 
orez), plantelor leguminoase şi a 
plantelor producătoare de semințe 
oleaginoase 

2. PAPUC CORNELIU  0111 PFA Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Cultivarea cerealelor (exclusiv 
orez), plantelor leguminoase şi a 
plantelor producătoare de semințe 
oleaginoase 

3. POPINCIUC OCTAVIAN-
OVIDIU  

0111 PFA Sat Mihoveni, comuna 
Șcheia 

Cultivarea cerealelor (exclusiv 
orez), plantelor leguminoase şi a 
plantelor producătoare de semințe 
oleaginoase 

4. MOREBECAT  0125 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

Cultivarea fructelor arbuștilor 
fructiferi, căpșunilor, nuciferilor şi 
a altor pomi fructiferi 

5 POPOVICI E. LIVIU  0125 IF Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Cultivarea fructelor arbuștilor 
fructiferi, căpșunilor, nuciferilor şi 
a altor pomi fructiferi 

6 TIPROX PROMO DESIGN  0125 SRL Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Cultivarea fructelor arbuștilor 
fructiferi, căpșunilor, nuciferilor şi 
a altor pomi fructiferi 

7 AGRICOMPLEX SRL 0150 SRL Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Activități în ferme mixte (cultura 
vegetală combinată cu creșterea 
animalelor) 
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8 AGROFERMA DEALU 
VECHI  

0150 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

Activități în ferme mixte (cultura 
vegetală combinată cu creșterea 
animalelor) 

9 BIOGONTERRA  0150 SRL Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Activități în ferme mixte (cultura 
vegetală combinată cu creșterea 
animalelor) 

10 BULIGA GHEORGHE-
SORIN  

0150 PFA Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

Activități în ferme mixte (cultura 
vegetală combinată cu creșterea 
animalelor) 

11 COJOC ADRIAN-ILIE  0150 IF Sat Mihoveni, comuna 
Șcheia 

Activități în ferme mixte (cultura 
vegetală combinată cu creșterea 
animalelor) 

12 COSMI-VAS IMPEX  0150 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

Activități în ferme mixte (cultura 
vegetală combinată cu creșterea 
animalelor) 

13 LUGECO'S  0150 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

Activități în ferme mixte (cultura 
vegetală combinată cu creșterea 
animalelor) 

14 MARCEAN SILVIU-
VLADIMIR  

0150 IF Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Activități în ferme mixte (cultura 
vegetală combinată cu creșterea 
animalelor) 

15 MOROŞAN GHEORGHE 0150 IF Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

Activități în ferme mixte (cultura 
vegetală combinată cu creșterea 
animalelor) 

16 MOSCALIUC SORIN -  0150 PFA Sat Trei Movile, 
comuna Șcheia 

Activități în ferme mixte (cultura 
vegetală combinată cu creșterea 
animalelor) 

17 MOSCALIUC VIORICA  0150 PFA Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

Activități în ferme mixte (cultura 
vegetală combinată cu creșterea 
animalelor) 

18 PANCIUC VASILE -  0150 PFA Sat Mihoveni, comuna 
Șcheia 

Activități în ferme mixte (cultura 
vegetală combinată cu creșterea 
animalelor) 

19 POPINCIUC DOINA-
MIHAELA  

0150 IF Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Activități în ferme mixte (cultura 
vegetală combinată cu creșterea 
animalelor) 

20 RUSU P.RADU  0150 IF Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

Activități în ferme mixte (cultura 
vegetală combinată cu creșterea 
animalelor) 

21 SIMON MIHAI  0150 PFA Sat  Mihoveni, comuna 
Șcheia 

Activități în ferme mixte (cultura 
vegetală combinată cu creșterea 
animalelor) 

22 WACLAWSKI EDUARD-
IOAN  

0150 PFA Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

Activități în ferme mixte (cultura 
vegetală combinată cu creșterea 
animalelor) 

                     Sursa: date furnizate de  Serviciul de Impozite și Taxe la data de 23.07.2020 
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3.4.2. Silvicultura  

Teritoriul Comunei Șcheia se 
încadrează în zona pădurilor de tip 
subatlantic din domeniul fagului, 
subzona făgetelor de deal. Comuna 
Șcheia a constituit un teritoriu în care 
pădurile au avut o răspândire mai largă 
decât în prezent. 

Arealul forestier s-a redus foarte mult, 
datorită ritmului alert al defrișărilor pe 
măsura creșterii populației. 
Regenerarea s-a făcut mai rapid la 
speciile de productivitate inferioară, 
cum este carpenul, astfel în locul 
făgetelor s-au format făgeto-carpinete.  

Pădurea Hoşleag este situată pe partea 
dreaptă a pârâului Săliștea având o 
suprafață de 29ha. Structura 
arboretului este reprezentată prin: 
carpen 46%, fag şi stejar 23%, tei şi 
cireș. 

Pădurea Mihoveni este situată pe 
dreapta pârâului Ilişasca având o 
suprafață de 284ha. Vegetația pădurii 
este etajată pe trei nivele. Stratul 
arboricol este reprezentat prin fag, stejar, 
cer, garnița, carpen, paltin de câmp, 
frasin, ulm, mesteacăn şi tei. 

În prezent, Localitatea Șcheia dispune de 
un fond forestier de 313ha, reprezentând 
5,37% din suprafața totală a comunei, 

peste 70% fiind constituite din arborete 
pure de molid, iar restul arboratelor din 
amestecuri de rășinoase (molid, brad) cu 
fag, şi azonal, din aninișuri în luncile 
pâraielor. 

Suprafața ocupată de păduri este mică, 
situându-se mult sub media pe țară care 
este de 26,7 %. Fondul silvic este 
administrat de Ocolul Silvic Pătrăuți. 

Silvicultura în Localitatea Șcheia se 
confruntă cu probleme legate de 
administrarea fondului forestier şi 
degradările de mediu, cum ar fi: defrișări 
şi despăduri, insuficientă accesibilitate 
pe suprafața fondului forestier, 
doborâtori de vânt, care, se pare, 
afectează pădurile din Bucovina cu o 
frecvență aproape ciclică. 

Toate activitățile legate de activitatea de 
silvicultură constituie preocupări 
economice importante în teritoriu: 
conservarea şi protecția pădurilor, 
lucrări de împăduriri, îngrijirea 
arboratelor, valorificarea produselor 
lemnoase, gospodărirea vânatului şi a 
peștelui din apele de munte.  

3.4.3. Producția  zootehnică 

Ca în toate comunele din această zonă 
climatică, locuitorii din Șcheia  îşi axează 
preocupările din agricultură şi pe 
ramura creșterii animalelor. 
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Creșterea animalelor este o ocupație 
tradițională şi îndelungată a locuitorilor 
acestei comune, asigurându-se necesarul 
de carne, lapte şi produse lactate pentru 
populația locală şi disponibilități de 
vânzare, atât pe piața urbană dar şi pe 
plan local. 

Potențialul natural este foarte favorabil 
dezvoltării acestei activități, Localitatea 
Șcheia beneficiind de o generoasă 
suprafață acoperită de pășuni şi fânețe 
naturale - 1431 ha. 

 O altă activitate care se practică pe 
teritoriul Localității Șcheia este 
apicultura.  

Practicarea apiculturii are ca bază 
ponderea mare a plantelor medicinale şi 
melifere în cadrul vegetației fânețelor şi 
pășunilor. Câteva exemple de plante 
medicinale sunt Actilea milefolium, 
Armoracia rusticana, Artemisia 

absintium, Corum carvi, Chelidonium 
majus, Sambucus nigra. Principalele 
specii melifere sunt Rubus idaeus, Tylia 
cordata şi platyphyllos, Melilotus alba, 
Salix canea. 

Produsele animaliere sunt destinate în 
special consumului în gospodărie. 
Pentru creșterea producției vegetale şi 
zootehnice se impune fertilizarea 
suprafețelor existente, utilizarea 
îngrășămintelor naturale, extinderea de 
hibrizi productivi pentru culturile 
agricole, creșterea de rase ameliorate de 
bovine şi ovine, adaptate zonei montane, 
folosirea pe scară mai mare a furajelor 
concentrate, exploatarea rațională a 
pășunilor şi fânețelor. 

Unitățile care se ocupă cu activități 
veterinare pe teritoriul comunei sunt: 

 
 
 

 

 Sursa: date furnizate de  Serviciul de Impozite și Taxe la data de 23.07.2020 

 

NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

UNITĂŢII 

CAEN FORMA 

JURIDICĂ 

SEDIU SOCIAL OBIECTUL DE ACTIVITATE 

1. FARMAVET BUCUREŞTI - 
SUCURSALA SUCEAVA 

7500 SA Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Activități veterinare 

2. TEOVET 7500 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Activități veterinare 

3. VETEO 7500 SRL Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Activități veterinare 
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În Comuna Șcheia animalele se cresc în 
sistem gospodăresc, existând complexe 
sau asociații cu personalitate juridică 

pentru creșterea bovinelor, porcinelor 
sau ovinelor, cum ar fi: 

NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

UNITĂŢII 

CAEN FORMA 

JURIDICĂ 

SEDIU SOCIAL OBIECTUL DE ACTIVITATE 

1. NORD-FERM  0124 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Creșterea păsărilor 

    2. CRUŢ LIGIA  0141 PFA Sat Trei Movile, 
comuna Şcheia 

Creșterea bovinelor de lapte 

3. DOBRESINCIUC A. 
CONSTANTIN -  

0141 IF Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Creșterea bovinelor de lapte 

4. MARUSEAC 
DANIEL  

0142 PFA Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Creșterea altor bovine 

5. BIRAMAR  0145 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Creșterea ovinelor şi caprinelor 

6. PĂSTRĂV COSMIN-
VASILE  

0145 II Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Creșterea ovinelor şi caprinelor 

7. SUCIU V. 
GHEORGHE  

0145 IF Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Creșterea ovinelor şi caprinelor 

8. AVIFERM 
BUCOVINA  

0147 SRL Sat Mihoveni, 

comuna Şcheia 

Creșterea păsărilor 

9. VOLOGA C. 
MIRELA  

0149 II Sat Mihoveni, comuna 
Şcheia 

Creșterea altor animale 

                         Sursa: date furnizate de  Serviciul de Impozite și Taxe la data de 23.07.2020 

 

3.4.4. Activități de tip industrial  

 Activitatea economică a Comunei 
Şcheia este caracterizată de existența 
unei comunități de afaceri locale 
consolidate şi diversificate, capabilă să 
aducă comunei venituri considerabile. 
Pe raza Comunei Şcheia sunt în evidență 
ca plătitoare de taxe şi impozite un 
număr de 1052 societăți comerciale. 

Comuna Şcheia este una din comunele 
limitrofe Municipiului Suceava, având în 
raza ei teritorială zona industrială a 
municipiului, unde îşi au sediul o serie 
de societăți comerciale şi fabrici: Fabrica 
de conserve şi preparate din carne 
Şcheia, Fabrica de bere ’’Bermas” 
Suceava, Fabrica de conservare şi 
industrializare a laptelui, Baza 
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agriculturii 33, Întreprinderea de 
Rulmenți Suceava. 

„Bermas” Suceava este cel mai mare 
producător de bere din Moldova. 
Fabrica a fost construită acum 30 de 

ani, pe Platforma Industriala Şcheia, la 
ieșirea din Suceava către Vatra Dornei. 
Bermas este singura societate 
suceveană cu acțiuni tranzacționate la 
bursă. 

 

 

Industria alimentară: este reprezentată în comuna Șcheia  de următoarele subramuri: 

 Morărit, panificație, patiserie și produse făinoase 
NR
 

 

DENUMIREA 

 

CAEN FORMA 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE SEDIU SOCIAL 

1. CUPTORUL DE AUR  1061 SRL Fabricarea produselor de morărit Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

2. POPIŢAN MIRCEA-
MODEST  

1061 PF Fabricarea produselor de morărit Sat Mihoveni, 
comuna Șcheia 

    3. SASU-ŞORODOC 
LIDIA 

 
 

1061 II Fabricarea produselor de morărit Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

4. BUCATE DIN 
BUCOVINA  

1071 SRL Fabricarea pâinii; fabricarea 
prăjiturilor şi a produselor 

   

Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

5. DEUX SAVEURS  1071 SRL Fabricarea pâinii; fabricarea 
prăjiturilor şi a produselor 
proaspete de patiserie 

Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Produsele  SC Bermas SA      
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    6. JIC REAL FOOD  1071 SRL-D Fabricarea pâinii; fabricarea 
prăjiturilor şi a produselor 
proaspete de patiserie 

Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

    7. PATI NOBIS  1071 SRL 1071-Fabricarea pâinii; fabricarea 
prăjiturilor şi a produselor 
proaspete de patiserie 

Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

     8. PETROLUMIART  1071 SRL Fabricarea pâinii; fabricarea 
prăjiturilor şi a produselor 
proaspete de patiserie 

Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

9. SPECIAL SISTER'S  1071 SRL Fabricarea pâinii; fabricarea 
prăjiturilor şi a produselor 
proaspete de patiserie 

Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

10. SWEETOPIA  1071 SRL Fabricarea pâinii; fabricarea 
prăjiturilor şi a produselor 
proaspete de patiserie 

Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

11. TEODORU MIRELA  1071 PFA Fabricarea pâinii; fabricarea 
prăjiturilor şi a produselor 
proaspete de patiserie 

Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

12. UNI-TERRA 
EXCLUSIV  

1072 SRL Fabricarea biscuiților şi pișcoturilor; 
fabricarea prăjiturilor şi a 
produselor conservate de patiserie 

Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

13. PASTIFICIO 
GRANDE  

1073 SRL Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, 
cuş-cuş-ului şi a altor produse 
făinoase similare 

Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

14. MOARA DE 
MACINAT GRIU 
PORUMB  

1561 SRL Fabricarea produselor de morărit Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

15. DI-APOLLO  1581 SRL Fabricarea pâinii; fabricarea 
produselor proaspete de patiserie 

Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

                   Sursa: date furnizate de  Serviciul de Impozite și Taxe la data de 23.07.2020 

 

 Industria de prelucrare a laptelui 
NR. 

CRT
 

DENUMIREA 

UNITĂŢII 

CAEN FORMA 

JURIDIC
Ă 

DOMENIUL DE ACTIVITATE SEDIU SOCIAL 

1. BUCOVINA 1051 SA Fabricarea produselor lactate şi a 
brânzeturilor 

Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

                           Sursa: date furnizate de  Serviciul de Impozite și Taxe la data de 23.07.2020 
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 Industria de prelucrare a cărnii 
NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

UNITĂŢII 

CAE
N 

FORMA 

JURIDICĂ 

DOMENIUL DE ACTIVITATE SEDIU SOCIAL 

1. FACOS 1013 SA Fabricarea produselor din carne 
(inclusiv din carne de pasăre) 

Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

                             Sursa: date furnizate de  Serviciul de Impozite și Taxe la data de 23.07.2020 

 

 Industria de prelucrare a băuturilor alcoolice 

NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

UNITĂŢII 

CAEN FORMA 

JURIDICĂ 

DOMENIUL DE 
ACTIVITATE 

SEDIU SOCIAL 

1. BERMAS 1105 SA Fabricarea berii Sat Şcheia, comuna Şcheia 

2. VALCOVIN 1101 SRL Distilarea, rafinarea şi mixarea 
băuturilor alcoolice 

Sat Şcheia, comuna Şcheia 

                         Sursa: date furnizate de  Serviciul de Impozite și Taxe la data de 23.07.2020 

 

 

 Industria prelucrării lemnului, fabricare mobilier - este o ramură 
industrială dezvoltată din Comuna Şcheia : 

NR. 

CRT. 

DENUMIREA 
UNITĂŢII 

CAEN FORMA 

JURIDICĂ 

SEDIU SOCIAL DOMENIUL DE ACTIVITATE 

   1. ANDRIWOOD  1610 SRL Sat Mihoveni, 
comuna Șcheia 

Tăierea şi rindeluirea lemnului 

2. GLOBAL DESIGN  3101 SRL Sat Şcheia, comuna 
Șcheia 

Fabricarea de mobilă pentru 
birouri şi magazine 

3. LUXPAL SILV  3101 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

Fabricarea de mobilă pentru 
birouri şi magazine 

4. M & N MOBILIER  3101 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

Fabricarea de mobilă pentru 
birouri şi magazine 

   5. MORARI LAURA-
MIHAELA  

3101 PFA Sat Şcheia, comuna 
Șcheia 

Fabricarea de mobilă pentru 
birouri şi magazine 

   6. VIOEXPERTMOB  3102 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

Fabricarea de mobilă pentru 
bucătării 

   7. ATRIX 
DECORATION  

3109 SRL Sat Şcheia, comuna 
Șcheia 

Fabricarea de mobilă n.c.a. 
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8 ETNOLEMN  3109 SRL Sat Şcheia, comuna 
Șcheia 

Fabricarea de mobilă n.c.a. 

9 MOB CONCEPT 
STORE  

3109 SRL-D Sat Mihoveni, 
comuna Șcheia 

Fabricarea de mobilă n.c.a. 

10 MOBILA RUSU  3109 SRL Sat Şcheia, comuna 
Șcheia 

Fabricarea de mobilă n.c.a. 

11 MOBILADA SRL 3109 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

Fabricarea de mobilă n.c.a. 

12 OLD WOOD 
WONDERLAND  

3109 SRL Sat Şcheia, comuna 
Șcheia 

Fabricarea de mobilă n.c.a. 

13 PRO MOBILA  3109 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

Fabricarea de mobilă n.c.a. 

14 SILVE FRONT 
MOB  

3109 SRL-D Sat Şcheia, comuna 
Șcheia 

Fabricarea de mobilă n.c.a. 

15 ADRI-LEN  4332 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

Lucrări de tâmplărie şi 
dulgherie 

16 CHINDRIŞ V. 
MUGUREL  

4332 II Sat Mihoveni, 
comuna Șcheia 

Lucrări de tâmplărie şi 
dulgherie 

17 SEALUSYSTEM  4332 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

Lucrări de tâmplărie şi 
dulgherie 

18 SOFIMART  4332 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

Lucrări de tâmplărie şi 
dulgherie 

                        Sursa: date furnizate de  Serviciul de Impozite și Taxe la data de 23.07.2020 

 

 Fabricarea altor produse din materiale metalice: 

NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

UNITĂŢII 

CAE
N 

FORMA 

JURIDICĂ 

SEDIU SOCIAL DOMENIUL DE ACTIVITATE 

1. OSTROTECH  2550 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Fabricarea produselor metalice 
obţinute prin deformare plastică; 
metalurgia pulberilor 

2. ANDRAŞCU 
GEANINA-
ALEXANDRA 

3212 II Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Fabricarea bijuteriilor şi articolelor 
similare din metale şi pietre preţioase 

                      Sursa: date furnizate de  Serviciul de Impozite și Taxe la data de 23.07.2020 
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 Fabricarea altor produse din materiale plastice: 

NR. 
CRT. 

DENUMIREA 
UNITĂŢII 

CAEN FORMA 
JURIDICĂ 

SEDIU SOCIAL DOMENIUL DE ACTIVITATE 

1. MEGAPLAST 2221 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor 
şi pofilelor din material plastic 

2. BUCOVPLAST  2222 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Fabricarea articolelor de ambalaj din 
material plastic 

  
 

3. ECO PLAST BAG  2222 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

Fabricarea articolelor de ambalaj din 
material plastic 

4. ARCUS GLASS  2223 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

Fabricarea articolelor din material 
plastic pentru construcții 

 5. ZIMMERMANN 
FENSTER  

2223 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Fabricarea articolelor din material 
plastic pentru construcții 

                    Sursa: date furnizate de  Serviciul de Impozite și Taxe la data de 23.07.2020 

 

 Fabricarea articolelor din plută, paie, alte materiale vegetale: 

NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

UNITĂŢII 

CAEN FORMA 

JURIDICĂ 

SEDIU SOCIAL DOMENIUL DE ACTIVITATE 

1. BIAMOB DESIGN 1629 SRL Sat Şcheia, comuna 
Șcheia 

Fabricarea altor produse din 
lemn; fabricarea articolelor din 
plută, paie şi din alte materiale 
vegetale împletite 

 

2. 

POENARI  PEN 
COMPANY  

1629 SRL Sat Şcheia, comuna 
Șcheia 

Fabricarea altor produse din 
lemn; fabricarea articolelor din 
plută, paie şi din alte materiale 
vegetale împletite 

3. PRODPELEŢISIMO
N  

1629 SRL Sat Mihoveni, comuna 
Șcheia 

Fabricarea altor produse din 
lemn; fabricarea articolelor din 
plută, paie şi din alte materiale 
vegetale împletite 

4. SEL  1629 SRL Sat Şcheia, comuna 
Șcheia 

Fabricarea altor produse din 
lemn; fabricarea articolelor din 
plută, paie şi din alte materiale 
vegetale împletite 

5. TRAFOART 1629 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

Fabricarea altor produse din 
lemn; fabricarea articolelor din 
plută, paie şi din alte materiale 
vegetale împletite 

                        Sursa: date furnizate de  Serviciul de Impozite și Taxe la data de 23.07.2020 
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 Fabricarea motoarelor hidraulice: 

NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

UNITĂŢII 

CAEN FORMA 

JURIDICĂ 

SEDIU SOCIAL DOMENIUL DE ACTIVITATE 

1. ETIS ALEX 2812 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Fabricarea de motoare hidraulice 

2. ETIS 2824 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Fabricarea mașinelor-unelte portabile 
acționate electric 

3. SABTERM 
TECHNOLOGY  

2849 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a. 

                       Sursa: date furnizate de  Serviciul de Impozite și Taxe la data de 23.07.2020 

 

 Extracții:   
NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

SOCIETĂŢII 

CAEN FORMA 

JURIDICA 

SEDIU SOCIAL DOMENIU DE ACTIVITATE 

1. VIVAT 
CONSTRUCT 

0812 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Extracția pietrișului şi nisipului; 
extracția argilei şi caolinului 

2. RO-VE-AG 0811 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Extracția pietrei ornamentale şi a 
pietrei pentru construcții, 
extracția pietrei calcaroase, 

     Sursa: date furnizate de  Serviciul de Impozite și Taxe la data de 23.07.2020 

 

 Industria textilă și pielărie: 
NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

SOCIETĂŢII 

CAEN FORMA 

JURIDICA 

SEDIU SOCIAL DOMENIU DE ACTIVITATE 

1. BLANPIEL CONF  1411 SRL Sat Sf. Ilie comuna 
Şcheia 

Fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte din piele 

2 ARSIZIO  1413 SRL Sat Sf. Ilie comuna 
Şcheia 

Fabricarea altor articole de 
îmbrăcăminte (exclusiv 
lenjeria de corp) 

3 ELITEX DESIGN  1413 SRL Sat Şcheia comuna 
Şcheia 

Fabricarea altor articole de 
îmbrăcăminte (exclusiv 
lenjeria de corp) 

4 IKA LUX  1413 SRL Sat Sf. Ilie comuna 
Şcheia 

Fabricarea altor articole de 
îmbrăcăminte (exclusiv 
lenjeria de corp) 
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5 JANICE  1413 SRL Sat Şcheia comuna 
Şcheia 

Fabricarea altor articole de 
îmbrăcăminte (exclusiv 
lenjeria de corp) 

6 JAQUEEN 1413 SRL-D Sat Şcheia comuna 
Şcheia 

Fabricarea altor articole de 
îmbrăcăminte (exclusiv 
lenjeria de corp) 

7 JAQUISSE  1413 SRL-D Sat Şcheia comuna 
Şcheia 

Fabricarea altor articole de 
îmbrăcăminte (exclusiv 
lenjeria de corp) 

8 MARK'S 
ORGANICS  

1413 SRL Sat Şcheia comuna 
Şcheia 

Fabricarea altor articole de 
îmbrăcăminte (exclusiv 
lenjeria de corp) 

9 MISTORA - DRESS  1413 SRL Sat Sf. Ilie comuna 
Şcheia 

Fabricarea altor articole de 
îmbrăcăminte (exclusiv 
lenjeria de corp) 

10 NEW DRESS 
CONCEPT  

1413 SRL Sat Sf. Ilie comuna 
Şcheia 

Fabricarea altor articole de 
îmbrăcăminte (exclusiv 
lenjeria de corp) 

11 ROZNODANA  1414 SRL Sat Sf. Ilie comuna 
Şcheia 

Fabricarea de articole de 
lenjerie de corp 

12 CIPAGEBER CONF  1419 SRL Sat Sf. Ilie comuna 
Şcheia 

Fabricarea altor articole de 
îmbrăcăminte şi accesorii 
n.c.a. 

                          Sursa: date furnizate de  Serviciul de Impozite și Taxe la data de 23.07.2020 

 

 Industria mecanică/servicii de reparare și întreținere autovehicule 
NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

SOCIETĂŢII 

CAEN FORMA 

JURIDICA 

SEDIUL SOCIAL DOMENIU DE ACTIVITATE 

1. Etis Alex 
 

2812 SRL Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Fabricarea de motoare hidraulice 

2.  Etis 2824 SRL Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Fabricarea maşinilor-unelte 
portabile acţionate electric 

3.  Sabterm Technology 2849 SRL Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Fabricarea altor maşini-unelte 
n.c.a. 

4. Sidem 2932 SRL Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Fabricarea altor piese şi accesorii 
pentru autovehicule şi pentru 
motoare de autovehicule 

5. MOCARDIV 4520 SRL Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 
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6. NEGURĂ ANDREI-
CRISTIAN 

4520 II Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

7. NEV-DENIS 
PRODCOM 

4520 SRL Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

8. OGUBIR 4520 SRL Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

9. OIL D.NEGRU 
COMPANY 

4520 SRL Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

10. OPERATIONAL 
AUTOSERVICE 

4520 SRL Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

11. PĂCURARI A. 
GEORGE 

4520 II Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

12. REB TRACK 
SERVICE 

4520 SRL Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

13. TIBEX SERV 4520 SRL Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

14. VAIB 4520 SRL Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

15. ADRIAN GEO 4520 SRL Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

16. ANDIALEX TEAM 
SERVICE 

4520 SRL Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

17. ANGELTRANS 4520 SRL Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

18. ANTONESEI C. 
MARDARE-
COSTICĂ 

4520 IF Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

19. AUTOMAT FIL 4520 SRL Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

20. AUTOTEST 4520 SRL Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

21. BĂDĂLUŢĂ SORIN-
MELETIE-
AURELIAN 

4520 II Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

22. BESLIU SERVICE 4520 SRL Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

23. BOCĂNEŢ S. 
ŞTEFAN-FLORINEL 

4520 II Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 
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24. CHITEALĂ COSTEL 4520 II Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

25. CIVITAS ADAR 4520 SRL Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

26. CROITOR D. 
LUCIAN-RĂZVAN 

4520 II Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

27. DALYSMAG AUTO 4520 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

28. DAREX AUTO 4520 SRL Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

29. DETAILING AUTO 
D&S 

4520 SRL Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

30. ELIAS WASH NON 
STOP 

4520 SRL Sat Mihoveni, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

31. FIXAUTO SERVICE 4520 SRL Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

32. GAMA 4520 SRL Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

33. GENELT 4520 SRL Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

34. GENERAL AUTO 
SERVICE 

4520 SRL Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

35. HAPPY AUTO 
JOHN 

4520 SRL Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

36. IAI MIG 4520 SRL Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

37. JKL CLINIQUE 4520 SRL Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

38. KRIONE COMPANY 4520 SRL Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

39. LIDER AGROTECH 4520 SRL Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

40. PĂCURARI A. 
GEORGE 

4520 II Sat Șcheia, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

41. LUCASEVICI 
N.NICOLAI 

4520 II Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

42. MADYSON 
SERVICE 

4520 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

Întreținerea şi repararea 
autovehiculelor 
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43. NEW ERA NORD 4520 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

44. PETROVAN C. 
VASILE 

4520 PFA Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

45. PKP 
PERFORMANCE 
CENTER 

4520 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

46. POLO STAR 4520 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

47. REUŢ V. STEJAR 4520 II Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

48. S.TRONIC 
GEARBOX 

4520 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

49. STRADYS SERVICE 4520 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

50. 

 

VLAD BRANDS 4520 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

51. AXIOTAS 
PRODCOM 

3312 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Repararea maşinilor 

52. ILISEI MARIA 3312 II Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Repararea maşinilor 

Sursa: date furnizate de  Serviciul de Impozite și Taxe la data de 23.07.2020 

 

 Construcțiile: 

Unitățile economice active în sectorul 
construcțiilor reprezintă 11% din totalul 
activităților care se desfășoară în 
Localitatea Şcheia. 

Sectorul construcțiilor în Comuna 
Şcheia este reprezentat de următoarele 
societăți: 

NR. 
CRT. 

DENUMIREA 
UNITĂŢII 

CAEN FORMA 

JURIDICĂ 

LOCALITATEA DOMENIUL DE 
ACTIVITATE 

1. UVT OHM EL-
CONSTCĂTĂLIN 

4531 SRL Sat Mihoveni, comuna 
Şcheia 

Lucrări de instalaţii electrice 

2. CIVICA GROUP 4120 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

3 AGROCĂMARA 
CASELOR DE COMENZI 

4120 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 
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4 ALMA BUCOVINA 4120 
  

SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

5 ALMA TEAM 
CONSTRUCT 

4120 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

6 ALOGET 4120 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

7 AMENAJ INTEX 2007 4120 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

8 AMYNTAS LUXURY 4120 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

9 AUTO URS TEAM 4120 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

10 BATER PREST 4120 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

11 BAVARIA RESIDENCE 4120 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

12 BUDIVELNIC 4120 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

13 BUDSTROI 
CONSTRUCT 

4120 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

14 BUILDING LIDER 4120 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

15 CALEBO PROGRES 4120 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

16 CARLOR NICO 
CONSTRUCT 

4120 SRL Sat Mihoveni, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

17 CATARGIU 
CONSTRUCT 

4120 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

18 CIUMĂU CRISTIAN 
AURELIAN 

4120 II Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

19 CIVICA GROUP 4120 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

20 CIVICA SERVICE 4120 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

21 CONSTRUCT GRUP 
BUCOVINA A.G. 

4120 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

22 CORGESOR 
CONSTRUCT 

 

 

4120 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 
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23 COSALEX BUCOVINA 
CONSTRUCT 

4120 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

24 CRIGEO GLOBAL 4120 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

25 CURCAN C.CARMEN-
IULIANA 

4120 PFA Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

26 DE LUX CONSTRUCT 4120 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

27 DECO-GYM 
CONSTRUCT 

4120 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

28 DENEROCON 4120 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

29 DULCEAC ANDREI 4120 II Sat Sf. Ilie, comuna 
Șcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

30 EDEL REZIDENCE 4120 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

31 EDIL PAV 4120 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

32 EMDERO 4120 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

33 ERICADA 4120 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

34 EURO EST GROUP 4120 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

35 EUROATI 4120 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

36 EVRICON 4120 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

37 FERGUSON-HOLM 
CONSULTING 

4120 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

38 FLY-SYRM 4120            
  

 

SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

39 GRĂMADĂ ADRIAN 4120 PFA Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

40 GVG TOD 4120 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

41 HOUSE PROJECT 
CONSTRUCT 

4120 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 
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42 INVEST EURO LAND 4120 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

43 KINETON TOP 4120 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

44 MARIUS BUCOVINA 
BUILDING 

4120 SRL Sat Mihoveni, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

45 NIROMAI 
CONSULTING 

4120 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

46 OZYDAV 4120 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

47 PLAKOM NORD 4120 SRL Sat Mihoveni, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

48 PRELF CONSTRUCT 4120 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

49 PROGRESIV 3M 4120 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

50 PURICE DANIEL 4120 II Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

51 PURICE SORIN 4120 PFA Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

3.52 RAVRADI CONSTRUCT 4120 SRL Sat Trei Movile, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 

53 REPARATORII 4120 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

54 ROSINO.PRO 4120 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

55 RWS COSTRUZIONI 4120 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

56 SAMITAN CONSTRUCT 4120 SRL Sat Mihoveni, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

57 SERVAL GROUP 
CONSTRUCT 

4120 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

58 SIMON CONSTRUCTII 4120 SRL Sat Mihoveni, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

59 SOFT COMPACT 4120 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

60 TRUTZI REAL ESTATE 4120 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 
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61 TUDOR BUILDING 4120 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

62 VALICONST 4120 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

63 VALY TOP HOUSE 4120 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

64 VAN OSTRO 4120 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

65 VASCAS TUDOVAS 4120 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 

66 VERDOM 4120 SRL Sat Mihoveni, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 

67 VLAD SOFT 4120 SRL Sat Scheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 

68 RAVRADI CONSTRUCT 4120 SRL Sat Trei Movile, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 

69 REPARATORII 4120 SRL Sat Scheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 

70 ROSINO.PRO 4120 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 

71 RWS COSTRUZIONI 4120 SRL Sat Scheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 

72 SAMITAN CONSTRUCT 4120 SRL Sat Mihoveni, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 

73 SERVAL GROUP 
CONSTRUCT 

4120 SRL Sat Scheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 

74 CUSTOM SPOT 4321 SRL Sat Scheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de instalaţii electrice 

75 ELECTRIC POWER LML 4321 SRL Sat S.f. Ilie, comuna 
Şcheia 

Lucrări de instalaţii electrice 

76 ELECTRO PROIECT 4321 SRL Sat Scheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de instalaţii electrice 

77 ELECTROINSTALSERV 4321 SRL Sat S.f. Ilie comuna 
Şcheia 

Lucrări de instalaţii electrice 

78 GERVIS 4321 SRL Sat Scheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de instalaţii electrice 

79 LOIAL IMPEX 4321 SRL Sat Scheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de instalaţii electrice 

80 STOICA O. SORIN 4321 PFA Sat S.f. Ilie, comuna 
Şcheia 

Lucrări de instalaţii electrice 

81 STRIMER 4321 SRL Sat S.f. Ilie, comuna 
Şcheia 

Lucrări de instalaţii electrice 

82 AUTOTEHNOROM 4211 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
drumurilor şi autostrăzilor 

83 CMA TOP HOUSE 4211 SRL 

 

Sat Scheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de construcţii a 
drumurilor şi autostrăzilor 
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84 ARCUS GLASS 2223 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Fabricarea articolelor din 
material plastic pentru 
construcţii 

85 DECOR RESIN PROFILE 2223 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Fabricarea articolelor din 
material plastic pentru 
construcţii 

86 TERMOGARANT 2223 SRL Sat Scheia, comuna 
Şcheia 

Fabricarea articolelor din 
material plastic pentru 
construcţii 

87 ZIMMERMANN 
FENSTER 

2223 SRL Sat Scheia, comuna 
Şcheia 

Fabricarea articolelor din 
material plastic pentru 
construcţii 

88 AXI-COLD 4322 SRL Sat Scheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de instalaţii sanitare, 
de încălzire şi de aer 
condiţionat 

89 CLIMATECHNIK M.A.C 4322 SRL Sat Scheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de instalaţii sanitare, 
de încălzire şi de aer 
condiţionat 

90 CLIMATECHNIK NEW 
ENERGY 

4322 SRL Sat Scheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de instalaţii sanitare, 
de încălzire şi de aer 
condiţionat 

91 CORSEM CONSTRUCT 4322 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Lucrări de instalaţii sanitare, 
de încălzire şi de aer 
condiţionat 

92 FIRSTEDGE 4322 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Lucrări de instalaţii sanitare, 
de încălzire şi de aer 
condiţionat 

93 GREEN TEHNO INSTAL 4322 SRL Sat Scheia, comuna 
Şcheia 

Lucrări de instalaţii sanitare, 
de încălzire şi de aer 
condiţionat 

94 INSTAL DIM 4322 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Lucrări de instalaţii sanitare, 
de încălzire şi de aer 
condiţionat 

                       Sursa: date furnizate de  Serviciul de Impozite și Taxe la data de 23.07.2020 

 

 Serviciile:  

Societățile care au ca domeniu de 
activitate serviciile reprezintă 75% din 

totalul societăților care funcționează pe 
raza Comunei Şcheia. 

 Servicii de asistență și service electrotehnice 
NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

SOCIETĂŢII 

CAEN FORMA 

JURIDICĂ 

SEDIUL DOMENIU DE ACTIVITATE 

1. SONI GO EXPERT 9521 SRL Sat Mihoveni, comuna 
Şcheia 

Repararea aparatelor 
electronice de uz casnic 

5. TEHNICA 5272 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Reparaţii de articole electrice 
de uz gospodăresc 

6. MOROŞAN P. 
ALEXANDRU-VASILE 

9529 PFA Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Repararea articolelor de uz 
personal şi gospodăresc n.c.a. 

Sursa: date furnizate de  Serviciul de Impozite și Taxe la data de 23.07.2020 
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 Servicii imobiliare 
NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

SOCIETĂŢII 

CAEN FORMA 

JURIDICĂ 

SEDIUL DOMENIU DE ACTIVITATE 

1. PAPITAX OPIUM 
IMOBILIARE 

6831 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Agenţii imobiliare 

2 PROACTIV BUSINESS 6831 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Agenţii imobiliare 

3 AGROCIPS 6820 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

închirierea şi subînchirierea 
bunurilor imobiliare proprii 
sau închiriate 

4 BREITBRUNN 6820 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

închirierea şi subînchirierea 
bunurilor imobiliare proprii 
sau închiriate 

5 CASA ECO DORA 6820 SRL Sat Şf. Ilie, comuna 
Şcheia 

închirierea şi subînchirierea 
bunurilor imobiliare proprii 
sau închiriate 

6 CEZAN - FLOR - TOUR 6820 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

închirierea şi subînchirierea 
bunurilor imobiliare proprii 
sau închiriate 

7 COMUNAL 6820 SA Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

închirierea şi subînchirierea 
bunurilor imobiliare proprii 
sau închiriate 

8 ERICH MOBIL 6820 SRL Sat Şf. Ilie, comuna 
Şcheia 

închirierea şi subînchirierea 
bunurilor imobiliare proprii 
sau închiriate 

9 FAN PROSPECT 6820 SRL Sat Şf. Ilie, comuna 
Şcheia 

închirierea şi subînchirierea 
bunurilor imobiliare proprii 
sau închiriate 

10 GRAY RENT 6820 SRL Sat Şf. Ilie, comuna 
Şcheia 

închirierea şi subînchirierea 
bunurilor imobiliare proprii 
sau închiriate 

11 RADZAM 6820 SRL Sat Şf. Ilie, comuna 
Şcheia 

închirierea şi subînchirierea 
bunurilor imobiliare proprii 
sau închiriate 

12 RICALMA DENT 6820 SRL Sat Şf. Ilie, comuna 
Şcheia 

închirierea şi subînchirierea 
bunurilor imobiliare proprii 
sau închiriate 

13 SSS STRONG FAMILY 
CORPORATION 

6820 SRL Sat Şf. Ilie, comuna 
Şcheia 

închirierea şi subînchirierea 
bunurilor imobiliare proprii 
sau închiriate 

14 START REGIONAL 
PROIECT 

6820 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

închirierea şi subînchirierea 
bunurilor imobiliare proprii 
sau închiriate 
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15 TUR WEST ESTATE 6820 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

închirierea şi subînchirierea 
bunurilor imobiliare proprii 
sau închiriate 

16 TUR WEST 6820 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

închirierea şi subînchirierea 
bunurilor imobiliare proprii 
sau închiriate 

17 IBB IMOBILIARE 
ROMANIA 

4110 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Dezvoltare (promovare) 
imobiliară 

18 TEHNOREZIDENT 4110 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Dezvoltare (promovare) 
imobiliară 

Sursa: date furnizate de  Serviciul de Impozite și Taxe la data de 23.07.2020 

 

 Servicii de pilotaj 

NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

SOCIETĂŢII 

CAEN FORMA 

JURIDICĂ 

SEDIU DOMENIU DE ACTIVITATE 

1. AUTO ŞTEFAN 8553 SRL Sat Mihoveni, comuna 
Şcheia 

Şcoli de conducere 
(pilotaj) 

2. ROTARI 
O.VASILE 

8553 PFA Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Şcoli de conducere (pilotaj) 

3. ROYAL CARS 
DRIVERSC 

8553 SRL Sat Scheia, comuna 
Şcheia 

Şcoli de conducere (pilotaj) 

Sursa: date furnizate de  Serviciul de Impozite și Taxe la data de 23.07.2020 

 

 Servicii din domeniul televiziunii, telefoniei -IT 
NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

SOCIETĂŢII 

CAEN FORMA 

JURIDICĂ 

SEDIU DOMENIU DE ACTIVITATE 

1. ERBI STAR 6110 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Activităţi de telecomunicaţii 
prin reţele cu cablu) 

2 FIDELNET 6110 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Activităţi de telecomunicaţii 
prin reţele cu cablu) 

3 ARCHITECTURE IQ 
DATA 

6202 SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Activităţi de consultanţă în 
tehnologia informaţiei 

4 ATITIENEI G.G. 
IONUŢ-ADRIAN 

6202 PFA Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Activităţi de consultanţă în 
tehnologia informaţiei 

5 FUSA CIPRIAN 
PERSOANĂ 

6202 PFA Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Activităţi de consultanţă în 
tehnologia informaţiei 

6 GRIGORIEV SERGIU 6202 PFA Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Activităţi de consultanţă în 
tehnologia informaţiei 
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7 ILINCA MAGDA-
RALUCA 

6202 PFA Sat Scheia, comuna 
Şcheia 

Activităţi de consultanţă în 
tehnologia informaţiei 

8 MAN ROBERT-MIHAI 6202 PFA Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Activităţi de consultanţă în 
tehnologia informaţiei 

9 MĂCĂRESCU 
TRAIAN-SEBASTIAN 

6202 PFA Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Activităţi de consultanţă în 
tehnologia informaţiei 

10 PRO INFO TECH 
SOFTWARE 

6202 SRL Sat Scheia, comuna 
Şcheia 

Activităţi de consultanţă în 
tehnologia informaţiei 

11 SLABU CRISTIAN-
ŞTEFAN 

6202 PFA Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Activităţi de consultanţă în 
tehnologia informaţiei 

12 STAVOVEI CIPRIAN 6202 PFA Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Activităţi de consultanţă în 
tehnologia informaţiei 

13 TIMOFTE 
ALEXANDRU-
NICUŞOR 

6202 PFA Sat Sf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Activităţi de consultanţă în 
tehnologia informaţiei 

14 MEAD 6420 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Telecomunicaţii 

15 IBB IT SYSTEM 6209       SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Alte activităţi de servicii privind 
tehnologia informaţiei 

16 LUMIODA MVC 6190 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Alte activităţi de telecomunicaţii 

17 ALIRUXIA 6201 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Activităţi de realizare a soft-ului 
la comandă (software orientat 
client) 

18 BANGS JESSE 
STEPHEN 

6201 II Sat Şf. Ilie comuna 
Şcheia 

Activităţi de realizare a soft-ului 
la comandă (software orientat 
client) 

19 CRONOXY 
SOFTWARE 

6201 SRL 

 

Sat Şf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Activităţi de realizare a soft-ului 
la comandă (software orientat 
client) 

20 DEVOPS SOLUTIONS 6201 SRL Sat Şf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Activităţi de realizare a soft-ului 
la comandă (software orientat 
client) 

21 DUETECH 6201 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Activităţi de realizare a soft-ului 
la comandă (software orientat 
client) 

22 ECATERINA DEV 6201 SRL Sat Şf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Activităţi de realizare a soft-ului 
la comandă (software orientat 
client) 

23 MOLCODE 6201 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Activităţi de realizare a soft-ului 
la comandă (software orientat 
client) 

24 WEBOSTYL 6201 SRL Sat Şf. Ilie, comuna 
Şcheia 

Activităţi de realizare a soft-ului 
la comandă (software orientat 
client) 

Sursa: date furnizate de  Serviciul de Impozite și Taxe la data de 23.07.2020 
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 Servicii de întreținere corporală, alte activități de înfrumusețare  

NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

SOCIETĂŢII 

CAEN FORMA 

JURIDICĂ 

SEDIUL DOMENIU DE ACTIVITATE 

1. BULEU ALINA  9602 PFA Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Coafura şi alte activităţi de 
înfrumuseţare 

2. CIOBANU I. 
CARMEN 

 

9602 PFA Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Coafura şi alte activităţi de 
înfrumuseţare 

3. COLINDALE VISION 9602 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Coafura şi alte activităţi de 
înfrumuseţare 

4. ELDA BEAUTY 
SALON 

9602 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Coafura şi alte activităţi de 
înfrumuseţare 

5. ERICOM BEAUTY 9602 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Coafura şi alte activităţi de 
înfrumuseţare 

6. GROSU MIHAELA 
STELUŢA 

9602 PFA Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Coafura şi alte activităţi de 
înfrumuseţare 

7. MARCEAN ALINA-
GEORGETA 

9602 PFA Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Coafura şi alte activităţi de 
înfrumuseţare 

8. MARUNEAC 
RODICA-NICOLETA 

9602 PFA Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Coafura şi alte activităţi de 
înfrumuseţare 

9. MERIVA STYLE 9602 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Coafura şi alte activităţi de 
înfrumuseţare 

10. NEGRU ELENA-
DANIELA 

9602 PFA Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Coafura şi alte activităţi de 
înfrumuseţare 

11. NICOL STYLE 
PROFESIONAL 

 
 

9602 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Coafura şi alte activităţi de 
înfrumuseţare 

12. POSITIVE BEAUTY 9602 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Coafura şi alte activităţi de 
înfrumuseţare 

13. RUSU D. SIMONA 9602 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Coafura şi alte activităţi de 
înfrumuseţare 

                     Sursa: date furnizate de  Serviciul de Impozite și Taxe la data de 23.07.2020 

 

 Servicii de transport 

NR. 
CRT 

DENUMIREA 

SOCIETĂŢII 

CAEN FORMA 

JURIDICĂ 

SEDIUL DOMENIU DE ACTIVITATE 

1. BOD TRANS 4931 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi urbane, suburban 
și metropolitan de călători 

2. BOG-TRANS 4931 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi urbane, suburban 
și metropolitan de călători 

3. AR FURTUN  4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 
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4. AUTOCONTEXCOR  4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

5. BETOMAT  4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

6. CIOGOLEA TRANS  4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

7. COZMICRIS-COMERŢ  4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

8. CRISPOP BUCOVINA 
TRANSPORT  

4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

9. CRISWON EURO 
TRANS  

4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

10. DTZ TRANSPORT 
SOLUTIONS  

4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

11. E TOFAN  4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

12. EXCEL CARGO  4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

13. FAG'2003  4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

14. FAST SAM CARGO 
TRANS  

4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

15. GROUND COVER 
LOGISTICS  

4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

16. IBB-HIB LOGISTICS  4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

17. IFTIME SPEED 4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

18. LAHBIR TRANS  4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

19. MACRON TD  4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 
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20. NICOLCAM  4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

21. NIKORMAR TRANS  4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

22. NORDTRANS  4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

23. PAVTIN  4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

24. POLI LAND  4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

25. POLMAR SPEED  4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

26. PROFI LOGISTIC  4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

27. R&C LOGISTRANS  4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

28. RAM-LUC COM  4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

29. ROYAL CONSTRUCT 
BUCOVINA  

4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

30. SPARKY START  4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

31. SPEED HAULAGE  4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

32. SPEEDJUKO  4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

33. SPICE FOOD  4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

34. ST. GEORGE  4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

35. ŞCHEIALOGISTIC  4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 
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36. TOMESCU PETRU  4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

37. TRANS KING 
DAVALEX  

4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

38. VRC TIMMY  4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

39. XARINIS  4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

40. YES ROVIV  4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

41. ZEMARK TRANS  4941 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Transporturi rutiere de mărfuri 

42. AD LOGIS CONSULT 5229 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Alte activităţi anexe 
transporturilor 

43. LILIAN - ADEN 5229 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Alte activităţi anexe 
transporturilor 

44. MARADRI 5229 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Alte activităţi anexe 
transporturilor 

45. MAS FASHLOG 5229 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Alte activităţi anexe 
transporturilor 

46. VLĂDUŢ IMPEX 5229 SRL Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Alte activităţi anexe 
transporturilor 

47. GOGU ELENA-
CLAUDIA 

5221 PFA Sat Șcheia, comuna 
Şcheia 

Activităţi de servicii anexe 
pentru transporturi terestre 

                             Sursa: date furnizate de  Serviciul de Impozite și Taxe la data de 23.07.2020 

 

 Servicii de consultanță 

Nr. 
Crt. 

DENUMIREA 
SOCIETĂŢII 

CAEN FORMA 
JURIDICA 

SEDIUL DOMENIUL DE ACTIVITATE 

1. ANEPROM 
CONSULT  

7022 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Activităţi de consultanţă pentru 
afaceri şi management 

2. APETREI DANIEL-
ILIE  

7022 PFA Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Activităţi de consultanţă pentru 
afaceri şi management 
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3. BUSINESS DAMV  7022 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Activităţi de consultanţă pentru 
afaceri şi management 

4. GRIS CONS  7022 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Activităţi de consultanţă pentru 
afaceri şi management 

5. KRAFT ENERGIE  7022 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Activităţi de consultanţă pentru 
afaceri şi management 

6. MANAGER ADFIN 
CONSULTING  

7022 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Activităţi de consultanţă pentru 
afaceri şi management 

7. MORARIU IRINA-
MARINA  

7022 PFA Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Activităţi de consultanţă pentru 
afaceri şi management 

8. PĂCURARI 
ANDREEA 
CODRUȚA  

7022 II Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Activităţi de consultanţă pentru 
afaceri şi management 

9. SEBIAN 
CONSULTING  

7022 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Activităţi de consultanţă pentru 
afaceri şi management 

10. VISIONDEL 
CONSULTING  

7022 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Activităţi de consultanţă pentru 
afaceri şi management 

11. ARTPROIECT  7112 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Activităţi de inginerie şi consultanţă 
tehnică legate de acestea 

12. CHIRAP I. NECULAI  7112 PFA Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Activităţi de inginerie şi consultanţă 
tehnică legate de acestea 

13. CÎRJĂ V. VASILE - 
TOPO  

7112 PFA Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Activităţi de inginerie şi consultanţă 
tehnică legate de acestea 

14. EXPERT 
INFRADESIGN  

7112 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Activităţi de inginerie şi consultanţă 
tehnică legate de acestea 

15. FAN PROIECT 
CONSULT  

7112 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Activităţi de inginerie şi consultanţă 
tehnică legate de acestea 

16. GU PROCON 
STRUCTURI  

7112 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Activităţi de inginerie şi consultanţă 
tehnică legate de acestea 

17. HIDRO BIO PROIECT  7112 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Activităţi de inginerie şi consultanţă 
tehnică legate de acestea 

18. HIDRONICUM 
PROIECT  

7112 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Activităţi de inginerie şi consultanţă 
tehnică legate de acestea 

19. IMPO CONSTRUCT  7112 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Activităţi de inginerie şi consultanţă 
tehnică legate de acestea 

20. LOLLITA SERV 
PROJECT  

7112 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Activităţi de inginerie şi consultanţă 
tehnică legate de acestea 

21. NORD ZONE  7112 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Activităţi de inginerie şi consultanţă 
tehnică legate de acestea 

22. PROIECT AIC  7112 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Activităţi de inginerie şi consultanţă 
tehnică legate de acestea 

23. SIGCONSULTING  7112 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Activităţi de inginerie şi consultanţă 
tehnică legate de acestea 

24. TITI T. PETREA  7112 PFA Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Activităţi de inginerie şi consultanţă 
tehnică legate de acestea 

25. VECTOR CONSULT 
ASD  

7112 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Activităţi de inginerie şi consultanţă 
tehnică legate de acestea 

                Sursa: date furnizate de  Serviciul de Impozite și Taxe la data de 23.07.2020 
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 Servicii de curățenie 

NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

SOCIETĂŢII 

CAEN FORMA 

JURIDICĂ 

LOCALITATEA DOMENIU DE 
ACTIVITATE 

1. CIOBOTARU VASILE-
DANIEL 

8122 PFA Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Activităţi specializate de 
curăţenie 

2. SYM DEVELOPEMENT 8129 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Alte activităţi de curăţenie 

3. MAMA GRUP 9601 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Spălarea şi curăţarea (uscată) 
articolelor textile şi a 

                               Sursa: date furnizate de  Serviciul de Impozite și Taxe la data de 23.07.2020 

 

 Comerțul 

În sectorul serviciilor, societățile care 
predomină sunt cele cu activitatea în 
domeniul comerțului. 

Societățile cu activitate în domeniul 
comerțului sunt următoarele: 

NR. 
CRT. 

DENUMIREA 
UNITĂŢII 

CAEN FORMA 
JURIDICĂ 

SEDIU DOMENIUL DE 
ACTIVITATE 

1 AGROSIMON PLUS 
MIHOVENI   

0111 SRL Sat Mihoveni, 
comuna, Șcheia 

0111-Cultivarea cerealelor 
(exclusiv orez), plantelor 
leguminoase şi a plantelor 
producătoare de seminţe 
oleaginoase 

2 BEST AUTOFOG  4511 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4511-Comerţ cu autoturisme şi 
autovehicule uşoare (sub 3,5 
tone) 

3 DAREX AUTO 
SELECTION  

4511 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4511-Comerţ cu autoturisme şi 
autovehicule uşoare (sub 3,5 
tone) 

4 PKW LKW 
BUCOVINA  

4511 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4511-Comerţ cu autoturisme şi 
autovehicule uşoare (sub 3,5 
tone) 

5 REVLACO MOTORS  4511 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4511-Comerţ cu autoturisme şi 
autovehicule uşoare (sub 3,5 
tone) 

6 SPEDITION AUTOSV  4511 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4511-Comerţ cu autoturisme şi 
autovehicule uşoare (sub 3,5 
tone) 

7 EUROSPEED  4519 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4519-Comerţ cu alte 
autovehicule 

8 HAPPY JOKER  4531 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4531-Comerţ cu ridicata de 
piese şi accesorii pentru 
autovehicule 
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9 DEEANTI 
AUTOMOTIVE  

4532 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4532-Comerţ cu amănuntul de 
piese şi accesorii pentru 
autovehicule 

10 EURO QUARTZ 
TRADE  

4532 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4532-Comerţ cu amănuntul de 
piese şi accesorii pentru 
autovehicule 

11 MAX AUTO REIFEN  4532 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4532-Comerţ cu amănuntul de 
piese şi accesorii pentru 
autovehicule 

12 SERVICE PROMPT  4532 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4532-Comerţ cu amănuntul de 
piese şi accesorii pentru 
autovehicule 

13 URSA MARE 
COMPROD  

4532 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4532-Comerţ cu amănuntul de 
piese şi accesorii pentru 
autovehicule 

14 GEO-FLOR IMPEX  4611 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4611-Intermedieri în comerţul 
cu materii prime agricole, 
animale vii, materii prime 
textile şi cu semifabricate 

15 R.A.I. GROUP 
BUCOVINA  

4613 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4613-Intermedieri în comerţul 
cu material lemnos şi materiale 
de construcţii 

16 TRIAGIS  4613 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4613-Intermedieri în comerţul 
cu material lemnos şi materiale 
de construcţii 

17 KATARAN IMPEX  4616 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4616-Intermedieri în comerţul 
cu textile, confecţii din blană, 
încălţăminte şi articole din 
piele 

18 GRĂDINARU M. 
ELENA  

4618 PFA Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4618-Intermedieri în comerţul 
specializat în vânzarea 
produselor cu caracter specific, 
n.c.a. 

19 PASAT N. LILIANA 4618 PFA Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4618-Intermedieri în comerţul 
specializat în vânzarea 
produselor cu caracter specific, 
n.c.a. 

20 AISELA 4619 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4619-Intermedieri în comerţul 
cu produse diverse 

21 DSC ELECTRICAL 
TRADE  

4619 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4619-Intermedieri în comerţul 
cu produse diverse 

22 ELISPLANT  4619 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4619-Intermedieri în comerţul 
cu produse diverse 

23 GLOBAL PARTNER 
SOLUTION  

4619 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4619-Intermedieri în comerţul 
cu produse diverse 
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24 IVERES   4619 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4619-Intermedieri în comerţul 
cu produse diverse 

25 ORZA DRAGOŞ-
TRAIAN  

4619 PFA Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4619-Intermedieri în comerţul 
cu produse diverse 

26 PLĂCINTĂ ELENA-
SILVIA  

4619 II Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4619-Intermedieri în comerţul 
cu produse diverse 

27 PROLISOK  4619 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4619-Intermedieri în comerţul 
cu produse diverse 

28 SARANICA  4619 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4619-Intermedieri în comerţul 
cu produse diverse 

29 VIKNA STYLE  4619 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4619-Intermedieri în comerţul 
cu produse diverse 

30 ESTRELLA NORD  4621 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4621-Comerţ cu ridicata al 
cerealelor, seminţelor, furajelor 
şi tutunului neprelucrat 

31 STAR PAPCOR  4621 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4621-Comerţ cu ridicata al 
cerealelor, seminţelor, furajelor 
şi tutunului neprelucrat 

32 FIMFLORAL  4622 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4622-Comerţ cu ridicata al 
florilor şi al plantelor 

33 TINCANU MRG  4622 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4622-Comerţ cu ridicata al 
florilor şi al plantelor 

34 AVIBROILER 4623 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4623-Comerţ cu ridicata al 
animalelor vii 

35 BIR   4631 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4631-Comerţ cu ridicata al 
fructelor şi legumelor 

36 EL GHOUL   4631 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4631-Comerţ cu ridicata al 
fructelor şi legumelor 

37 FRUIT XL 
INTERNAŢIONAL  

4631 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4631-Comerţ cu ridicata al 
fructelor şi legumelor 

38 GOLDMEDAL 
INTERNAŢIONAL  

4631 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4631-Comerţ cu ridicata al 
fructelor şi legumelor 

39 OLYMPIC AMFORA  4631 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4631-Comerţ cu ridicata al 
fructelor şi legumelor 

40 XXL & COM TR  4631 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4631-Comerţ cu ridicata al 
fructelor şi legumelor 

41 FLYCOR  4632 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4632-Comerţ cu ridicata al 
cărnii şi produselor din carne 

42 MAGICARM 4632 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4632-Comerţ cu ridicata al 
cărnii şi produselor din carne 

43 AVERADIS  4636 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4636-Comerţ cu ridicata al 
zahărului, ciocolatei şi 
produselor zaharoase 
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44 DOMAGNIS COM  4638 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4638-Comerţ cu ridicata 
specializat al altor alimente, 
inclusiv peşte, crustacee şi 
moluşte 

45 GAITANO COMPANY  4639 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4639-Comerţ cu ridicata 
nespecializat de produse 
alimentare, băuturi şi tutun 

46 GREENLUCK  4639 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4639-Comerţ cu ridicata 
nespecializat de produse 
alimentare, băuturi şi tutun 

47 MATIAS-TIMS  4639 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4639-Comerţ cu ridicata 
nespecializat de produse 
alimentare, băuturi şi tutun 

48 MISTER BIM  4639 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4639-Comerţ cu ridicata 
nespecializat de produse 
alimentare, băuturi şi tutun 

49 PLAZA CO & LTD 
IMPEX  

4639 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4639-Comerţ cu ridicata 
nespecializat de produse 
alimentare, băuturi şi tutun 

50 SAVCOM 
DISTRIBUTION  

4639 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4639-Comerţ cu ridicata 
nespecializat de produse 
alimentare, băuturi şi tutun 

51 SAVCOM  4639 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4639-Comerţ cu ridicata 
nespecializat de produse 
alimentare, băuturi şi tutun 

52 TOP PROMPT 
VERTRIEB  

4639 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4639-Comerţ cu ridicata 
nespecializat de produse 
alimentare, băuturi şi tutun 

53 TOTAL PACKING  4639 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4639-Comerţ cu ridicata 
nespecializat de produse 
alimentare, băuturi şi tutun 

54 COMSUTEXIN  4642 SA Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4642-Comerţ cu ridicata al 
îmbrăcămintei şi încălţămintei 

55 DELTAFARM  4646 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4646-Comerţ cu ridicata al 
produselor farmaceutice 

56 YASEN CMF  4647 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4647-Comerţ cu ridicata al 
mobilei, covoarelor şi a 
articolelor de iluminat 

57 TRECATORUL COM  4649 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4649-Comerţ cu ridicata al 
altor bunuri de uz gospodăresc 

58 ROMAGRICOM  4661 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4661-Comerţ cu ridicata al 
mașinilor agricole, 
echipamentelor şi furniturilor 

59 EUROTOOLS UTILAJE 
INDUSTRIE  

4662 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4662-Comerţ cu ridicata al 
maşinilor- unelte 
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60 SIRTISA 
CONSULTING  

4662 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4662-Comerţ cu ridicata al 
maşinilor- unelte 

61 MDD GSE 
SOLUTIONS  

4669 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4669-Comerţ cu ridicata al 
altor maşini şi echipamente 

62 NCF COMPANY 4671 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4671-Comerţ cu ridicata al 
combustibililor solizi, lichizi şi 
gazoşi şi al produselor derivate 

63 NIKMAR IND  4671 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4671-Comerţ cu ridicata al 
combustibililor solizi, lichizi şi 
gazoşi şi al produselor derivate 

64 OIL ADN   4671 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4671-Comerţ cu ridicata al 
combustibililor solizi, lichizi şi 
gazoşi şi al produselor derivate 

65 PRO-INVEST  4671 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4671-Comerţ cu ridicata al 
combustibililor solizi, lichizi şi 
gazoşi şi al produselor derivate 

66 AGN GLASS  4673 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4673-Comerţ cu ridicata al 
materialului lemnos şi al 
materialelor de construcţii şi 
echipamentelor sanitare 

67 BUCOVINA 
NATURAL STONES  

4673 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4673-Comerţ cu ridicata al 
materialului lemnos şi al 
materialelor de construcţii şi 
echipamentelor sanitare 

68 FORSTPAN  4673 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4673-Comerţ cu ridicata al 
materialului lemnos şi al 
materialelor de construcţii şi 
echipamentelor sanitare 

69 GAITAN M 93 
PRODCOM  

4673 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4673-Comerţ cu ridicata al 
materialului lemnos şi al 
materialelor de construcţii şi 
echipamentelor sanitare 

70 GAMAR CONSTRUCT  4673 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4673-Comerţ cu ridicata al 
materialului lemnos şi al 
materialelor de construcţii şi 
echipamentelor sanitare 

71 GICONE  4673 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4673-Comerţ cu ridicata al 
materialului lemnos şi al 
materialelor de construcţii şi 
echipamentelor sanitare 

72 HIDROSERV  4673 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4673-Comerţ cu ridicata al 
materialului lemnos şi al 
materialelor de construcţii şi 
echipamentelor sanitare 
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73 VALEXIN  4673 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4673-Comerţ cu ridicata al 
materialului lemnos şi al 
materialelor de construcţii şi 
echipamentelor sanitare 

74 AEROGINERO 4674 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4674-Comerţ cu ridicata al 
echipamentelor şi furniturilor 
de fierărie pentru instalaţii 
sanitare şi de încălzire 

75 IDETHERM  4674 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4674-Comerţ cu ridicata al 
echipamentelor şi furniturilor 
de fierărie pentru instalaţii 
sanitare şi de încălzire 

76 METCHIM-
BUCOVINA  

4674 SA Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4674-Comerţ cu ridicata al 
echipamentelor şi furniturilor 
de fierărie pentru instalaţii 
sanitare şi de încălzire 

77 FEROCHIM 4675 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4675-Comerţ cu ridicata al 
produselor chimice 

78 FEROMAT  4675 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4675-Comerţ cu ridicata al 
produselor chimice 

79 NEK INDUSTRI  4676 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4676-Comerţ cu ridicata al 
altor produse intermediare 

80 MAX EMI  4677 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4677-Comerţ cu ridicata al 
deşeurilor şi resturilor 

81 ACULAR  4690 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4690-Comerţ cu ridicata 
nespecializat 

82 ALYDAVMOB  ART  4690 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4690-Comerţ cu ridicata 
nespecializat 

83 BEARINGS EXPERT  4690 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4690-Comerţ cu ridicata 
nespecializat 

84 BRAMITECH  4690 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4690-Comerţ cu ridicata 
nespecializat 

85 CARY FRUIT  4690 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4690-Comerţ cu ridicata 
nespecializat 

86 DIMSIM ANVELOP  4690 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4690-Comerţ cu ridicata 
nespecializat 

87 DMS BICYCLE PARTS  4690 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4690-Comerţ cu ridicata 
nespecializat 

88 GRANIT CGH  4690 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4690-Comerţ cu ridicata 
nespecializat 

89 GRUP K.M.S.  4690 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4690-Comerţ cu ridicata 
nespecializat 

90 HYBRO 
TECHNOLOGY  

4690 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4690-Comerţ cu ridicata 
nespecializat 

91 KSV CARLAS COM  4690 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4690-Comerţ cu ridicata 
nespecializat 
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92 LUMEA NUNŢILOR  4690 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4690-Comerţ cu ridicata 
nespecializat 

93 MATADOTTI  4690 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4690-Comerţ cu ridicata 
nespecializat 

94 MAXCHIM  4690 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4690-Comerţ cu ridicata 
nespecializat 

95 PERFECT CHOICE  4690 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4690-Comerţ cu ridicata 
nespecializat 

96 SAND MOTORS  4690 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4690-Comerţ cu ridicata 
nespecializat 

97 TAŞU GOLD. 4690 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4690-Comerţ cu ridicata 
nespecializat 

98 TRUTZI  4690 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4690-Comerţ cu ridicata 
nespecializat 

99 WASBERGER  4690 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4690-Comerţ cu ridicata 
nespecializat 

100 ALBERTINO ADICRIS. 4711 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4711-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi 
tutun 

101 ALBERTINO STAR  4711 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4711-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi 
tutun 

102 ANCASIM  4711 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4711-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi 
tutun 

103 BERARI  4711 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4711-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi 
tutun 

104 BULBOACĂ I. 
GHEORGHIŢĂ  

4711 II Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4711-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi 
tutun 

105 CAPRA NEAGRA 
EXIM  

4711 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4711-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi 
tutun 

106 DANGEROUS COM  4711 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4711-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi 
tutun 
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107 DIMIMOL  4711 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4711-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi 
tutun 

108 DRANCA RADU-
STELICĂ  

4711 ÎNTREPRINDERE 
FAMILIALĂ 

Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4711-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi 
tutun 

109 ELISIM  4711 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4711-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi 
tutun 

110 GABSIMCOM  4711 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4711-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi 
tutun 

111 GHERASIM 
GABRIELA-LILIANA  

4711 II Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4711-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi 
tutun 

112 LACRY-NICA 
COMPRESRT  

4711 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4711-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi 
tutun 

113 LUMIAX  4711 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4711-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi 
tutun 

114 MAXIMIUC MARIA  4711 ÎNTREPRINDERE 
FAMILIALĂ 

Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4711-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi 
tutun 

115 MOLDOVAN D. 
BRÎNDUŞA  

4711 PFA Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4711-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi 
tutun 

116 MONDAN COM  4711 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4711-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi 
tutun 
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117 NUZZO MAR  4711 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4711-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi 
tutun 

118 PATRIKEV  4711 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4711-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi 
tutun 

119 RENDALUX  4711 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4711-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi 
tutun 

120 RIPAN SERVICE  4711 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4711-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi 
tutun 

121 TARITA  4711 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4711-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi 
tutun 

122 UNIANCA  4711 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4711-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi 
tutun 

123 ZAMARO IMPEX  4711 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4711-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi 
tutun 

124 BEJENARIU 
GHIORGHE  

4719 II Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4719-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse nealimentare 

125 BERARI 
ALEXANDRU-DĂNUȚ  

4719 II Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4719-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse nealimentare 

126 CĂRNĂREASA N. 
GHEORGHE 

4719 ÎNTREPRINDERE 
FAMILIALĂ 

Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4719-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse nealimentare 

127 CREŢU NICOLETA 4719 II Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4719-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse nealimentare 
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128 HOLCA GHEORGHE-
COZMIN  

4719 II Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4719-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse nealimentare 

129 LUCA BLISS  4719 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4719-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse nealimentare 

130 MEDEEA FASHION  4719 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4719-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse nealimentare 

131 METAL-WOOD 
SEMDOORS  

4719 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4719-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse nealimentare 

132 RUDO PLAST 2012  4719 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4719-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse nealimentare 

133 SAMBA COM  4719 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4719-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse nealimentare 

134 STEFICLAU PLAST  4719 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4719-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse nealimentare 

135 TAVI  4719 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4719-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse nealimentare 

136 VAS-KONTI COM  4719 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4719-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse nealimentare 

137 ZGÎIAN V. ANCA-
MARILENA 

4719 PFA Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4719-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse nealimentare 

138 ALBINADO  4729 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4729-Comerţ cu amănuntul al 
altor produse alimentare, în 
magazine specializate 
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139 NEGRU  4730 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4730-Comerţ cu amănuntul al 
carburanţilor pentru 
autovehicule în magazine 
specializate 

140 ROGER STAŢIE  4743 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4743-Comerţ cu amănuntul al 
echipamentelor audio/video în 
magazine specializate 

141 CRISTUREAN DAN-
VASILE  

4751 II Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4751-Comerţ cu amănuntul al 
textilelor, în magazine 
specializate 

142 ARTICOLOR  4752 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4752-Comerţ cu amănuntul al 
articolelor de fierărie, al 
articolelor din sticlă şi a celor 
pentru vopsit, în magazine 
specializate 

143 DAVASO  4752 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4752-Comerţ cu amănuntul al 
articolelor de fierărie, al 
articolelor din sticlă şi a celor 
pentru vopsit, în magazine 
specializate 

144 PERSONAL CONFORT  4752 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4752-Comerţ cu amănuntul al 
articolelor de fierărie, al 
articolelor din sticlă şi a celor 
pentru vopsit, în magazine 
specializate 

145 PIF-AFM COMIMPEX  4752 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4752-Comerţ cu amănuntul al 
articolelor de fierărie, al 
articolelor din sticlă şi a celor 
pentru vopsit, în magazine 
specializate 

146 TRUTZI ART-FIER  4752 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4752-Comerţ cu amănuntul al 
articolelor de fierărie, al 
articolelor din sticlă şi a celor 
pentru vopsit, în magazine 
specializate 

147 TRUTZI DECO-ART 4752 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4752-Comerţ cu amănuntul al 
articolelor de fierărie, al 
articolelor din sticlă şi a celor 
pentru vopsit, în magazine 
specializate 

148 TRUTZI FERRO-ART  4752 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4752-Comerţ cu amănuntul al 
articolelor de fierărie, al 
articolelor din sticlă şi a celor 
pentru vopsit, în magazine 
specializate 

149 TRUTZI FERRO-
DESIGN  

4752 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4752-Comerţ cu amănuntul al 
articolelor de fierărie, al 
articolelor din sticlă şi a celor 
pentru vopsit, în magazine 
specializate 
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150 TRUTZI IRON-ART  4752 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4752-Comerţ cu amănuntul al 
articolelor de fierărie, al 
articolelor din sticlă şi a celor 
pentru vopsit, în magazine 
specializate 

151 TRUTZI IRON-
DESIGN  

4752 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4752-Comerţ cu amănuntul al 
articolelor de fierărie, al 
articolelor din sticlă şi a celor 
pentru vopsit, în magazine 
specializate 

152 TRUTZI METAL-ART  4752 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4752-Comerţ cu amănuntul al 
articolelor de fierărie, al 
articolelor din sticlă şi a celor 
pentru vopsit, în magazine 
specializate 

153 TRUTZI METAL-
DESIGN  

4752 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4752-Comerţ cu amănuntul al 
articolelor de fierărie, al 
articolelor din sticlă şi a celor 
pentru vopsit, în magazine 
specializate 

154 TRUTZI STAR-ART  4752 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4752-Comerţ cu amănuntul al 
articolelor de fierărie, al 
articolelor din sticlă şi a celor 
pentru vopsit, în magazine 
specializate 

155 TRUTZI STAR-
DESIGN  

4752 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4752-Comerţ cu amănuntul al 
articolelor de fierărie, al 
articolelor din sticlă şi a celor 
pentru vopsit, în magazine 
specializate 

156 TRUTZI STYLE-ART  4752 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4752-Comerţ cu amănuntul al 
articolelor de fierărie, al 
articolelor din sticlă şi a celor 
pentru vopsit, în magazine 
specializate 

157 TRUTZI STYLE-
DESIGN  

4752 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4752-Comerţ cu amănuntul al 
articolelor de fierărie, al 
articolelor din sticlă şi a celor 
pentru vopsit, în magazine 
specializate 

158 TRUTZI STYLE-
FERRO  

4752 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4752-Comerţ cu amănuntul al 
articolelor de fierărie, al 
articolelor din sticlă şi a celor 
pentru vopsit, în magazine 
specializate 

159 TRUTZI STYLE-IRON  4752 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4752-Comerţ cu amănuntul al 
articolelor de fierărie, al 
articolelor din sticlă şi a celor 
pentru vopsit, în magazine 
specializate 
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160 TRUTZI STYLE-
METAL  

4752 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4752-Comerţ cu amănuntul al 
articolelor de fierărie, al 
articolelor din sticlă şi a celor 
pentru vopsit, în magazine 
specializate 

161 MOLRO PRIM  4759 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4759-Comerţ cu amănuntul al 
mobilei, al articolelor de 
iluminat şi al articolelor de uz 
casnic n.c.a., în magazine 
specializate 

162 INFO GROUP 4762 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4762-Comerţ cu amănuntul al 
ziarelor şi articolelor de 
papetărie, în magazine 
specializate 

163 CIOBÎCĂ I. MARIA  4771 PFA Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4771-Comerţ cu amănuntul al 
îmbrăcămintei, în magazine 
specializate 

164 CURPAN V. 
GENOVEVA  

4771 ÎNTREPRINDERE 
FAMILIALĂ 

Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4771-Comerţ cu amănuntul al 
îmbrăcămintei, în magazine 
specializate 

165 DAVALEX  4771 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4771-Comerţ cu amănuntul al 
îmbrăcămintei, în magazine 
specializate 

166 DUCAMA  4771 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4771-Comerţ cu amănuntul al 
îmbrăcămintei, în magazine 
specializate 

167 ELISME  4771 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4771-Comerţ cu amănuntul al 
îmbrăcămintei, în magazine 
specializate 

168 HILARY  4771 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4771-Comerţ cu amănuntul al 
îmbrăcămintei, în magazine 
specializate 

169 LUXOR STYLE  4771 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4771-Comerţ cu amănuntul al 
îmbrăcămintei, în magazine 
specializate 

170 MAERIAN MARIA  4771 PFA Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4771-Comerţ cu amănuntul al 
îmbrăcămintei, în magazine 
specializate 

171 RUMARCOR  4771 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4771-Comerţ cu amănuntul al 
îmbrăcămintei, în magazine 
specializate 

172 ULTRA MODA  4771 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4771-Comerţ cu amănuntul al 
îmbrăcămintei, în magazine 
specializate 

173 YOUTAN CONCEPT  4771 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4771-Comerţ cu amănuntul al 
îmbrăcămintei, în magazine 
specializate 
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174 CRISTUREAN G.ION  4772 II Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4772-Comerţ cu amănuntul al 
încălţămintei şi articolelor din 
piele, în magazine specializate 

175 HAVILA SHOES. 4772 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4772-Comerţ cu amănuntul al 
încălţămintei şi articolelor din 
piele, în magazine specializate 

176 TYP-ONE SHOES  4772 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4772-Comerţ cu amănuntul al 
încălţămintei şi articolelor din 
piele, în magazine specializate 

177 K.M.S. GARDEN  4776 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4776-Comerţ cu amănuntul al 
florilor, plantelor şi seminţelor; 
comerţ cu amănuntul al 
animalelor de companie şi a 
hranei pentru acestea, în 
magazine specializate 

178 TOTAL BEST 
BUSINESS  

4776 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4776-Comerţ cu amănuntul al 
florilor, plantelor şi seminţelor; 
comerţ cu amănuntul al 
animalelor de companie şi a 
hranei pentru acestea, în 
magazine specializate 

179 FURAJE 
GOSPODARESTI 

4778 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4778-Comerţ cu amănuntul al 
altor bunuri noi, în magazine 
specializate 

180 NASTASIU ELENA 
LILIANA  

4778 PFA Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4778-Comerţ cu amănuntul al 
altor bunuri noi, în magazine 
specializate 

181 SEDAN  4778 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4778-Comerţ cu amănuntul al 
altor bunuri noi, în magazine 
specializate 

182 DANAMY SERV  4779 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4779-Comerţ cu amănuntul al 
bunurilor de ocazie vândute 
prin magazine 

183 FEMAROM COM  4779 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4779-Comerţ cu amănuntul al 
bunurilor de ocazie vândute 
prin magazine 

184 HRENIUC CARMEN-
AURICA  

4779 II Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4779-Comerţ cu amănuntul al 
bunurilor de ocazie vândute 
prin magazine 

185 SPATARIU BOGDAN-
TIBERIU  

4779 II Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4779-Comerţ cu amănuntul al 
bunurilor de ocazie vândute 
prin magazine 

186 COSTENIUC 
EMILIAN-FLORIN  

4781 II Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4781-Comerţ cu amănuntul al 
produselor alimentare, 
băuturilor şi produselor din 
tutun efectuat prin standuri, 
chioşcuri şi pieţe 
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187 ATEODORESEI 
ANDREI-OVIDIU -  

4782 PFA Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4782-Comerţ cu amănuntul al 
textilelor, îmbrăcămintei şi 
încălţămintei efectuat prin 
standuri, chioşcuri şi pieţe 

188 CIOBOTARI 
FLOAREA-FRĂGUŢA  

4782 II Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4782-Comerţ cu amănuntul al 
textilelor, îmbrăcămintei şi 
încălţămintei efectuat prin 
standuri, chioşcuri şi pieţe 

189 CIOBOTARI 
NICOLAE-ANTON  

4782 II Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4782-Comerţ cu amănuntul al 
textilelor, îmbrăcămintei şi 
încălţămintei efectuat prin 
standuri, chioşcuri şi pieţe 

190 CONSTANTIN V. 
GABRIELA 

4782 PFA Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4782-Comerţ cu amănuntul al 
textilelor, îmbrăcămintei şi 
încălţămintei efectuat prin 
standuri, chioşcuri şi pieţe 

191 HRIŢCU I. MIHAI  4782 II Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4782-Comerţ cu amănuntul al 
textilelor, îmbrăcămintei şi 
încălţămintei efectuat prin 
standuri, chioşcuri şi pieţe 

192 BĂBĂSCU DORIN-
PETRU  

4789 II Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4789-Comerţ cu amănuntul 
prin standuri, chioşcuri şi pieţe 
al altor produse 

193 FERAR ALINA 4789 PFA Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4789-Comerţ cu amănuntul 
prin standuri, chioşcuri şi pieţe 
al altor produse 

194 GAFENCU D. 
LĂCRĂMIOARA 
ELENA  

4789 PFA Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4789-Comerţ cu amănuntul 
prin standuri, chioşcuri şi pieţe 
al altor produse 

195 LUCACI GH. 
ELISABETA 

4789 PFA Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4789-Comerţ cu amănuntul 
prin standuri, chioşcuri şi pieţe 
al altor produse 

196 PĂUN ANDREI  4789 II Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4789-Comerţ cu amănuntul 
prin standuri, chioşcuri şi pieţe 
al altor produse 

197 ROTARIU S. DAFINA 4789 PFA Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4789-Comerţ cu amănuntul 
prin standuri, chioşcuri şi pieţe 
al altor produse 

198 DIGITAL HUNTER  4791 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4791-Comerţ cu amănuntul 
prin intermediul caselor de 
comenzi sau prin Internet 

199 HIDDENHOST  4791 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4791-Comerţ cu amănuntul 
prin intermediul caselor de 
comenzi sau prin Internet 

200 JUST BUY IT  4791 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4791-Comerţ cu amănuntul 
prin intermediul caselor de 
comenzi sau prin Internet 
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201 LYSEE  4791 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4791-Comerţ cu amănuntul 
prin intermediul caselor de 
comenzi sau prin Internet 

202 MORO GRAND IDEA  4791 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4791-Comerţ cu amănuntul 
prin intermediul caselor de 
comenzi sau prin Internet 

203 SONOS VENDING  4791 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4791-Comerţ cu amănuntul 
prin intermediul caselor de 
comenzi sau prin Internet 

204 VISMAT SSH 4791 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4791-Comerţ cu amănuntul 
prin intermediul caselor de 
comenzi sau prin Internet 

205 LASAFOR  4799 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

4799-Comerţ cu amănuntul 
efectuat în afara  magazinelor, 
standurilor, chioşcurilor şi 
pieţelor 

206 POLCENTER IMPEX  5139 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

5139-Comerţ cu ridicata 
nespecializat de produse 
alimentare, băuturi şi tutun 

207 DEMARDA  5157 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

5157-Comerţ cu ridicata al 
deşeurilor şi resturilor 

208 CIMPAN  5211 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

5211-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi 
tutun 

209 FORTING IMPEX  5211 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

5211-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi 
tutun 

210 ROMELMAR  5211 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

5211-Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi 
tutun 

              Sursa: date furnizate de  Serviciul de Impozite și Taxe la data de 23.07.2020 

 

 Alimentație publică 

NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

SOCIETĂŢII 

CAEN FORMA 

JURIDICĂ 

 

SEDIUL 
DOMENIU DE 
ACTIVITATE 

1. ALDIS FOOD 2011  5610 SRL Sat Şcheia, 
comuna Şcheia 

Restaurante 

2. ESSOS GEORGEMON  5610 SRL Sat Şcheia, 
comuna Şcheia 

Restaurante 
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3. FLUFFY BURGER  5610 SRL Sat Şcheia, 
comuna Şcheia 

Restaurante 

4. GLOBAL BEST FOOD  5610 SRL Sat Şcheia, 
comuna Şcheia 

Restaurante 

5. IRICRIS BABY COM  5610 SRL Sat Şcheia, 
comuna Şcheia 

Restaurante 

6. NATALY LAND 5610 SRL Sat Şcheia, 
comuna Şcheia 

Restaurante 

7. NISTRU-RAMO SRL 5610 SRL Sat Şcheia, 
comuna Şcheia 

Restaurante 

8. URBAN STREET 
FOOD&BAR  

5610 SRL Sat Şcheia, 
comuna Şcheia 

Restaurante 

9. AIDALEX CLUB  5630 SRL Sat Şcheia, 
comuna Şcheia 

Baruri şi alte activităţi de 
servire a băuturilor 

10. ANDU FAB IDEAL  5630 SRL Sat Şcheia, 
comuna Şcheia 

Baruri şi alte activităţi de 
servire a băuturilor 

11. IONEXIM COM  5630 SRL Sat Şcheia, 
comuna Şcheia 

Baruri şi alte activităţi de 
servire a băuturilor 

12. POROCH G.DOMNICA  5630 ÎNTREPRINDERE 
FAMILIALĂ 

Sat Şcheia, 
comuna Şcheia 

Baruri şi alte activităţi de 
servire a băuturilor 

13. ŞTEFANIA MCD  5630 SRL Sat Şcheia, 
comuna Şcheia 

Baruri şi alte activităţi de 
servire a băuturilor 

14. ANTOHI ANCUŢA  5621 PFA Sat Şcheia, 
comuna Şcheia 

Activităţi de alimentaţie 
(catering) pentru 
evenimente 

   Sursa: date furnizate de  Serviciul de Impozite și Taxe la data de 23.07.2020 

 

 Turism 

NR. 
CRT. 

DENUMIREA 
UNITĂŢII 

CAEN FORMA 

JURIDIC
Ă 

SEDIUL OBIECT DE ACTIVITATE 

1. lACOB'S 5510 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 
similare 

2. BIOLIN TRAVEL  5510 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 
similare 

3. ONERO 5510 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 
similare 

4. POLARIS CAFE 5510 SRL Sat Scheia, comuna 
Şcheia 

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 
similare 

5. SAL COMPANY 5510 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Facilităţi de cazare pentru 
vacanţe şi perioade de scurtă 
durată 

6. GĂITAN LUXURY 
AGREMENT S.R.L. 

5520 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Facilităţi de cazare pentru 
vacanţe şi perioade de scurtă 
durată 
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7. OPINCARU ALIN-
COSTINEL 

5520 II Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Facilităţi de cazare pentru 
vacanţe şi perioade de scurtă 
durată 

8. STRAKERS 5520 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Facilităţi de cazare pentru 
vacanţe şi perioade de scurtă 
durată 

9. TREI VOIEVOZI 5520 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Facilităţi de cazare pentru 
vacanţe şi perioade de scurtă 
durată 

10. BUZILĂ D. ELENA 
ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 

5590 II Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Alte servicii de cazare 

11. POPINCIUC 5590 SRL Sat Şcheia, comuna 
Şcheia 

Alte servicii de cazare 

                    Sursa: date furnizate de  Serviciul de Impozite și Taxe la data de 23.07.2020 

 

 Puncte de lucru 

 NR. 
CRT. 

DENUMIREA 
SOCIETATII 

FORMA 
JURIDICA 

DENUMIRE LOCALITATE 

1 2MITUD  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

2 AB SIMPLE 
MANAGEMENT  

SRL Punct de lucru Sat Mihoveni, comuna Scheia 

3 ACATI  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

4 ACULAR  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

5 AD LOGIS CONSULT  SRL BIROU COMISIONAR VAMĂ Sat Scheia, comuna Scheia 

6 AGHIOS SAVAS  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

7 AGRICOMPLEX  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

8 AGRICONSULT  SRL BIROU DE CONSULTANŢĂ ŞI 
REPREZENTARE 

Sat Scheia, comuna Scheia 

9 AGROSUIN  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

10 AISELA  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

11 AL SUNDUS  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

12 ALBERTINO STAR  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

13 ALDIS FOOD 2011  SRL FAST-FOOD Sat Scheia, comuna Scheia 

14 ALDO TEAM  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 
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15 ALDO TEAM  SRL BIROU Sat Scheia, comuna Scheia 

16 ALDOMOB  SRL PUNCT DE PREZENTARE 
MOBILĂ/EXPOZIŢIE 

Sat Scheia, comuna Scheia 

17 ALEXIS COM 
ELECTRO SERVICE  

SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

18 ALFA AVANTAJ IT  SRL Punct de lucru Sat Mihoveni, comuna Scheia 

19 ALLFRESH  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

20 ALPIN ROAD  SRL Punct de lucru Sat Mihoveni, comuna Scheia 

21 ALSTAR IMPEX  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

22 ALTA CALESPA  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

23 ALY-AMADEUS  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

24 ALY-SABRYNA 80  SRL Punct de lucru Sat Mihoveni, comuna Scheia 

25 AMBU-LIFE  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

26 AMI-RAN 
COMPANY  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

27 ANADYON  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

28 ANCASIM  SRL MAGAZIN MIXT + BAR Sat Scheia, comuna Scheia 

29 ANCHIDIN E.RADU 
-  

PFA Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

30 ANDEVAL  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

31 ANDRASTAR  SRL ATELIER REPARAŢII CEASURI Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

32 ANDRIWOOD  SRL Punct de lucru Sat Mihoveni, comuna Scheia 

33 ANDU FAB IDEAL  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

34 ANEPROM 
CONSULT  

SRL BIROU Sat Scheia, comuna Scheia 

35 ANGELOCIP MIXT  SRL CHIOSC ALIMENTAR Sat Mihoveni, comuna Scheia 

36 ANGELOCIP MIXT  SRL MAGAZIN MIXT Sat Mihoveni, comuna Scheia 

37 ANGELTRANS  SRL SERVICE AUTO Sat Scheia, comuna Scheia 

38 ANILA  SRL Punct de lucru Sat Mihoveni, comuna Scheia 
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39 ANTONESEI C. 
MARDARE-
COSTICĂ  

IF ATELIER VULCANIZARE + 
SPĂLĂTORIE AUTO + COAFOR 

Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

40 APETRI IONUŢ-
ALEXANDRU  

IF Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

41 AR FURTUN S.R.L. SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

42 ARCUS GLASS  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

43 ARCUS GLASS  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

44 ARHIVARUL  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

45 ARTICOLOR  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

46 ARTPROIECT  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

47 ASATEX PROD  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

48 ATELIER CONF   SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

49 ATRIX 
DECORATION  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

50 AUTO GML  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

51 AUTO SMART ALEX  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

52 AUTO VIELFALT  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

53 AUTO YANIS 
LOGISTIC  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

54 AUTOLINE  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

55 AUTOMAT FIL  SRL ATELIER REPARAŢII AUTO Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

56 AUTOSERVICE 
PASTRAV 

SRL PUNCT DE LUCRU Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

57 AUTOTEHNOROM  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

58 AUTOTEST  SRL SERVICE AUTO+MAGAZIN 
PRODUSE 
NEALIMENTARE+ACTIV.DE 
TESTĂRI ŞI ANALIZE TEHNICE 

Sat Scheia, comuna Scheia 

59 AVENSIS COMPANY  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

60 AVERADIS SRL DEPOZIT EN GROSS DE 
PRODUSE ALIMENTARE 

Sat Scheia, comuna Scheia 
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61 AVIBROILER  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

62 AVIBROILER  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

63 AVIFERM 
BUCOVINA  

SRL Punct de lucru Sat Mihoveni, comuna Scheia 

64 AXIOTAS 
PRODCOM  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

65 BALAHURA 
RAMONA-MIRELA  

II Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

66 BĂDĂLUŢĂ SORIN-
MELETIE-
AURELIAN 

II Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

67 BEARINGS EXPERT    Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

68 BEJENARIU 
GHIORGHE  

II Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

69 BERARI  SRL MAGAZIN MIXT + BAR CU 
TERASĂ SEZONIERĂ 

Sat Scheia, comuna Scheia 

70 BERMAS  SRL FABRICA DE BERE Sat Scheia, comuna Scheia 

71 BEST AUTOFOG  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

72 BEST M  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

73 BIAMOB DESIGN  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

74 BIANCO ROSSO CE  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

75 BIMARAND  SRL MAGAZIN GENERAL 
ALIMENTAR 

Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

76 BIO CHOICE  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

77 BIOSENS  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

78 BIRGA RUSTIC 
DESIGN  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

79 BLYTH SERVICE  SRL AUTOSERVICE Sat Scheia, comuna Scheia 

80 BOCĂNEŢ S. 
ŞTEFAN-FLORINEL 

II SPĂLĂTORIE + ATELIER 
ÎNTREŢINERE AUTO 

Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

81 BODY VITA  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

82 BRAMITECH  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

83 BREN GRI COM. SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

84 BROMAN 
BUCOVINA  

SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 
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85 BUCOVINA 
NATURAL STONES  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

86 BUCOVINA 
NATURAL STONES  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

87 BUCOVINA  SA FABRICA DE PRODUSE 
LACTATE 

Sat Scheia, comuna Scheia 

88 BUCOVINA  SA SECTIE DE FABRICAREA 
INGHETATEI 

Sat Scheia, comuna Scheia 

89 BUHAC FARM  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

90 BUHAC FARM  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

91 BUILDING LIDER  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

92 BULIGA 
GHEORGHE-SORIN  

PFA Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

93 BURDAMAR 
PRODCOM  

SRL ATELIER DE CROITORIE Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

94 BUTNARI I. 
EUGENIA  

PFA MAGAZIN MIXT Sat Trei Movile, comuna Scheia 

95 BUZILĂ D. ELENA  II Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

96 BY & KA  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

97 C.M.A. 
INVESTMENT  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

98 CABANUTA STELIX  SRL BAR Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

99 CABANUTA STELIX  SRL CHIOŞC MIXT Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

100 CALATIS IMPEX  SRL MAGAZIN COMERCIALIZARE 
MATERIALE ELECTRICE și 
SANITARE 

Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

101 CALATIS IMPEX  SRL DEPOZIT + COMERCIALIZARE 
PRODUSE 

Sat Trei Movile, comuna Scheia 

102 CALIBER MOBILITY  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

103 CAMILAR I. EMILIA  II ATELIER PRODUCERE 
OBIECTE DE ARTIZANAT ŞI 
BIJUTERII FANTEZIE 

Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

104 CARPATIS  SRL MAGAZIN CARPATIS Sat Scheia, comuna Scheia 

105 CARY FRUIT  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

106 CASA ECO DORA  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

107 CASA GRUP  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 
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108 CHIC STYLE  SRL DEPOZIT ŞI MAGAZIN 
PRODUSE COSMETICE 

Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

109 CHINDRIŞ V. 
MUGUREL 

II GATER, ATELIER TÂMPLĂRIE 
ŞI FABRICARE PRODUSE DIN 
BETON 

Sat Mihoveni, comuna Scheia 

110 CHIRAP I. NECULAI  PFA BIROU PROIECTARE Sat Scheia, comuna Scheia 

111 CHITEALĂ COSTEL  II Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

112 CICORA COM  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

113 CIOT 
I.CONSTANTIN  

II Punct de lucru Sat Mihoveni, comuna Scheia 

114 CIRIPA BILARI  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

115 CIVICA 
CONSTRUCT  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

116 CLEVIT  SRL BIROU Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

117 CLIMATECHNIK 
M.A.C.  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

118 CLUBUL 
CURIOSILOR  

SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

119 CMC AGREMENT  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

120 COJOC ADRIAN-
ILIE  

II Punct de lucru Sat Mihoveni, comuna Scheia 

121 COJOC OCTAVIAN  PFA Punct de lucru Sat Mihoveni, comuna Scheia 

122 COJOCARI C. 
CARMEN RACHILA  

II MAGAZIN MIXT ŞI APROZAR Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

123 COJOCARIU A. 
ELENA  

II Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

124 COMSUTEXIN SA SA Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

125 CONSTRUCT PLUS  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

126 CONTAHOUSE 
EXPERT  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

127 CORAMED SV  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

128 CORDUŞ D. ŞTEFAN  II RESTAURANT CU MESE DE 
BILIARD 

Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

129 CORDUŞ MARIUS-
IONUŢ  

II RESTAURANT ŞI SPĂLĂTORIE 
AUTO 

Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

130 CORICOST IMPEX  SRL ATELIER PRODUCŢIE Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 



 

Pagina 176 din 379 

131 CORSEM 
CONSTRUCT  

SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

132 CORSEM IMPEX  SRL DEPOZIT MATERIALE DE 
CONSTRUCŢII 

Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

133 CORSEM IMPEX  SRL ŞANTIER INSTALAŢII Sat Scheia, comuna Scheia 

134 COZMICRIS-
COMERŢ  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

135 COZONAC BUJOR  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

136 CRAFTOOLS  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

137 CRASULEAC 
LAVINIA-OANA  

PFA Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

138 CREATIVE UNIQUE 
DESIGN  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

139 CRIDENTISTRY  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

140 CRINALBO COM  SRL COMERŢ EN GROSS Sat Scheia, comuna Scheia 

141 CRINALBO COM  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

142 CRIPRO  SRL ATELIER PRELUCRĂRI 
MECANICE 

Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

143 CRIS TEEN 
EDUCATION  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

144 CRISPAS ECO  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

145 CRISPOP 
BUCOVINA 
TRANSPORT  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

146 CROITOR D. 
LUCIAN-RĂZVAN  

II SPĂLĂTORIE AUTO Sat Scheia, comuna Scheia 

147 CRUŢ LIGIA  PFA Punct de lucru Sat Trei Movile, comuna Scheia 

148 CUPTORUL DE AUR  SRL MOARA Sat Scheia, comuna Scheia 

149 D.M.G. PARCEL   SRL-D Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

150 DAMPI  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

151 DANAMY SERV  SRL DEPOZIT MARFURI SECOND 
HAND 

Sat Scheia, comuna Scheia 

152 DANAMY SERV  SRL PUNCT COMERCIALIZARE 
MOBILĂ 

Sat Scheia, comuna Scheia 

153 DANGEROUS COM  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

154 DANICO IMPEX  SRL DEPOZIT (ÎNCHIRIERI SPAŢII 
COMERCIALE) + SPĂLĂTORIE 
AUTO 

Sat Scheia, comuna Scheia 
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155 DANY-ALEX MET  SRL Punct de lucru Sat Mihoveni, comuna Scheia 

156 DAREX AUTO 
SELECTION  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

157 DAREX AUTO  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

158 DAVA  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

159 DAVASO  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

160 DAVIREB BEST  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

161 DECOR RESIN 
PROFILE  

SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

162 DEEA STYLE & 
BEAUTY CENTER  

SRL Punct de lucru Sat Mihoveni, comuna Scheia 

163 DEEANTI 
AUTOMOTIVE  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

164 DELTA BUILDING 
ISM  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

165 DELTA 
INTERNATIONAL 
PRODIMPEX  

SRL MAGAZIN CU PRODUSE 
INDUSTRIALE 

Sat Scheia, comuna Scheia 

166 DELTA 
INTERNATIONAL 
PRODIMPEX  

SRL ATELIER Sat Scheia, comuna Scheia 

167 DELTAFARM SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

168 DELTAFARM  SRL DEPOZIT MEDICAMENTE Sat Scheia, comuna Scheia 

169 DEMARDA  SRL SPĂLĂTORIE AUTO ŞI 
VULCANIZARE 

Sat Scheia, comuna Scheia 

170 DENYIAS NIK  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

171 DESIGN A & T  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

172 DESIGN IDEAL  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

173 DETAILING AUTO 
D&S. 

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

174 DEUX SAVEURS  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

175 DI-APOLLO  SRL BRUTARIE Sat Scheia, comuna Scheia 

176 DILANI  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

177 DILANI  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 
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178 DIMIMOL  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

179 DIN BUCOVINA  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

180 DISTRIBUTION 
MAGI  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

181 DOBRESINCIUC A. 
CONSTANTINI 

II FERMĂ ZOOTEHNICĂ Sat Scheia, comuna Scheia 

182 DOBRESINCIUC A. 
CONSTANTIN  

II FERMĂ VEGETALĂ Sat Scheia, comuna Scheia 

183 DOMAGNIS COM  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

184 DOMAGNIS COM  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

185 DOVALIN COM  SRL MAGAZIN MIXT Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

186 DR.GUTT  SRL ATELIER DE TAMPLARIE Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

187 DRANCA RADU-
STELICĂ 

II MAGAZIN MIXT Sat Scheia, comuna Scheia 

188 DUBATUFCA I. 
GEORGETA 

II MAGAZIN MIXT Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

189 DUCAMA  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

190 DURAP SERV  SRL DEPOZIT TEMPORARA DE 
PĂSTRARE A MATERIILOR 
EXPLOZIVE 

Sat Scheia, comuna Scheia 

191 DUŢUC MIHAELA  II Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

192 ECO - BIO NORD  SRL PUNCT DE COLECTARE ŞI 
VALORIFICARE DEŞEURI 
NEPERICULOASE 

Sat Scheia, comuna Scheia 

193 ECOBLOC  SRL PRODUCŢIA PAVELE, RIGOLE 
ŞI BORDURI PIETONALE, 
BOLŢARI 

Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

194 ECOSAO DESIGN  SRL Punct de lucru BLACKROCK Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

195 EDIX STORE  SRL DEPOZIT SECOND HAND Sat Scheia, comuna Scheia 

196 ELDA BEAUTY 
SALON  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

197 ELECTRO DELC  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

198 ELISEI PHARMACY  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

199 EMER GRUP  SRL BIROU Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 
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200 ENVESTI  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

201 ERICADA  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

202 ERRICONSTRUCT  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

203 ESDERM CLINIC  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

204 ESTIC  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

205 ETIS ALEX  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

206 ETIS  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

207 EURO EST GROUP  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

208 EUROATI  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

209 EUROLUC TRANS  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

210 EUROPEAN 
CONSTRUCT  

SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

211 EUROSPEED  SRL C-PLEX SERV- 
AUTO+STAŢ.ITP+DEP. 
ANVEL., PIESE +SPĂL 
AUTO+COM.PIES.ACCES+PAR
K.REPR.AUT+COM.COMBUST 

Sat Scheia, comuna Scheia 

212 EVENIMENTE 
PENTRU SUFLET  

SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

213 EXCENTRIC  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

214 EXPERT MEDICAL 
PDK  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

215 EXPERT SERVICE 
ROŢI SV  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

216 EXPERT TIMES  SRL Punct de lucru Sat Mihoveni, comuna Scheia 

217 EXPLORA GROUP  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

218 EXTIN SERV  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

219 EXTRANS GYM  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

220 EXTREM SALIN  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

221 FACOS  SA Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

222 FAIIA COMPLEX  SRL MAGAZIN PRODUSE 
INDUSTRIALE 

Sat Scheia, comuna Scheia 
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223 FAN CONSTRUCT SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

224 FAN PROSPECT  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

225 FARMACIA 
SANTILIE  

SRL FARMACIE Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

226 FELOM COM  SRL Punct de lucru Sat Mihoveni, comuna Scheia 

227 FENMAR-SOF  SRL-D Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

228 FEROCHIM  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

229 FEROLUX-GHETES  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

230 FEROVALI  SRL DEPOZIT EN GROS DE 
PRODUSE INDUSTRIALE 

Sat Scheia, comuna Scheia 

231 FIDO AUTO TOTAL  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

232 FIDO SYRM  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

233 FIMFLORAL  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

234 FLUFFY BURGER  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

235 FLY SOFT  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

236 FOMIN COMTRANS  SRL ATELIER REPARATII AUTO Sat Scheia, comuna Scheia 

237 FOMIN COMTRANS  SRL DEPOZIT APARATE 
ELECTRICE SI 
ELECTROCASNICE 

Sat Scheia, comuna Scheia 

238 FOMIN COMTRANS  SRL ATELIER REPARATII 
ELECTROCASNICE (GARANTIE 
SI POSTGARANTIE APARATE 
PRORII) 

Sat Scheia, comuna Scheia 

239 FORGARDEN  SRL MAGAZIN PREZENTARE ŞI 
DESFACERE UTILAJE PENTRU 
GRĂDINĂ ŞI PĂDURE + 
ATELIER REPARAŢII 
DISPOZITIVE DE UZ 
GOSPODĂRESC ŞI 
ECHIPAMENTE PENTRU CASĂ 
ŞI GRĂDINĂ 

Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

240 FORTIS-COSMO  SRL PUNCT DE LUCRU Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

241 FRUIT XL 
INTERNAŢIONAL  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

242 FUNERALII BULIGA 
RIPAN  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 
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243 FURAJE 
GOSPODARESTI  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

244 GABRI TEAM  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

245 GAITANO 
COMPANY  

SRL DEPOZIT Sat Scheia, comuna Scheia 

246 GAITANO 
COMPANY  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

247 GAMA ALCOVIN  SRL SECTIE PRODUCTIE, 
IMBUTELIERE SI 
COMERCIALIZARE BAUTURI 
ALCOOLICE DISTILATE 

Sat Scheia, comuna Scheia 

248 GAMA COM PREST  SRL PUNCT COMERCIALIZARE CU 
AMANUNTUL SI CU RIDICATA 
PRODUSE ALIMENTARE SI 
NEALIMENTARE 

Sat Scheia, comuna Scheia 

249 GAMA COM PREST  SRL PUNCT COMERCIALIZARE 
MĂRFURI ALIMENTARE ŞI 
NEALIMENTARE (INCLUSIV 
BĂUTURI ALCOOLICE) 

Sat Scheia, comuna Scheia 

250 GAMAR 
CONSTRUCT  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

251 GEO SPECIAL 
PRINT  

SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

252 GEOMETRIE 
AUTOŞU  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

253 GEORGEXPRES  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

254 GERVIS  SA ATELIER CONFECTII 
METALICE 

Sat Scheia, comuna Scheia 

255 GETILEN  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

256 GIB-RATOS  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

257 GICONE  SRL DEPOZIT + MAGAZIN Sat Scheia, comuna Scheia 

258 GICONE  SRL MAGAZIN PREZENTARE ŞI 
DESFACERE 

Sat Scheia, comuna Scheia 

259 GIPATEX  SRL PUNCT COMERCIALIZARE 
PRODUSE INDUSTRIALE 

Sat Scheia, comuna Scheia 

260 GIPATEX  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

261 GITANOS  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

262 GLOBAL BEST 
FOOD  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

263 GLOBAL DESIGN SRL BIROU + SECŢIE PRODUCŢIE 
MOBILIER 

Sat Scheia, comuna Scheia 

264 GLOBAL PARTNER 
SOLUTION  

SRL BIROU DE CONSULTANŢĂ Sat Scheia, comuna Scheia 
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265 GLOBAL 
TOPEXPERT  

SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

266 GOLD & PLATIN 
MOLDOVA  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

267 GRANIT CGH  SRL DEPOZIT MATERIALE DE 
CONSTRUCŢII + ATELIER 
TĂIERE ŞI FASONARE PIATRĂ 

Sat Scheia, comuna Scheia 

268 GRĂDINARIU I. 
IONEL  

PFA STUPINĂ Sat Scheia, comuna Scheia 

269 GREEN TEHNO 
INSTAL  

SRL MAGAZIN + DEPOZIT Sat Scheia, comuna Scheia 

270 GREENLUCK  SRL DEPOZIT Sat Scheia, comuna Scheia 

271 GRIS CONS  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

272 GRUP K.M.S.  SRL DEPOZIT MATERIALE DE 
CONSTRUCŢII 

Sat Scheia, comuna Scheia 

273 GUTT ELVIRA-
ALINA  

PFA Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

274 HAPPY AUTO JOHN  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

275 HAPPY JOKER  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

276 HARIVEX COM  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

277 HATNA MB  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

278 HIDDENHOST  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

279 HILARY  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

280 HIPOCRATUS  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

281 HOLDING BIT 
TELECOM  

SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

282 HOLO-MIX  SRL MAGAZIN MIXT Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

283 HRIŢCAN RALUCA  PFA Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

284 HURMUZ N. 
MARIANA 

II MAGAZIN MIXT Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

285 HYBRO 
TECHNOLOGY  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

286 IACOB'S  SA HOTEL + RESTAURANT + 
CENTRU SPA + SALĂ 
POLIVALENTĂ + CRAMĂ + 
FABRICĂ DE BERE + SALON 
EVENIMENTE + CATERING + 
ACTIVITĂŢI ÎNTREŢINERE 
PEISAGISTICĂ 

Sat Scheia, comuna Scheia 



 

Pagina 183 din 379 

287 IAI MIG  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

288 IARIS  SRL Punct de lucru Sat Sf .Ilie, comuna Scheia 

289 IBB IT SYSTEM  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

290 ICHIM SERV  SRL MAGAZIN MIXT Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

291 IDAL PORT  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

292 IGNAT CRISTINEL  II Punct de lucru Sat Sf .Ilie, comuna Scheia 

293 ILAŞ DNR  SRL MAGAZIN EN GROS Sat Scheia, comuna Scheia 

294 ILISEI MARIA  II Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

295 IMPTAX  SRL BIROU CONSULTANTA SI 
AUDIT FINANCIAR 

Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

296 INFO GROUP  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

297 INOX GIM  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

298 INTERNATIONAL 
STATHAKIS  

SA FABRICĂ PRODUSE DIN 
CARNE 

Sat Sf .Ilie, comuna Scheia 

299 INTERNATIONAL 
STATHAKIS  

SA MAGAZIN DESFACERE CARNE 
ŞI PRODUSE DIN CARNE 

Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

300 INVEST EURO 
LAND  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

301 IONUŢ & LUIZA  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

302 IRICIUC COM  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

303 IRICRIS BABY COM  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

304 IRIDENT  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

305 IRIMIA M. 
GHEORGHE 

II MAGAZIN MIXT Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

306 ISEPCIUC D. 
DANIEL-CEZAR  

PFA Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

307 ITALPROD  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

308 JANICE  SRL ATELIER DE CONFECŢII Sat Scheia, comuna Scheia 

309 JKL CLINIQUE  SRL MAG MIXT+COSMETICĂ 
AUTO, ÎNTREŢ. AUTO,PDR, 
FABR.ŞI COMER.DE 

Sat Scheia, comuna Scheia 
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ACCESORII, ELEMENTE 
DESIGN AUTO 

310 JOANA SPACE 
PRODUCTION  

SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

311 KALMAN 
DISTRIBUTION  

SRL BIROU + DEPOZIT COMERŢ 
EN GROS PRODUSE 
ALIMENTARE PREAMBALATE, 
INDUSTRIALE ŞI BĂUTURI 
ALCOOLICE 

Sat Scheia, comuna Scheia 

312 KALMAN 
DISTRIBUTION  

SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

313 KATARAN IMPEX  SRL Depozit Sat Scheia, comuna Scheia 

314 KINY EXPERT  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

315 KITCU VALI IMPEX  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

316 KOPEX TOOLS  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

317 KSV CARLAS COM  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

318 LA CĂRUŢA CU 
PLĂCINTE  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

319 LA CURTEA 
BOIERULUI  

SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

320 LACRY-NICA 
COMPRESRT  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

321 LASAFOR  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

322 LAZY KM SHOP  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

323 LELCU D. VIOLETA II MAGAZIN MIXT Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

324 LIDANA COM SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

325 LIDER AGROTECH  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

326 LIRUS COM  SRL Punct de lucru Sat Mihoveni, comuna Scheia 

327 LITTLE LAMB  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

328 LIV PLAST  SRL Punct de lucru (spațiu producție 
+ birou) 

Sat Scheia, comuna Scheia 

329 LIVTECH SOFT  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

330 LOIAL IMPEX  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 
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331 LORA GARDEN 
DESIGN  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

332 LUBEST  SRL Punct de lucru Sat Mihoveni, comuna Scheia 

333 LUCA H. PETRU-
IULIAN  

II Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

334 LUCACI GH. 
ELISABETA  

PFA MAGAZIN MIXT Sat Scheia, comuna Scheia 

335 LUCASEVICI 
N.NICOLAI -  

II ATELIER VULCANIZARE, 
SPALATORIE SI SCHIMB DE 
ULEI + MAGAZIN MIXT 

Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

336 LUCYLY MEDICARE SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

337 LUMIAX  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

338 LUMIODA MVC  SRL MAGAZIN MIXT+BAR Sat Scheia, comuna Scheia 

339 LUMIPOL  SRL MAGAZIN-COMERŢ CU 
AMĂNUNTUL ÎN MAGAZINE 
SPECIALIZATE AL 
CADOURILOR, ART.DE 
ARTIZANAT ŞI RELIGIOASE 

Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

340 LUPUS CITO  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

341 LYSEE  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

342 M & N MOBILIER  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

343 MADAS CARGO  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

344 MAGICARM  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

345 MÂNDRESCU 
VASILE - COMERŢ  

II Punct de lucru Sat Mihoveni, comuna Scheia 

346 MANOLACHE N. 
RADU  

II Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

347 MARCU MARIAN-
IONUŢ  

PFA Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

348 MARFLO EXPEDIȚII   SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

349 MARGINEAN Ş. 
PARASCHIVA-
DOINA  

PFA MAGAZIN MIXT Sat Florinta, comuna Scheia 

350 MARIANDRA SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

351 MARILUC COM  SRL PUNCT TELEVIZIUNE PRIN 
CABLU 

Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

352 MARILUC COM  SRL PUNCT TELEVIZIUNE PRIN 
CABLU 

Sat Mihoveni, comuna Scheia 
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353 MARINA FLOREA 
FARM  

SRL Punct de lucru Sat Mihoveni, comuna Scheia 

354 MARTECH EXPRESS  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

355 MARUSEAC DANIEL  PFA Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

356 MAX AUTO REIFEN  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

357 MAX EMI  SRL ATELIER VULCANIZARE 
AUTO + MAGAZIN CU PIESE 
AUTO, INCLUSIV 
CAUCIUCURI SECOND HAND 

Sat Scheia, comuna Scheia 

358 MAX FAMILY 
HOME  

SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

359 MAXCHIM SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

360 MAXIMIUC MARIA  II Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

361 MĂCĂRESCU 
TRAIAN-
SEBASTIAN  

PFA Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

362 MEDICAL MARK SRL CABINET STOMATOLOGIC Sat Scheia, comuna Scheia 

363 MEGA LADY 
DRINKS  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

364 MEGAPLAST  SRL SECŢIE PRELUCRARE 
AMBALAJE POLIETILENĂ 

Sat Scheia, comuna Scheia 

365 MER-DUM  SRL COMPLEX ARISTOCRAT 
(SPAŢII CAZARE, 
RESTAURANT CU TERASĂ) 

Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

366 MEVAROM IMPEX  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

367 MIRCONSTRUCT  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

368 MIROCOM  SRL CIUPERCĂRIE Sat Mihoveni, comuna Scheia 

369 MISTER BIM  SRL DEPOZIT PRODUSE 
ALIMENTARE 

Sat Scheia, comuna Scheia 

370 MISTORA - DRESS  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

371 MO VI DIC SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

372 MOB CONCEPT 
STORE  

SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

373 MOBILA CASEI 
TALE  

SRL SECŢIE PRODUCŢIE MOBILĂ Sat Scheia, comuna Scheia 

374 MOBILADA  SRL SECTIE DE MOBILA Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

375 MOBILADA  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 
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376 MOBIPLUS  SRL ATELIER DE TÂMPLĂRIE Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

377 MOBLIGHT DECOR  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

378 MOLDOVAN D. 
BRÎNDUŞA 

PFA MAGAZIN MIXT + BAR Sat Scheia, comuna Scheia 

379 MOLRO PRIM    Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

380 MORARI LAURA-
MIHAELA  

PFA Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

381 MOROŞAN 
GHEORGHE-
MARIAN  

II Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

382 MOROŞAN P. 
ALEXANDRU-
VASILE 

PFA ATELIER CONFECŢII 
METALICE 

Sat Scheia, comuna Scheia 

383 MOSCALIUC SORIN  PFA FERMĂ MIXTĂ Sat Trei Movile, comuna Scheia 

384 MOSCALIUC 
VIORICA  

PFA Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

385 MUNTELE CU 
FLORI  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

386 MURARIU DANIEL-
ADRIAN  

II Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

387 NADAL IMPEX  SRL PUNCT DESFACERE EN GROS 
ŞI EN DETAIL PRODUSE 
ALIMENTARE ŞI 
NEALIMENTARE 

Sat Scheia, comuna Scheia 

388 NADIA MDNS  SRL OFICINĂ LOCALĂ Sat Mihoveni, comuna Scheia 

389 NATALY LAND  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

390 NATIVA STAR  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

391 NECESSARY TOOLS  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

392 NEGRU  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

393 NEGURĂ ANDREI-
CRISTIAN  

II Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

394 NEK INDUSTRI  SRL MAGAZIN PIESE AUTO ŞI 
PRODUSE INDUSTRIALE 

Sat Scheia, comuna Scheia 

395 NEK INDUSTRI  SRL DEPOZIT UTILAJE Sat Scheia, comuna Scheia 

396 NETCOM ACTIV  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

397 NEUROKINETICSV  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 
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398 NICHITEAN 
LILIANA-ADINA   

PFA Punct de lucru Sat Mihoveni, comuna Scheia 

399 NORD INTERMED 
CONSULTING 
GROUP  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

400 NORDEST 
BUCOVINA  

SRL Punct de lucru Sat Mihoveni, comuna Scheia 

401 NORD-FERM  SRL FERMA DE PASARI Sat Scheia, comuna Scheia 

402 NSD SERVICII 
AUTO   

SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

403 NUZZO MAR  SRL MAGAZIN MIXT Sat Scheia, comuna Scheia 

404 OGUBIR  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

405 OIL ADN   SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

406 OIL D.NEGRU 
COMPANY  

SRL STATIE DE INSPECTIE 
TEHNICA PERIODICA 

Sat Scheia, comuna Scheia 

407 OIL D.NEGRU 
COMPANY  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

408 OILFLUID  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

409 OLD WOOD 
WONDERLAND  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

410 OLTIVIO SRL SRL CAFE-BAR Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

411 OLYMPIC AMFORA  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

412 ONERO  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

413 ONI CAFFE LUX  SRL BAR CAFE Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

414 ONISIMI COM  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

415 ONLINE SHOP SV  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

416 OPERATIONAL 
AUTOLEASING  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

417 OPERATIONAL 
AUTOLEASING  

SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

418 ORNAFLOR  SRL MAGAZIN MIXT Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

419 OTI DISTRIBUTION 
SUCEAVA  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

420 OTIDIA COM  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

421 OVI VALI  SRL Punct de lucru Sat Trei Movile, comuna Scheia 
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422 PAN BUCOVINA  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

423 PANCIUC VASILE PFA Punct de lucru Sat Mihoveni, comuna Scheia 

424 PARIM KAVOS  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

425 PASTIFICIO 
GRANDE  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

426 PATI NOBIS  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

427 PATI NOBIS  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

428 PATRIKEV  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

429 PĂCURARI A. 
GEORGE 

II SERVICE AUTO+SPĂLĂTORIE, 
MAGAZIN SECOND HAND, 
COLECTARE DEŞEURI, 
MAGAZIN MIXT, AT. CONF. 
METALICE 

Sat Scheia, comuna Scheia 

430 PERSONAL 
CONFORT  

SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

431 PETRARAM IMPEX  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

432 PETROLUMIART  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

433 PETROVAN C. 
VASILE 

PFA Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

434 PIF-AFM 
COMIMPEX  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

435 PILAT IULIAN  PFA Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

436 PLAZA CO & LTD 
IMPEX  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

437 POENARI  PEN 
COMPANY  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

438 POENARI N. 
LUCIAN  

II Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

439 POLARIS CAFE  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

440 POLO STAR  SRL SPĂLĂTORIE ŞI 
VULCANIZARE AUTO 

Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

441 POLO STAR  SRL BAR + SPAŢIU DE ÎNCHIRIAT 
PENTRU JOCURI 
ELECTRONICE 

Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

442 POLOSILV  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

443 PONABLE COM  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 
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444 POPINCIUC DOINA-
MIHAELA  

II Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

445 POPINCIUC  SRL PENSIUNE + RESTAURANT Sat Scheia, comuna Scheia 

446 POPIŢAN MIRCEA-
MODEST   

PFA MOARĂDE PORUMB + 
MOARĂ CU CIOCĂNELE + 
SELECTOR CEREALE 

Sat Mihoveni, comuna Scheia 

447 POROCH 
G.DOMNICA 

II CAFE-BAR Sat Scheia, comuna Scheia 

448 POROCH RODICA-
AGLAIA  

II MAGAZIN MIXT + BAR Sat Mihoveni, comuna Scheia 

449 PRETUL  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

450 PRIMOBILA ART  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

451 PRO CASA  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

452 PROART BROD  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

453 PRODAN ALINA-
GABRIELA  

PFA Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

454 PRODISTRIBUTION 
SELECT 

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

455 PRODPELEŢISIMON  SRL Punct de lucru Sat Mihoveni, comuna Scheia 

456 PROEUROCONT 
EXPERT  

SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

457 PROFISPED  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

458 PROGRAV 
SOLUTIONS  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

459 PROIECT AIC  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

460 PROLISOK  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

461 PROVET  SRL FERMĂ PENTRU CREŞTEREA 
PĂSĂRILOR 

Sat Mihoveni, comuna Scheia 

462 PURŢUC E. 
CIPRIAN-EUGEN  

PFA STUPINĂ Sat Scheia, comuna Scheia 

463 QUARTZ AUTO  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

464 RADBURG SOFT 
SERVICE  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

465 RADINA  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

466 RADIOLOGIE 
DENTARA VIDEC. 

SRL BIROU Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 
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467 RAFCONCEPT  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

468 RAFI AUTOSERVICE  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

469 RAI 88 IMPEX 
BUCURESTI - 
SUCURSALA 
SUCEAVA 

SRL DEPOZIT EN GROS Sat Scheia, comuna Scheia 

470 RAI 88 IMPEX 
BUCURESTI - 
SUCURSALA 
SUCEAVA 

SRL FABRICAREA 
ECHIPAMENTELOR DE 
RIDICAT şI 
MANIPULAT(îNTREŢINERE, 
VERIFICARE, REPARAŢII) 

Sat Scheia, comuna Scheia 

471 RAI 88 IMPEX 
BUCURESTI - 
SUCURSALA 
SUCEAVA 

SRL ACTIVITĂŢI DE TESTĂRI ŞI 
ANALIZE TEHNICE + 
FABRICARE ELEMENTE 
BETON PENTRU 
CONSTRUCŢII 

Sat Scheia, comuna Scheia 

472 RAM-ANA COM  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

473 RAMDIS COM  SRL MAGAZIN MIXT Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

474 RCG DISTRIBUTION  SRL PUNCT COMERCIALIZARE 
PIESE ŞI ACCESORII PENTRU 
AUTOVEHICULE + PUNCT 
ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE 
AUTO 

Sat Scheia, comuna Scheia 

475 REB TRACK 
SERVICE  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

476 REMARC ELISABET  SRL AUTOSERVICE TAHOGRAFE 
AUTO 

Sat Scheia, comuna Scheia 

477 RENDALUX. SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

478 RENDALUX  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

479 RENTEST PARK  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

480 REPARATORII  SRL Punct de lucru Sat Mihoveni, comuna Scheia 

481 RESTACO  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

482 REUŢ V. STEJAR  II Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

483 REVLACO MOTORS  SRL SHOW-ROOM+SERVICE Sat Scheia, comuna Scheia 

484 REYNA  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

485 RICALMA DENT  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 
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486 RIFFBURG  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

487 RIOMAR-GAB  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

488 RIPAN SERVICE  SRL MAGAZIN MIXT Sat Scheia, comuna Scheia 

489 RIPAN SERVICE  SRL CAFE-BAR Sat Scheia, comuna Scheia 

490 ROGER STAŢIE  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

491 ROLICHIM  SRL DEPOZIT MATERIALE DE 
CONSTRUCŢII 

Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

492 ROLLERBAUM  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

493 ROMAGRICOM  SRL DEPOZIT DE UTILAJE SI PIESE 
DE SCHIMB 

Sat Scheia, comuna Scheia 

494 ROMAGRICOM  SRL ATELIER REPARAŢII AUTO Sat Scheia, comuna Scheia 

495 ROMSERV  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

496 ROMY SPEED BEST  SRL Punct de lucru Sat Trei Movile, comuna Scheia 

497 RO-PLAST 
RECYCLING  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

498 ROSINO.PRO  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

499 ROTI GRILL  SRL ROTI GRILL Sat Scheia, comuna Scheia 

500 ROVANA IMPEX  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

501 ROXELVI  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

502 ROYAL GRANIT  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

503 ROZNODANA  SRL Alte categorii Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

504 RUCOR SRL SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

505 RUDO PLAST 2012  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

506 RUSTO-RUSTY  SRL BAR Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

507 RUSU P.RADU  II Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

508 S.TRONIC GEARBOX  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

509 SABILAR  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 
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510 SABTERM 
TECHNOLOGY  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

511 SACA PAMIR  SRL MAGAZIN MIXT ŞI DE 
PRODUSE INDUSTRIALE 

Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

512 SAILOR COM SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

513 SAL COMPANY  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

514 SANDU M. TOADER   PFA MAGAZIN MIXT Sat Mihoveni, comuna Scheia 

515 SARGUT SERV-COM  SRL DEPOZIT EN GROS Sat Scheia, comuna Scheia 

516 SARGUT SERV-COM  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

517 SASU-ŞORODOC 
LIDIA  

II MOARĂ Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

518 SAVCOM 
DISTRIBUTION  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

519 SAVCOM  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

520 SEL  SRL ATELIER FABRICARE 
PRODUSE DIN LEMN 

Sat Scheia, comuna Scheia 

521 SEMET  SRL PUNCT DE COLECTARE A 
DEŞEURILOR METALICE ŞI 
NEMETALICE, INCLUSIV 
HÂRTIE ŞI CARTON 

Sat Mihoveni, comuna Scheia 

522 SERCOM PRO 
AVANTAJ  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

523 SERVAL GROUP 
CONSTRUCT  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

524 SERVAL 
SOLUTIONS  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

525 SERVICE PROMPT  SRL SERVICE AUTO Sat Scheia, comuna Scheia 

526 SERVICE PROMPT  SRL SCOALA DE SOFERI Sat Scheia, comuna Scheia 

527 SERVICE PROMPT  SRL SNACK-BAR Sat Scheia, comuna Scheia 

528 SERVICE PROMPT  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

529 SERVICII CSV  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

530 SHEER 
CATHALLEYA  

SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

531 SIDEM  SRL SECŢIE PRODUCŢIE PIESE ŞI 
ACCESORII AUTOVEHICULE ŞI 
MOTOARE AUTOVEHICULE 

Sat Scheia, comuna Scheia 



 

Pagina 194 din 379 

532 SIGADA DESIGN  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

533 SIMFONY 
PRODCOM  

SRL COMERŢ CU PRODUSE 
SIDERURGICE 

Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

534 SIMILAR COM  SRL MAGAZIN MIXT Sat Mihoveni, comuna Scheia 

535 SIMON MIHAI  PFA Punct de lucru Sat Mihoveni, comuna Scheia 

536 SIRTISA 
CONSULTING  

SRL SHOW-ROOM + DEPOZIT + 
MAGAZIN COMERŢ 
MATERIALE ŞI ACCESORII 
PT.INDUSTRIALIZ.LEMNULUI 
ŞI MOBILEI 

Sat Scheia, comuna Scheia 

537 SISTEM DE 
COLECTARE-SLC 
SUCEAVA  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

538 SLABU CRISTIAN-
ŞTEFAN  

PFA PUNCT DE LUCRU Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

539 SMOCHI  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

540 SOFIA KINDER 
GARDEN PRIME  

SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

541 SOFIA KINDER 
GARDEN. 

SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

542 SOL DECOR 
PROFILE  

SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

543 SPECIAL SISTER'S  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

544 SPEDITION 
AUTOSV  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

545 SPEED HAULAGE  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

546 SPICAROM  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

547 SPORT CENTER 
SUCEAVA S.R.L. 

SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

548 SPORT CENTER 
SUCEAVA  

SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

549 STAMPA 
AMENAJARI  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

550 STARFIER  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

551 STARMOD  SRL PUNCT LOTIZARE-
DEPOZITARE 

Sat Scheia, comuna Scheia 

552 START REGIONAL 
PROIECT 

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 
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553 STIPLAST 
NORDGROUP. 

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

554 STRAKERS  SRL SERVICE AUTO Sat Scheia, comuna Scheia 

555 SUCIU V. 
GHEORGHE  

II STÂNĂ ŞI PRELUCRARE LAPTE Sat Trei Movile, comuna Scheia 

556 SUPER GLASS  SRL ATELIER TAMPLARIE Sat Scheia, comuna Scheia 

557 SWEET HOME  SRL MAGAZIN PIESE ŞI ACCESORII 
PENTRU AUTOVEHICULE 

Sat Scheia, comuna Scheia 

558 ŞAGĂU I. CRISTINA-
IULIANA   

II Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

559 ŞERBAN TEODOR 
DĂNUŢ  

PFA Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

560 ŞTEFANIA MCD  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

561 TACVIO COM SRL SECŢIE FABRICARE PAVELE ŞI 
BOLŢARI 

Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

562 TARITA  SRL ATELIER DE TÂMPLĂRIE Sat Scheia, comuna Scheia 

563 TAŞU GOLD  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

564 TAVI  SRL DEPOZIT PRODUSE 
INDUSTRIALE 

Sat Scheia, comuna Scheia 

565 TAXICSV  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

566 TEDAN COM  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

567 TEHNO-DINAMIC  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

568 TEK NEW LOGISTIC  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

569 TELECROM  SRL DEPOZIT PRODUSE 
INDUSTRIALE 

Sat Scheia, comuna Scheia 

570 TEODORU MIRELA  PFA Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

571 TEOVET  SRL FARMACIE VETERINARĂ+PET 
SHOP+CABINET MEDICAL 
VETERINAR+COMERŢ CU 
RIDICATA AL PRODUSELOR 
FARMACEUTICE(DE UZ 
VETERINAR) 

Sat Scheia, comuna Scheia 

572 TERMOHABITAT  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

573 THOTH DESIGN  SRL BIROU DE PUBLICITATE Sat Scheia, comuna Scheia 

574 TIBEX SERV  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 
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575 TIMBERLORD 
LIMITED  

SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

576 TIMFOR GRUP SRL DROGHERIE Sat Mihoveni, comuna Scheia 

577 TITI T. PETREA PFA BIROU SERVICII Sat Scheia, comuna Scheia 

578 TOTAL 
MAPINVENT 

SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

579 TOTAL PACKING  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

580 TOTAL PACKING  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

581 TRAINING &  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

582 TRECATORUL COM  SRL DEPOZIT PRODUSE 
INDUSTRIALE+MAGAZIN 
PRODUSE INDUSTRIALE 

Sat Scheia, comuna Scheia 

583 TRECATORUL COM  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

584 TREI VOIEVOZI  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

585 TRIAGIS  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

586 TRUCK EURO 
PARTS  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

587 TRUTZI METAL-
DESIGN  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

588 TRUTZI REAL 
ESTATE. 

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

589 TRUTZI  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

590 TRUTZI STAR-ART  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

591 TRUTZI STAR-
DESIGN  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

592 TRUTZI STYLE-ART  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

593 TRUTZI STYLE-
DESIGN  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

594 TRUTZI STYLE-
FERRO  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

595 TRUTZI STYLE-
IRON  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

596 TRUTZI STYLE-
METAL  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

597 TYXY SERVCOM  SRL MAGAZIN MIXT Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

598 ULTRA GRIP TYRES  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 
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599 UMV GRUP ASIG  SRL BIROU DE CONSULTANŢĂ ŞI 
PROMOVARE ASIGURĂRI 
GENERALE ŞI DE VIAŢĂ 

Sat Scheia, comuna Scheia 

600 UNGUREAN 
DANIELA 

PFA Punct de lucru Sat Mihoveni, comuna Scheia 

601 URSA MARE 
COMPROD  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

602 VAIB S SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

603 VALCOVIN  SRL FABRICĂ DE DISTILARE, 
RAFINARE ȘI MIXARE A 
BĂUTURILOR ALCOOLICE 

Sat Scheia, comuna Scheia 

604 VALEA OBCINILOR  SRL BAR Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

605 VALEA OBCINILOR  SRL MAGAZIN - COMERT CU 
RIDICATA CU BAUTURI 

Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

606 VALEA OBCINILOR  SRL MAGAZIN MIXT Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

607 VALIFARM  SRL FARMACIE Sat Scheia, comuna Scheia 

608 VAN OSTRO  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

609 VAS-KONTI COM   Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

610 VATAMANU LUCIA  PFA Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

611 VERY IUSTY 
SPEDITION  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

612 VINTEA LUMINIȚA-
ELENA  

II Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

613 VINURILE IOVU  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

614 VISIONDEL 
CONSULTING  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

615 VLĂDUŢ IMPEX  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

616 VLĂDUŢ IMPEX  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

617 VLĂDUŢ STAR 
INVEST GOLD  

SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

618 VOLOGA C. MIRELA  II Punct de lucru Sat Mihoveni, comuna Scheia 

619 WARESO PROD  SRL BIROU PROIECTARE-
CADASTRU 

Sat Scheia, comuna Scheia 

620 WARP NET 
COMPUTERS  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

621 WEBOSTYL  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

622 WINNERS 
PUBLIMEDIA  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 
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623 WP UNIVERSAL 
FURNITURE  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

624 XXL & COM TR  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

625 YASEN CMF  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

626 YOLOGRUP  SRL Punct de lucru Sat Sf. Ilie, comuna Scheia 

627 ZAMARO IMPEX  SRL ATELIER SERVICE AUTO Sat Scheia, comuna Scheia 

628 ZÂMBET DE 
PRIMĂVARĂ  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

629 ZĂMCUŢA  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

630 ZIMMERMANN 
FENSTER  

SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

631 ZUZI MEDIA  SRL Punct de lucru Sat Scheia, comuna Scheia 

           Sursa: date furnizate de  Serviciul de Impozite și Taxe la data de 23.07.2020 

 

 

 Firme cu sediul social în alt județ, cu punct de lucru pe raza comunei 
Șcheia 

NR. 
CTR. 

DENUMIRE 
SOCIETATE 

JUDET FORMA 
JURIDICA 

LOCALITATE DOMENIU DE ACTIVITATE 

1 ABC BETTING  București SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Scheia 

9200 - Activităţi de jocuri de noroc şi 
pariuri 

2 AD AUTO TOTAL  București SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi 
accesorii pentru autovehicule 

3 AGROLAND 
BUSINESS SYSTEM  

Timiș SA Sat Sf. Ilie, comuna 
Scheia 

4776 - Comerţ cu amănuntul al 
florilor, plantelor şi seminţelor; 
comerţ cu amănuntul al animalelor 
de companie şi a hranei pentru 
acestea, în magazine specializate 

4 ALAMAS PRODCOM  Bistrița-
Năsăud 

SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

4719 - Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu vânzare 
predominantă de produse 
nealimentare 

5 ALDIS  Călăraşi SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

1013 - Fabricarea produselor din 
carne (inclusiv din carne de pasăre) 

6 ALEXFORCAM  Bistriţa-
Năsăud 

SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

1610 - Tăierea şi rindeluirea 
lemnului 

7 ALPIN 57 LUX  Alba SA Sat Scheia, comuna 
Scheia 

1052 - Fabricarea îngheţatei 
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8 ANVI 
DISTRIBUTION  

Botoşani SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Scheia 

4675 - Comerţ cu ridicata al 
produselor chimice 

9 ARCOPLAST 
ANVELOPE  

Argeş SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Scheia 

4520 - Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

10 ART & CONSULT 
ENGINEERING  

Bucureşti SRL Sat Trei Movile, 
comuna Scheia 

7112 - Activităţi de inginerie şi 
consultanţă tehnică legate de acestea 

11 AUGSBURG 
INTERNATIONAL 
IMPEX  

Bucureşti SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi 
accesorii pentru autovehicule 

12 AUTO BRAND  Ilfov SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi 
accesorii pentru autovehicule 

13 AUTO SCHUNN  Arad SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

4520 - Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

14 AVICOLA XL 
COMPANY  

Iaşi SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

0147 - Creşterea păsărilor 

15 B.H.L. LOGISTIC  Sibiu SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

4941 - Transporturi rutiere de 
mărfuri 

16 BERGENBIER  Ilfov SA Sat Florinta, 
comuna Scheia 

1105 - Fabricarea berii 

17 BHL PRODUKTION  Sibiu SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

1629 - Fabricarea altor produse din 
lemn; fabricarea articolelor din 
plută, paie şi din alte materiale 
vegetale împletite 

18 BIOROM FRUCT  Iași SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

4631 - Comerţ cu ridicata al fructelor 
şi legumelor 

19 BLACK SEA 
SUPPLIERS  

Constanța SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

4690 - Comerţ cu ridicata 
nespecializat 

20 CETA - COMPANIA 
DE EXPEDITII SI 
TRANSPORT AUTO  

București SA Sat Scheia, comuna 
Scheia 

5221 - Activităţi de servicii anexe 
pentru transporturi terestre 

21 CITO-PRAX  Brașov SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

3832 - Recuperarea materialelor 
reciclabile sortate 

22 CLINICA SANTE  Buzău SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

8621 - Activităţi de asistenţă 
medicală generală 

23 COMPANIA 
NATIONALA POSTA 
ROMANA  

București SA Sat Mihoveni, 
comuna Scheia 

5310 - Activităţi poştale desfăşurate 
sub obligativitatea serviciului 
universal 

24 COMPANIA 
NATIONALA POSTA 
ROMANA  

București SA Sat Sf. Ilie, comuna 
Scheia 

5310 - Activităţi poştale desfăşurate 
sub obligativitatea serviciului 
universal 

25 CONCENTRATE 
NATURALE 
PRODUCTION 
FARM  

București SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

1091 - Fabricarea preparatelor 
pentru hrana animalelor de fermă 

26 DEAL ASIG  Iaşi SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

6622 - Activităţi ale agenţilor şi 
broker-ilor de asigurări 

27 DELDAFI PLAST  Brăila SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

4649 - Comerţ cu ridicata al altor 
bunuri de uz gospodăresc 

28 DELGAZ GRID  Mureş SA Sat Scheia, comuna 
Scheia 

3522 - Distribuţia combustibililor 
gazoşi, prin conducte 
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29 E.ON ASIST 
COMPLET  

Mureş SA Sat Scheia, comuna 
Scheia 

4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, 
de încălzire şi de aer condiţionat 

30 E.ON ENERGIE 
ROMÂNIA  

Mureş SA Sat Scheia, comuna 
Scheia 

3523 - Comercializarea 
combustibililor gazoşi, prin 
conducte 

31 ELETERM  Bihor SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

4674 - Comerţ cu ridicata al 
echipamentelor şi furniturilor de 
fierărie pentru instalaţii sanitare şi 
de încălzire 

32 EXITON INDUSTRIE  Bucureşti SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

4729 - Comerţ cu amănuntul al altor 
produse alimentare, în magazine 
specializate 

33 EXPLOATARE 
SISTEM ZONAL 
PRAHOVA  

Prahova SA Sat Mihoveni, 
comuna Scheia 

3600 - Captarea, tratarea şi 
distribuţia apei 

34 FAN COURIER 
EXPRESS  

Bucureşti SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

5320 - Alte activităţi poştale şi de 
curier 

35 FARMAVET  Bucureşti SA Sat Scheia, comuna 
Scheia 

7500 - Activităţi veterinare 

36 FARMAVET  Bucureşti SA Sat Scheia, comuna 
Scheia 

7500 - Activităţi veterinare 

37 FARMAVET  Bucureşti SA Sat Scheia, comuna 
Scheia 

7500 - Activităţi veterinare 

38 GLISSANDO  Timiş SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

4675 - Comerţ cu ridicata al 
produselor chimice 

39 GOLD & PLATIN 
LEASING 

Iaşi SA Sat Scheia, comuna 
Scheia 

7711 - Activităţi de închiriere şi 
leasing cu autoturisme şi 
autovehicule rutiere uşoare 

40 GRAND BUSINESS 
INVEST COMPANY  

Iaşi SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

6820 - Închirierea şi subînchirierea 
bunurilor imobiliare proprii sau 
închiriate 

41 HATTRICK BET  Bucureşti SRL Sat Mihoveni, 
comuna Scheia 

9200 - Activităţi de jocuri de noroc şi 
pariuri 

42 IZODASA  Timiş SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

8559 - Alte forme de învăţământ 
n.c.a. 

43 JUMBO EC.R  Bucureşti SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

4765 - Comerţ cu amănuntul al 
jocurilor şi jucăriilor, în magazine 
specializate 

44 JYSK ROMÂNIA  Bucureşti SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

4719 - Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu vânzare 
predominantă de produse 
nealimentare 

45 KORNER 
ASSISTANCE  

Bucureşti SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

6621 - Activităţi de evaluare a 
riscului de asigurare şi a pagubelor 

46 KORNER 
ASSISTANCE  

Bucureşti SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

6621 - Activităţi de evaluare a 
riscului de asigurare şi a pagubelor 

47 LA FÂNTÂNA  Bucureşti SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

1107 - Producţia de băuturi 
răcoritoare nealcoolice; producţia de 
ape minerale şi alte ape îmbuteliate 
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48 LAGARDERE 
TRAVEL RETAIL  

Bucureşti SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

4649 - Comerţ cu ridicata al altor 
bunuri de uz gospodăresc 

49 LICURICI IMPEX  Bacău SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Scheia 

4639 - Comerţ cu ridicata 
nespecializat de produse alimentare, 
băuturi şi tutun 

50 LIDL DISCOUNT  Prahova SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Scheia 

4721 - Comerţ cu amănuntul al 
fructelor şi legumelor proaspete, în 
magazine specializate 

51 LUANLI COM  Cluj SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

7022 - Activităţi de consultanţă 
pentru afaceri şi management 

52 LUKOIL ROMANIA  Bucureşti SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

4730 - Comerţ cu amănuntul al 
carburanţilor pentru autovehicule în 
magazine specializate 

53 LUKOIL ROMANIA Bucureşti SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

4730 - Comerţ cu amănuntul al 
carburanţilor pentru autovehicule în 
magazine specializate 

54 MARIOCOM  Neamţ SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

4639 - Comerţ cu ridicata 
nespecializat de produse alimentare, 
băuturi şi tutun 

55 MASTER PAN  Iaşi SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Scheia 

5610 - Restaurante 

56 MATEROM  Mureş SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi 
accesorii pentru autovehicule 

57 MAX BAU 
MATERIALE  

Braşov SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

4673 - Comerţ cu ridicata al 
materialului lemnos şi al 
materialelor de construcţii şi 
echipamentelor sanitare 

58 MĂMUCA 
BUCOVINA  

Iaşi SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

4649 - Comerţ cu ridicata al altor 
bunuri de uz gospodăresc 

59 MIGAL3 TM  Timiş SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

4771 - Comerţ cu amănuntul al 
îmbrăcămintei, în magazine 
specializate 

60 NICHITEAN 
ANDRA-LAVINIA  

Iaşi PFA Sat Mihoveni, 
comuna Scheia 

0149 - Creşterea altor animale 

61 OKAN-ADA TEXTIL  Bucureşti SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

4641 - Comerţ cu ridicata al 
produselor textile 

62 OSCAR 
DOWNSTREAM  

Ilfov SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

4671 - Comerţ cu ridicata al 
combustibililor solizi, lichizi şi 
gazoşi şi al produselor derivate 

63 PARI BET TOTAL  Argeş SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

9200 - Activităţi de jocuri de noroc şi 
pariuri 

64 PERSONAL DESIGN  Bacău SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Scheia 

7311 - Activităţi ale agenţiilor de 
publicitate 

65 PESCADO GRUP  Bacău SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

1020 - Prelucrarea şi conservarea 
peştelui, crustaceelor şi moluştelor 

66 PRO HB SLOTS Bucureşti SRL Sat Mihoveni, 
comuna Scheia 

9200 - Activităţi de jocuri de noroc şi 
pariuri 

67 PRODALCOM 
DISTRIBUTION 

Botoşani SRL Sat Florinta, 
comuna Scheia 

4634 - Comerţ cu ridicata al 
băuturilor 
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68 PRODALCOM  Botoşani SA Sat Florinta, 
comuna Scheia 

1101 - Distilarea, rafinarea şi 
mixarea băuturilor alcoolice 

69 PROFI ROM FOOD  Timiş SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

4711 - Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu vânzare 
predominantă de produse 
alimentare, băuturi şi tutun 

70 PROFI ROM FOOD  Timiş SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Scheia 

4711 - Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu vânzare 
predominantă de produse 
alimentare, băuturi şi tutun 

71 PROSPER PANSELA  Botoşani SRL Sat Mihoveni, 
comuna Scheia 

4778 - Comerţ cu amănuntul al altor 
bunuri noi, în magazine specializate 

72 RECYCLE 
INTERNATIONAL  

Ilfov SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

3811 - Colectarea deşeurilor 
nepericuloase 

73 REDOXIM  Timiş SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

2020 - Fabricarea pesticidelor şi a 
altor produse agrochimice 

74 REGISTRUL AUTO 
ROMAN  

Bucureşti RA Sat Scheia, comuna 
Scheia 

7120 - Activităţi de testări şi analize 
tehnice 

75 RELAD 
INTERNATIONAL  

Buzău SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Scheia 

4646 - Comerţ cu ridicata al 
produselor farmaceutice 

76 RISTO-TEAM 
TOTAL  

Braşov SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Scheia 

4719 - Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu vânzare 
predominantă de produse 
nealimentare 

77 SABYVAL WOOD Bistriţa-
Năsăud 

SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

0220 - Exploatarea forestieră 

78 SCHENKER 
LOGISTICS 
ROMANIA  

Bucureşti SA Sat Scheia, comuna 
Scheia 

5229 - Alte activităţi anexe 
transporturilor 

79 SCHENKER 
LOGISTICS 
ROMANIA  

Bucureşti SA Sat Scheia, comuna 
Scheia 

5229 - Alte activităţi anexe 
transporturilor 

80 SCHUNN 
INTERNATIONAL 

Arad SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

4520 - Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

81 SCORSEZE 
SECURITY 
INTERNATIONAL  

Bucureşti SRL Sat Mihoveni, 
comuna Scheia 

8010 - Activităţi de protecţie şi gardă 

82 SENTOSA IMPEX  Sălaj SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

2030 - Fabricarea vopselelor, 
lacurilor, cernelii tipografice şi 
masticurilor 

83 SENZOR GUARD 
SECURITY  

Bucureşti SRL Sat Mihoveni, 
comuna Scheia 

8010 - Activităţi de protecţie şi gardă 

84 SES SARCOM  Bucureşti SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

6420 - Telecomunicaţii 

85 SKUBA ROMANIA  Ilfov SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi 
accesorii pentru autovehicule 
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86 SMART DIESEL  Arad SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

4730 - Comerţ cu amănuntul al 
carburanţilor pentru autovehicule în 
magazine specializate 

87 SOCIETATEA 
PENTRU SERVICII 
DE MENTENANTA 
A RETELEI 
ELECTRICE DE 
TRANSPORT 
"SMART"  

Bucureşti SA Sat Sf. Ilie, comuna 
Scheia 

3314 - Repararea echipamentelor 
electrice 

88 STEELCORP 
DISTRIBUTION  

Maramureş SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

4673 - Comerţ cu ridicata al 
materialului lemnos şi al 
materialelor de construcţii şi 
echipamentelor sanitare 

89 TEHNOCOMPUTER  Bucureşti SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

3832 - Recuperarea materialelor 
reciclabile sortate 

90 TELEKOM 
ROMANIA 
COMMUNICATIONS  

Bucureşti SA Sat Scheia, comuna 
Scheia 

6110 - Activităţi de telecomunicaţii 
prin reţele cu cablu 

91 TELORIAN COM  Brăila SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

4649 - Comerţ cu ridicata al altor 
bunuri de uz gospodăresc 

92 TRANS EXPRES  Botoşani SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Scheia 

5610 - Restaurante 

93 TRANS EXPRES Botoşani SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

5610 - Restaurante 

94 TRANSILVANIA 
GENERAL IMPORT-
EXPORT  

Bihor SRL Sat Scheia, comuna 
Scheia 

4639 - Comerţ cu ridicata 
nespecializat de produse alimentare, 
băuturi şi tutun 

95 UNIX AUTO  Cluj SRL Sat Sf. Ilie, comuna 
Scheia 

4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi 
accesorii pentru autovehicule 

Sursa: date furnizate de  Serviciul de Impozite și Taxe la data de 23.07.2020  
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4.1. Analiza SWOT 
Analiza SWOT reprezintă  metodologia 
de analiză a unui proiect. Numele este 
descriptiv: Strengths (puncte tari), 
Weaknesses (puncte slabe), 
Opportunities (oportunități) și Threats 
(riscuri). 

Fundamentarea dezvoltării pe termen 
mediu și lung a comunității nu poate  fi 
concepută în afara unor strategii 
coerente, elaborate pornind de la 
potențialul și resursele existente și 
ținând cont de oportunitățile, dar și de 
amenințările care se prefigurează. 

Analiza diagnostic de tip SWOT a 
economiei Comunei Șcheia este 
concepută ca o suită de comentarii 
concentrate asupra principalilor factori 
ce influențează dezvoltarea acestui 
teritoriu, în vederea atingerii unor 
importante obiective strategice ale 
următorilor ani. 

Prezentată distinct pe categorii de 
activități economice, acest tip de analiză 
ilustrează stările interne distinctive de 
forță sau slăbiciune în raport cu unele 
oportunități sau amenințări externe. 

Se poate preciza faptul că elemente ale 
punctelor  forte, printr-o valorificare  

adecvată,  se  transformă  în  
oportunități,  iar  unele  elemente  ale 
punctelor slabe, prin cronicizare, devin 
amenințări. 

Conținutul analizei respectă obiectivele 
caracteristice unei astfel de abordări, 
fiind detaliate  astfel: nivelul, structura și 
dinamica activităților; sectoare  și  
activități  semnificative în  evoluția 
prezentă  și viitoare a comunei; influența 
principalilor factori; impactul 
oportunităților și al amenințărilor 
externe; evaluarea atuurilor și 
deficiențelor; unele  explicații  ale  
succeselor  sau  insucceselor  în  plan 
economic. 

Analiza SWOT permite concentrarea 
atenției asupra zonelor cheie și realizarea  
de  prezumții  în  zonele  asupra  cărora  
există  cunoștințe  mai  puțin detaliate.  

În urma acestei analize se poate decide 
dacă zona își poate îndeplini planul de 
dezvoltare, și în ce condiții. 

Amenințările pot fi concrete sau 
potențiale. 

Implicații sociale atât ale punctelor forte, 
cât și ale punctelor slabe determină 
semnificativ dezvoltarea economică 
ulterioară a comunei. 
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caracteristici geografice-deservire- infrastructuri – centre de interes 

Dezvoltare teritorială 

 







Apropierea de centrul polarizator 
reprezentat de municipiul Suceava şi 
alte centre urbane
Apropierea de Aeroportul 
International Salcea (18 km) 
Șoseaua de centură a Orașului Suceava 
străbate pe o distanta de 7 km teritoriul 
comunei

 Preocuparea comunităților pentru
păstrarea obiceiurilor şi tradițiilor,
promovarea elementelor de etnografie
şi folclor local

 Existența căminelor culturale,
disponibile pentru diverse activități

 Existența activităților tradiționale
culturale

 Finalizarea obiectivelor de investiții „
Amenajare trotuare și lucrări de
scurgere a apelor pluviale în satele
Șcheia și Mihoveni” și „Amenajare
trotuare, parcări și lucrări de scurgere a
apelor pluviale, covor asfaltic pe DC 74,
în lungime de 1332 m, drum poziție
inventar nr 61, în lungime de 345,75 m,
și modernizare drum lateral pe o
lungime de 132 m”

S W

∼ Infrastructură rutieră modernizată 
doar parțial 

∼ Risc crescut de inundații, viituri și 
alunecări de teren 

∼ Sediul primăriei necesită lucrări de 
extindere 

∼ Lipsa trotuarelor și sistemelor de 
colectare și scurgere a apelor pluviale 
pe unele străzi ale comunei 

∼ Rețeaua de gaze naturale nu acoperă 
toate satele comunei 

∼ Rețeaua de apă și canalizare nu 
deservește întreaga comună 

∼ Drumurile secundare devin 
impracticabile  în timpul iernii 

∼ Necesitatea lucrărilor de regularizare a 
pârâului Șcheianu 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
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S W 

 Demarare proiect “Modernizarea 
sistemului de iluminat stradal în 
comuna Șcheia, județul Suceava 

 Demarare obiective “Extindere iluminat 
public zona PT 265(str. Făgărașului) sat 
Sf. Ilie, comuna Șcheia, jud. Suceava”,  
“Extindere iluminat public zona 
Jandarmeriei, comuna Șcheia, jud. 
Suceava”, “Extindere iluminat public 
zona PT 2(str. Dr. Marcean) sat Sf. Ilie, 
comuna Șcheia, jud. Suceava” 

 Lucrări permanente de modernizare/ 
reabilitare străzi în comuna Șcheia. 

 Demarare proiect “Reabilitarea și 
modernizarea drumurilor afectate de 
pagubele produse în urma calamitaților 
în satele Mihoveni, Sf. Ilie, Florinta, 
Comuna Șcheia, Jud. Suceava” 

 Demarare proiect “Reabilitare termică și 
introducere sisteme alternative de 
încălzire și economisire a energiei Școala 
Mihoveni, comuna Șcheia, Jud. Suceava 

 Finalizare obiectiv „Reabilitare podeț 
peste afluentul pârâului Șcheia” 

 

 

∼ Inexistența parcurilor amenajate în 
satele Trei Movile și Florinta  

∼ Insuficiența zonelor de agrement 
amenajate în vederea promovării 
atractivității turistice a zonei 

∼ Grad scăzut de conștientizare privind 
importanta practicilor agricole 
durabile  

∼ Lipsa unei instituții care să pregătească 
forța de muncă în vederea reînvierii 
meseriilor tradiționale 

∼ Necesitatea dezvoltării infrastructurii 
de furnizare a serviciilor de asistență 
socială pentru bătrâni și copii 

∼ Degradarea terenurilor arabile prin 
eroziune în suprafață și exces de 
umiditate 

∼ Pășuni și fânețe naturale afectate de 
alunecări de teren, eroziuni și de exces 
de umiditate  

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
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S 

 Implementarea digitalizării serviciilor la 
nivelul instituției prin finalizarea 
obiectivului „ Achiziție de dotări pentru 
transparență în furnizarea informațiilor 
de interes public în comuna Șcheia, 
județul Suceava” 

 Rețea de apă și canalizare 
 Rețea de gaze naturale 
 Rețea de electricitate şi rețea de iluminat 

public 
 Implementarea sistemului de colectare 

selectivă a deșeurilor 
 Lucrări de stabilizare, prin împădurire, a 

zonelor cu riscuri 
 Demararea lucrărilor pentru Complexul 

Cultural Sportiv- satul Șcheia 
 Existența unei baze multisport – satul Sf. 

Ilie 
 Trei spații recreative ( Sat Șcheia, Sat 

Mihoveni, Sat Sf. Ilie ) 
 Înființarea Serviciului Politie Locală în 

scopul exercitării în regim de 
permanență a atribuțiilor privind 
apărarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanei, a 
proprietății private și publice, 
prevenirea și descoperirea infracțiunilor 

 Demarare proiect „Rețele de distribuție 
gaze naturale în comuna Șcheia 

 

 

PUNCTE TARI 
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S 

 Demarare proiect „Consolidare și 
modernizare școala cu clasele I – VIII Sf. 
Ilie, Comuna Șcheia, Jud. Suceava” 

 Proiect cu finalizare în anul 2021 
“Înființare sistem de canalizare și 
extindere alimentare cu apă în satul 
Mihoveni, comuna Șcheia, Jud. 
Suceava”  

 Finalizarea proiectului „Achiziția de 
autoutilitare și echipamente pentru 
serviciul Poliției Locale Șcheia, Comuna 
Șcheia, Jud. Suceava” 

 Proiect în derulare „Consolidarea, 
restaurarea și conservarea Ansamblului 
Bisericii Sf. Ilie (Biserica, Clopotnița, Zid 
de Incintă) din satul Sf. Ilie, comuna 
Șcheia, Jud. Suceava” 

 

 

PUNCTE TARI 
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O T 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Preluarea în administrare a primăriei a 
drumurilor private și introducerea  de 
utilități pentru acestea: Dealul Crucii și 
Dealul Vechi 

 Implementarea digitalizării 
administrației publice și a serviciilor 
online 

 Achiziția unei autospeciale pentru 
pompieri 

 Achiziția unui utilaj de deszăpezire 
 Achiziția mai multor utilaje pentru 

întreținerea drumurilor 
 Implementarea bugetării participative 
 Implementarea unui program de 

igienizare a cimitirelor 
 Modernizarea infrastructurii rutiere, a 

spațiilor de parcare în toate satele 
comunei 

 Reabilitarea rețelelor de utilități și 
iluminat public într-un ritm susținut 
prin utilizarea energiei regenerabile 

 Reabilitare sistem de colectare și 
evacuare a apei pluviale 

 Internet gratuit în spațiile publice 
(Șcheia, Sf. Ilie) 

 Modernizarea terenului de fotbal de la  
Mihoveni 

 Susținerea sportului de  performanță și  
echipa AS Releu Mihoveni 
 
 

 

∼ Lipsa resurselor financiare pentru 
îndeplinirea obiectivelor de investiții 
propuse generează stagnarea 
dezvoltării comunei 

∼ Insuficienta fondurilor pentru 
reabilitarea clădirilor publice şi a 
infrastructurii îngreunează eficiența în 
acordarea sprijinului pentru populație 

∼ Absenta informațiilor legate de 
normele europene de mediu in rândul 
micilor întreprinzători  

∼ Extinderea eroziunii solului cu 
consecințe grave pe termen lung dacă 
nu se intervine la timp;  

∼ Riscul producerii de  inundații și viituri  
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O 

OPORTUNITĂȚI 

 Atragerea cât mai multor fonduri 
europene în dezvoltarea infrastructurii 
de utilități și rutiere, finalizarea 
proiectelor în derulare  

 Amenajarea unei stații de încărcare 
electrică pentru  automobile  

 Monitorizare video pe  toate străzile 
comunei 

 Inventarierea terenurilor și caselor în 
vederea intabulării și cadastrarea 
tuturor proprietăților de pe raza 
comunei 

 Extinderea și modernizarea 
iluminatului public în toate satele 
comunei 

 Accesarea de Fonduri Europene pentru 
reabilitarea termică a clădirilor aflate în 
administrarea Primăriei 

 Înființarea unui centru de agrement în 
Groapa Stânii Șcheia, cu piste de 
biciclete, zone de recreere și spațiu de 
joacă 

 Amenajare spațiu de promenadă paralel 
cu albia pârâului Șcheianu, până la 
Cetatea Șcheia 

 Amenajarea parcului și parcării din fața 
ansamblului bisericii Sf. Ilie 

 Amenajarea spațiu de joacă și recreere 
pentru copii și tineret în Sf. Ilie, lângă 
baza sportivă 
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O 

OPORTUNITĂȚI 

 Gestionarea eficientă a deșeurilor și 
colectarea selectivă a acestora, prin 
instituirea unui control riguros al 
activității de salubrizare  a comunei 

 Încurajarea implicării cetățenilor în 
menținerea  curățeniei pe domeniul 
public și acțiuni de plantare copaci 

 Sancționarea abaterilor de orice fel pe 
lini de mediu  

 Achiziționarea unei autoutilitare pentru 
colectarea deșeurilor 

 Fluidizarea traficului  prin amenajări 
rutiere, crearea unor legături mai rapide 
între sate 

 Susținerea extinderii traseelor 
transportului public care deservește 
cartierelor nou înființate și 
suplimentarea numărului de curse 

 Crearea de noi trasee Florinta- Trei 
Movile-Sf. Ilie-Suceava 

 Scutirea elevilor de la plata 
abonamentelor 

 Înființarea unei companii de transport 
public subordonată Consiliului Local 
Șcheia 

 Susținerea înființării unui centru de 
colectare și prelucrare a lânii 

 Căutarea posibilităților de acordare a 
facilităților fiscale pentru investitori 
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O 

OPORTUNITĂȚI 

 Sprijinirea conectării populației cu 
venituri mici la rețele de alimentare cu 
apă și canalizare existente 

 Reziliența și eficiența energetică a 
clădirilor publice: Poliție, primărie, etc 

 Puncte de reîncărcare pentru vehicule 
electrice cu o capacitate rapidă de 
încărcare de minim 50 de kw 

 Piste pentru biciclete și vehicule 
electrice ușoare 

 Elaborarea-actualizarea PUG-lui, PUZ-
lui și a Planurilor de Mobilitate Urbană 

 Achiziția de microbuze electrice pentru 
scopuri comunitare. 

 Modernizare drumuri comunale din 
satele Șcheia, Sf. Ilie, Mihoveni din 
comuna Șcheia, Județul Suceava 
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Populație 
 
 

demografie – patrimoniu – cultura – mediu înconjurător 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

S 

PUNCTE TARI 

W 

PUNCTE SLABE 

 Evoluție ascendentă a populației 
comunei Șcheia în perioada 2015-2020, 
de la 10637 persoane în anul 2015 la 
12800 persoane în anul 2020 

 Existența unităților de învățământ: 
șapte grădinițe, trei școli și un after-
school  

 Personal didactic calificat  
 Păstrarea   elementelor   de  arhitectură  

populară (case cu decorațiuni din lemn) 
 Conservarea tradițiilor folclorice la 

nivelul comunei 
 Existența resurselor umane într-un 

volum şi calificare ce pot asigura 
dezvoltarea economico- socială a 
comunei 

 Preocuparea comunităților pentru 
păstrarea obiceiurilor şi tradițiilor, 
promovarea elementelor de etnografie 
şi folclor local  

 Existența căminelor culturale, 
disponibile pentru diverse activități  

 Existența activităților tradiționale 
culturale  
 
 

 

∼ Tendința de migrare a populației tinere   
∼ Lipsa interesului de formare în 

domeniul antreprenorial  
∼ Insuficiența unităților de tip after-

school 
∼ Grad scăzut de informare  
∼ Adaptarea mai lentă a populației rurale 

mature şi vârstnice la schimbările şi 
provocările lumii actuale, în general şi 
la fenomenul mobilității şi reconversiei 
profesionale, 

∼ Datorită apropierii de municipiul 
Suceava există tendința navetismului 
educațional 
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  Demarare proiect “Reabilitare termică 
și introducere sisteme alternative de 
încălzire și economisire a energiei 
Școala Mihoveni, comuna Șcheia, Jud. 
Suceava 

 Demarare proiect „Consolidare și 
modernizare școala cu clasele I – VIII Sf. 
Ilie, Comuna Șcheia, Jud. Suceava” 

 Proiect în derulare „Consolidarea, 
restaurarea și conservarea Ansamblului 
Bisericii Sf. Ilie (Biserica, Clopotnița, Zid 
de Incintă) din satul Sf. Ilie, comuna 
Șcheia, Jud. Suceava” 

 Demararea lucrărilor pentru Complexul 
Cultural Sportiv în satul Șcheia 

 Existența unei infrastructuri 
educaționale care asigură accesul la 
internet în școlile comunei 
 
 

 

PUNCTE TARI 
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O T 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Modernizarea infrastructurii 
educaționale prin reabilitarea clădirilor 
și asigurarea internetului în fiecare 
clasă 

 Dezvoltarea învățământului prin 
alocare de fonduri, parteneriate, acțiuni 

 Înființarea unei creșe/grădinițe/ unități 
tip after-school 

 Creșterea gradului de educație 
ecologică încă din învățământul primar 

 Existenta programelor de formare 
profesională 

 Înființarea unei școli de arte și meserii  
 Creșterea interesului pentru stabilire în 

mediul rural  
 Reabilitarea școlilor și dotarea lor la 

nivel european;  
 Construirea unui complex muzeal al 

tradițiilor  
 Înnoirea fondului de carte 
 Revitalizarea meșteșugurilor prin 

crearea atelierelor meșteșugărești 
 Implicarea autorităților locale în 

problemele comunității  
 Înființarea clubului copiilor (activități 

de pictură, dans, meșteșugărit, limbi 
străine) 
 
 
 

 

∼ Migrarea forței de muncă 
∼ Tendința navetismului educațional 

spre centrul polarizator Suceava poate 
duce la diminuarea numărului de copii 
înscriși la școlile din comună 

∼ Lipsa inițiativelor pentru orientarea 
profesională a tinerilor, reconversie 
profesională  

∼ Reducerea programelor care 
stimulează natalitatea  

∼ Numărul redus al programelor de 
instruire pentru turism şi neadaptarea 
celor existente la nișele de piață  

∼ Urbanizarea  
∼ Estomparea tradițiilor locale, odată cu 

trecerea timpului 
∼ Creșterea ponderii muncii la negru, cu 

efecte negative asupra pieței muncii, 
economiei locale şi asistenței sociale în 
perspectivă 
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O 

OPORTUNITĂȚI 

 Monitorizarea stării ocupaționale a 
populației 

 Accesarea fondurilor europene pentru 
dezvoltarea profesională a persoanelor 
active din comună 

 Continuarea proiectelor pentru crearea 
unei infrastructuri durabile pentru 
agrement, sport și cultură 

 Instituirea zilei comunei Șcheia 
 Înființare ansamblu  folcloric 
 Sprijin acordat cultelor religioase 
 Reconstituirea căminului cultural din 

Șcheia 
 Promovarea valorilor tradiționale și 

conservarea patrimoniului 
 Susținerea obiceiurilor și  tradițiilor 

locale 
 Amenajare  spațiu dedicat întâlnirilor 

organizate prin Clubul Pensionarilor, în 
incinta Complexului Cultural Sportiv 

 Colaborarea cu Universitatea Suceava 
pentru realizarea de proiecte comune 

 Restaurarea cetății Șcheia, în scop 
turistic 

 Reziliența și eficiența energetică a 
clădirilor publice ( școli) 

 Transformare digitală a bibliotecii 
școlare (comunale) pentru a deveni 
centru de competență digitală 
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O 

OPORTUNITĂȚI 

 Lucrări de reabilitare termică, sisteme 
alternative de producere a energiei 
electrice – termice pentru consum 
propriu la toate școlile din localitate 

 Construirea unei creșe în Șcheia, Sf. Ilie 
și Mihoveni 

 Dotarea laboratoarelor de informatică 
din școlile din Șcheia, Sf. Ilie și 
Mihoveni 

 Asigurarea resurselor tehnologice în 
unitățile de învățământ – ecrane 
inteligente în fiecare sală de clasă, 
laptopuri/tablete pentru fiecare cadru 
didactic și elev etc. 

 Existența unor programe comunitare și 
naționale de asigurare a accesului la 
educație pentru populațiile 
dezavantajate 
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 Sănătate și Asistență Socială 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Rețeaua publică de ocrotire a sănătății 
este asigurată de trei complexe medicale 
în satele Scheia, Sf. Ilie în Mihoveni, 
clinica medicală și explorare imagistică 
„EXPLORA”, centrul medical de 
diagnostic, tratament și spitalizare 
„CORAMED”  

 Trei cabinete stomatologice 
suplimentează sistemul de îngrijire a 
sănătății la nivelul comunei 

 Patru farmacii completează sistemul de 
îngrijire a sănătății în comună 

 Instituțiile medicale sunt deservite de 
personal calificat 

 Ponderea populației cu nevoi de asistare 
este mică 

 Existența unui dispensar veterinar 
 Accesul facil la toate serviciile medicale 

datorită apropierii de Municipiul 
Suceava 
 

 

∼ La nivelul anului 2020 au fost 
înregistrate 98 persoane cu dizabilităţi, 
46 copii ai căror părinți sunt plecați în 
străinătate, 195 persoane cu handicap, 
21 familii cu risc social, 5 familii fără 
venit, 68 persoane cărora li se acordă 
VMG, 25 copii aflați în plasament 
familial, 125 familii beneficiare de 
alocația de susținere 

∼ Sistemul de ajutor social nu încurajează 
reintegrarea activă 

∼ Personal insuficient pentru asistență 
socială 

∼ Societatea civilă insuficient implicată 
∼ Informare insuficientă a populației 

rurale cu privire la alte fonduri sociale 
 

S W 
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O T 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 
 Amenajarea de noi  cabinete medicale 

școlare 
 Extinderea asistenței medicale gratuite 

pentru preșcolari și școlari 
 Modernizarea dispensarelor existente 

prin atragerea de fonduri europene 
 Înființarea unei clinici în Sf. Ilie 
 Înființarea unor cabinete de medicină 

de familie, pediatrie, stomatologie, 
farmacie 

 Realizarea de campanii în școli 
împotriva fumatului, consumului de 
droguri, boli transmisibile, de 
planificare familială, de sănătate 
mintală, pentru un stil de viață sănătos, 
în parteneriat cu Centrul de Consiliere 
şi Prevenire Antidrog, Direcția de 
Sănătate Publică, şi Inspectoratul 
Școlar Județean 

 Implementarea cât  mai multor 
proiecte europene ( finanțare prin 
FSE) pentru integrarea și educarea 
rromilor 

 Susținerea demersurilor investitorilor 
care  contribuie la  dezvoltarea 
economică și crearea de noi locuri de 
muncă 
 
 
 
 

 

∼ Reacție nefavorabilă la sistemul de 
norme sanitare impuse; 

∼ Pragul de rentabilitate depinde de 
numărul de persoane active asistate; 

∼ Politici de specializare zonală a 
centrelor de asistență sanitară. 

∼ Inexistența infrastructurii necesare 
furnizării serviciilor de asistență socială 
pentru bătrâni și copii aduc 
repercusiuni grave confortului psiho 
social la nivelul comunei 
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O 

OPORTUNITĂȚI 

 Crearea unui serviciu de acompaniere 
la domiciliu pentru persoane vârstnice 
dependente, care locuiesc singure prin 
dezvoltarea unei rețele de voluntariat în 
parteneriat cu unitățile școlare din 
comună 

 Crearea unor servicii sociale de tip 
alternativ pentru persoanele cu 
handicap (centre de zi, cluburi, ateliere 
protejate, etc.), în parteneriat cu un 
furnizor de servicii acreditat 

 Realizarea de campanii de informare-
educare–comunicare pe probleme de 
sănătate publică (de ex. educație pentru 
sănătate în școli  în parteneriat cu 
Direcția de Sănătate Publică și 
Inspectoratul Școlar Județean 

 Inițierea unui parteneriat cu sectorul 
ONG care să asigure organizarea unor 
rețele şi grupuri de acțiune pentru 
promovarea unui stil de viață sănătos 
(alimentație sănătoasă, activitate fizică) 

 Organizarea unor evenimente publice 
pentru promovarea sănătății 
populației, în parteneriat cu Direcția de 
Sănătate Publică 
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O 

OPORTUNITĂȚI 

 Construirea de locuințe pentru tineri, 
locuințe de necesitate, locuințe de 
serviciu pentru specialiști din sănătate 
și învățământ 

 Reabilitarea, modernizarea și dotarea 
cabinetelor de asistență medicală 
primară – medici de familie 

 Dotarea-reabilitarea cabinetului de 
planificare familială și dotarea acestora 
cu aparatură medicală de laborator și 
imagistică 

 Construcție pentru un centru de zi 
pentru copii în situație de risc 

 Crearea unui Serviciu – centru de zi de 
asistență și recuperare pentru vârstnici, 
de îngrijire la domiciliu 

 Înființarea unui serviciu complementar 
pentru grupurile dezavantajate 
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4.2. Concluzii generale bazate pe analiza situației  
 

Strategia de dezvoltare trebuie să fie 
orientată spre schimbare, în măsura în 
care punctele slabe limitează 
oportunitățile şi împiedică dezvoltarea. 
Pentru a evita acest lucru trebuie 
realizată o reconversie profesională a 
forței de muncă în vederea satisfacerii 
noilor așteptări şi totodată creșterea 
eficienței de producție a IMM-urilor şi 
îmbunătățirea infrastructurii.  

În baza acestei analize  și în 
concordanță cu Strategia de 
Dezvoltare Locală a comunei Șcheia s-
a centrat pe cinci  aspecte cheie: 

 

1. Susținerea dezvoltării 
infrastructurii drumurilor și 
amenajarea acestora atât în beneficiul 

pietonilor cât și al participanților la 
trafic; 

2.  Susținerea măsurilor și 
lucrărilor de prevenire a inundațiilor;  

3. Amenajarea teritoriului 
pentru a deveni un mediu de locuit 
corespunzător cerințelor unui spațiu 
european; 

4. Facilitarea dezvoltării 
infrastructurilor educaționale, 
sanitare, administrative; 

5. Menținerea şi valorificarea 
patrimoniului cultural şi natural al 
teritoriului, în scopul  creșterii 
atractivității şi potențialului economic 
local. 
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5.1. Viziunea 

Viziunea strategiei stabilește cu claritate 
alternativele de dezvoltare ale Comunei 
Șcheia pentru perioada 2021-2027 şi 
constituie diferența dintre ceea ce 
reprezintă astăzi şi ceea ce trebuie să 
devină Comuna Șcheia în următorii 7 
ani. 

Conceptul strategic de dezvoltare se 
traduce astfel printr-o dezvoltare 
economică datorată poziției 
geostrategice a comunei, determinată de 
atragerea de firme/activități 
economice/investiții. În acest sens, 
trebuie urmate două puncte prioritare: 
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.). 

Comuna Șcheia în viziunea 
reprezentanților autorității publice 
locale va deveni o comună prosperă şi 
durabilă până în anul 2027, care: 
 va îmbunătății condițiile de viață ale 

populației comunei prin asigurarea 
accesului la utilitățile de bază, 
dezvoltarea infrastructurii de 
transport şi crearea de noi locuri de 
muncă; 

 va realiza creștere economică prin 
atragerea de noi investitori în 
agricultură, industrie, servicii, prin 
facilitarea colaborării orientate către 
toate categoriile de populație şi 
întreprinzători din mediul economic 
al Comunei Șcheia, prin înființarea 
unui centru local de cooperare 
economică; 

  va sprijini transformările din 
învățământul local, va înființa o 
școală profesională şi va menține 
calitatea actului didactic şi a 
condițiilor de derulare a acestuia, 
prevenirea şi combaterea 
abandonului școlar şi promovarea 
conceptului de învățare continuă, 
astfel încât toate categoriile socio-
profesionale şi de vârstă să participe şi 
să se identifice cu comunitatea; 

  va oferi 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; 

 va îmbunătăți accesul la bunăstare al 
grupurilor dezavantajate, precum şi 
garantându-se protecția factorilor de 
mediu şi utilizarea eficientă a 
resurselor naturale locale. 
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Viziunea Comunei Șcheia cuprinde şi 
conceptului strategic de formulare a 
strategiei şi a perspectivelor de 
dezvoltare. Conceptului strategic trebuie 
formulat astfel încât transpunerea sa 
într-un plan strategic să asigure un 
pachet de acțiuni care vor conduce la 
creșterea economică, creșterea bazei de 
impozitare, crearea de locuri de muncă şi 
îmbunătățirea calității mediului de viață 
al comunității. 

 

5.2. Obiectivele strategice 

Dezvoltarea Comunei Șcheia, prin 
crearea şi susținerea unui mediu 
economico - social competitiv, stabil şi 
diversificat, care să asigure creșterea 
economică şi creșterea calității vieții 
cetățenilor constau în: 

1. Stimularea capacitaților de inovare-
cercetare și promovarea adoptării 
tehnologiilor avansate 

2. Sprijinirea înființării de noi firme, 
competitive și sustenabile, în domenii 
de interes local și regional 

3. Îmbunătățirea competitivității 
firmelor prin creșterea productivității 
în domenii cu valoare adăugată 

4. Îmbunătățirea competitivității prin 
creșterea accesului la serviciile 
tehnologiei informației și 

comunicațiilor parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurii; 

5. Creșterea competitivității și 
sustenabilității industriilor culturale 
și creative 

6. Creșterea competitivității economice 
în mediul rural 

7. Sprijinirea valorificării potențialului 
turistic existent 

8. Creșterea ocupării în rândul 
grupurilor vulnerabile și a tinerilor 

9. Îmbunătățirea accesului și participării 
la educație și formare de calitate 

10. Creșterea accesului la un act și sistem 
medical de calitate, eficient, modern 

11. Combaterea sărăciei și promovarea 
incluziunii sociale prin regenerarea 
zonelor rurale și urbane aflate în 
declin 

12. Sprijinirea și promovarea eficienței 
energetice 

13. Promovarea managementului durabil 
al apei 

14. Promovarea tranziției către economia 
circulară 

15. Promovarea adaptării la schimbările 
climatice și prevenirea riscurilor 

16. Îmbunătățirea protecției și 
conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

17. Creșterea accesibilității, conectivității 
și siguranței prin realizarea de 
investiții în infrastructura de 
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transport 
18. Îmbunătățirea accesului la 

infrastructura de comunicații de mare 
viteză 

19. Reducerea emisiilor de carbon prin 
realizarea și implementarea 
planurilor de mobilitate urbană 

20. Asigurarea condițiilor de dezvoltare 
în mediul urban, prin realizarea de 
investiții în infrastructura locală 

21. Asigurarea condițiilor de dezvoltare 
în mediul rural, prin realizarea de 
investiții în infrastructura locală 

 
 

5.3. Obiectivele specifice 
 
Proiectele care urmează să se 
implementeze în Comuna Șcheia sunt: 
 

5.3.1 ADMINISTRAȚIE 
Obiectiv specific: Asigurarea 
transparenței decizionale prin crearea 
unui cadru de informare și comunicare 
cu cetățenii, îmbunătățirea relației dintre 
autorități și locuitorii comunei, 
cooperare interinstituțională internă și 
externă, dotarea cu echipamente a 
Comitetului Local pentru Situații de 
Urgență. 

 Preluarea în administrarea 
primăriei a drumurilor private din 

zonele Dealul Crucii și Dealul Vechi 
și introducerea  de utilități pentru 
acestea 
 Implementarea digitalizării 
administrației publice și a 
serviciilor online 
 Achiziția unei  autospeciale pentru 
pompieri 
 Achiziția unui utilaj de deszăpezire 
 Achiziția mai multor utilaje pentru 
întreținerea drumurilor 
 Transparența activității și 
procesului decizional în 
administrația publică precum și 
transparența cheltuielilor banilor 
publici 
 Implementarea bugetării 
participative 
 Implementarea unui program de 
igienizare a cimitirelor 
 Lucrări de  drenare și captare a 
izvoarelor, cât și plantații de 
arboret în zonele cu risc ridicat de 
producere a alunecărilor de teren. 
 Creșterea nivelului de consultare a 
cetățenilor și a mediului de afaceri 
din comună 
 Lucrări de drenare și forare pentru 
stăvilirea eroziunii solului 
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 Reziliența și eficiența energetică a 
clădirilor publice: Poliție, primărie, 
etc.-PNRR 

5.3.2. INFRASTRUCTURĂ 
Obiectiv specific: Modernizarea și 
extinderea infrastructurii rutiere și 
utilități pentru creșterea calități vieții 
locuitorilor comunei și accesul 
nemijlocit al tuturor localnicilor și 
vizitatorilor la infrastructură (apă, gaze, 
canalizare, energie regenerabilă) 

 Modernizarea infrastructurii 
rutiere, a spațiilor de parcare în 
toate satele comunei 
 Amenajarea trotuarelor, rigolelor, 
șanțurilor 
 Modernizarea sistemului rutier 
prin implementarea sistemelor 
video, a mijloacelor de semnalizare 
luminoase şi a indicatoarelor 
stradale 
 Reabilitarea rețelelor de utilități și 
iluminat public într-un ritm 
susținut prin utilizarea energiei 
regenerabile 
 Reabilitare sistem de colectare și 
evacuare a apei pluviale 
 Rețele complete de utilități la 
nivelul comunei: apă, gaz și 
tratare/colectare ape uzate 

 Modernizarea tuturor drumurilor 
de interes local prin lucrări de 
asfaltare, amenajare șanțuri 
 Atragerea cât mai multor fonduri 
europene în dezvoltarea 
infrastructurii de utilități și rutiere, 
finalizarea proiectelor în derulare  
 Puncte de reîncărcare pentru 
vehicule electrice cu o capacitate 
rapidă de încărcare de minim 50 de 
kw -PNRR 
 Sprijinirea conectării populației cu 
venituri mici la rețele de alimentare 
cu apă și canalizare existente-PNRR 
 Modernizare drumuri comunale 
din satele Șcheia, Sf. Ilie, Mihoveni 
din comuna Șcheia, Județul Suceava 
-Programul Anghel Saligny 

5.3.3. EDUCAȚIE 
Obiectiv specific: Dezvoltarea 
infrastructurii pentru învățământ, acces 
la sistemul educațional, organizarea de 
activități de  educație ecologică și 
promovarea învățământului dual. 

 Modernizarea infrastructurii 
educaționale prin reabilitarea 
clădirilor, dotarea cu aparatură și 
echipamente și asigurarea 
internetului în fiecare clasă 
 Dezvoltarea învățământului prin 
alocare de fonduri pentru susținerea 
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scolii online (tablete pentru copii) 
 Înființarea unei grădinițe/ unități tip 
after-school 
 Creșterea gradului de educație 
ecologică încă din învățământul 
primar 
 Înființarea unei școli profesionale 
 Amenajarea curților interioare ale 
unităților de învățământ 
 Educație rutieră pentru elevi cu 
sprijinul poliției locale 
 Formarea permanentă a cadrelor 
didactice şi a resurselor umane din 
unitățile de învățământ 
 „Consolidare și modernizare școala 
cu clasele I-VIII Sf. Ilie, comuna 
Șcheia, județul Suceava” 
 Reabilitare termică și introducere 
sisteme alternative de încălzire și 
economisire a energiei, școala 
Mihoveni, com. Scheia, jud. Suceava 
finanțat prin ”Programul privind 
creșterea eficienței energetice și 
gestionarea inteligentă a energiei în 
clădirile publice cu destinație de 
unități de învățământ” – AFM 
 Reziliența și eficiența energetică a 
clădirilor publice (școli)-PNRR 
 Transformare digitală a bibliotecii 
școlare (comunale) pentru a deveni 
centru de competență digitală-PNRR 

 Lucrări de reabilitare termică, 
sisteme alternative de producere a 
energiei electrice – termice pentru 
consum propriu la toate școlile din 
localitate-PNRR 
 Construirea unei creșe în Șcheia, Sf. 
Ilie și Mihoveni-PNRR 
 Dotarea laboratoarelor de 
informatică din școlile din Șcheia, Sf. 
Ilie și Mihoveni-PNRR 
 Asigurarea resurselor tehnologice în 
unitățile de învățământ – ecrane 
inteligente în fiecare sală de clasă, 
laptopuri/tablete pentru fiecare 
cadru didactic și elev etc.-PNRR 
 

5.3.4. AMENAJARE TERITORIALĂ 
Obiectiv specific: Asigurarea unui sistem 
unitar și obligatoriu de evidență 
cadastrală. Intabularea imobilelor și 
reprezentarea acestora pe hărți și planuri 
cadastrale .GIS. 

 Monitorizare video pe  toate străzile 
comunei 
 Inventarierea terenurilor și caselor 
în vederea intabulării și cadastrarea 
tuturor proprietăților de pe raza 
comunei 
 Extinderea și modernizarea 
iluminatului public în toate satele 
comunei 
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 Accesarea de Fonduri Europene 
pentru reabilitarea termică a 
clădirilor aflate în administrarea 
Primăriei 
 Elaborarea-actualizarea PUG-lui, 
PUZ-lui și a Planurilor de 
Mobilitate Urbană -PNRR 

 

5.3.5. ECONOMIE 
Obiectiv specific: Dezvoltarea economică 
a comunei prin crearea condițiilor 
pentru dezvoltarea mediului de afaceri 
bazat pe competitivitate și satisfacerea 
nevoilor pieței. 

 Căutarea posibilităților de acordare 
a facilităților fiscale pentru 
investitori 
 Sprijin în dezvoltarea  și 
diversificarea  potențialului   de  
prelucrare  a produselor  animaliere 
(lână, pielărie, etc.) 
 Înființarea unui centru specializat 
pentru  comercializarea produselor 
agricole 
 Înființarea unui centru de afaceri de 
tip Cameră de Comerț în Complexul 
Cultural Sportiv pentru crearea 
unei rețele de colaborare între 
societățile de pe piața locală a 
comunei Șcheia  
 Promovarea afacerilor  locale prin 

intermediul internetului, creare 
website 
 Asigurarea unei piețe de desfacere 
 Organizarea de evenimente pentru 
promovarea culturii 
antreprenoriale în rândul tinerilor 
 Identificarea oportunităților de 
parteneriat public-privat în vederea 
demarării de activități în domeniul 
industrial 
 Implementarea strategiei de 
dezvoltare locală 
 Informarea cetățenilor în ceea ce 
privește legislația pentru accesarea 
fondurilor nerambursabile 
 Sprijin în dezvoltarea  și  
diversificarea  sectorului  de  mica  
industrie 
 Sprijin în dezvoltarea industriei de 
prelucrare  a laptelui și a cărnii 
 Programe de formare profesională 
în rândul tinerilor pentru 
reconversie profesională 
 Sprijinirea asociațiilor agricole 
 Sprijinirea agriculturii conservative 
 

5.3.6. SĂNĂTATE 
Obiectiv specific: Asigurarea condițiilor 
pentru acordarea de asistență medicală 
permanentă a locuitorilor comunei prin 
amenajarea și modernizarea de spații 
medicale. 
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 Amenajarea de noi  cabinete 
medicale școlare pentru extinderea 
asistenței medicale gratuite pentru 
preșcolari și școlari 
 Modernizarea dispensarelor 
existente prin atragerea de fonduri 
europene 
 Înființarea unei clinici în Sf. Ilie 
 Atragere înființare cabinete 
medicină de familie 
 Atragere înființare cabinete de 
pediatrie 
 Atragere înființare cabinete 
stomatologice 
 Atragere înființare farmacie 
 Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea cabinetelor de asistență 
medicală primară – medici de 
familie-PNRR 
 Dotarea-reabilitarea cabinetului de 
planificare familială și dotarea 
acestora cu aparatură medicală de 
laborator și imagistică-PNRR 

5.3.7. DEZVOLTARE SOCIALĂ 
Obiectiv specific: Dezvoltarea unor 
politici moderne de resurse umane 
menite să stimuleze forța de muncă, să 
mențină și să faciliteze integrarea 
tinerilor în viața social-economică și să 
creeze locuri de muncă 

 Înființarea unei școli de arte și 
meserii în comuna Șcheia 

 Susținerea demersurilor 
investitorilor care  contribuie la  
dezvoltarea economică și crearea de 
noi locuri de muncă 
 Consultanță gratuită în vederea 
accesării fondurilor europene 
 Atragerea finanțărilor europene 
(FSE) pentru integrarea și educarea 
rromilor 
 Programe de consiliere şi orientare 
profesională pentru șomeri, 
persoane inactive sau persoane 
aflate în căutarea unui loc de muncă 
 Construirea rampelor pentru 
persoane cu handicap 
 Sprijin pentru minorități şi 
categorii defavorizate 
 Construirea de locuințe pentru 
tineri, locuințe de necesitate, 
locuințe de serviciu pentru 
specialiști din sănătate și 
învățământ-PNRR 
 Construcție pentru un centru de zi 
pentru copii în situație de risc-
PNRR 
 Crearea unui Serviciu – centru de zi 
de asistență și recuperare pentru 
vârstnici, de îngrijire la domiciliu-
PNRR 
 Înființarea unui serviciu 
complementar pentru grupurile 
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dezavantajate-PNRR 
 

5.3.8. CULTURĂ, SPORT ŞI 
AGREMENT 
Obiectiv specific: Dezvoltarea 
infrastructurii durabile pentru 
agrement, sport și cultură, amenajarea și 
modernizarea spațiilor de recreere, 
susținerea activităților sportive și 
promovarea valorilor istorice existente, a 
celor tradiționale și conservarea 
patrimoniului. 

 Continuarea proiectelor pentru 
crearea unei infrastructuri durabile 
pentru agrement, sport și cultură 
 Înființarea unui centru de agrement 
în Groapa Stânii Șcheia, cu piste de 
biciclete, zone de recreere și spațiu 
de joacă 
 Amenajare spațiu de promenadă 
paralel cu albia pârâului Șcheianu, 
până la Cetatea Șcheia 
 Amenajarea parcului și parcării din 
fața ansamblului bisericii Sf. Ilie 
 Amenajarea spațiu de joacă și 
recreere pentru copii și tineret în Sf. 
Ilie, lângă baza sportivă 
 Internet gratuit în spațiile publice 
(Șcheia, Sf. Ilie) 
 Modernizarea terenului de fotbal de 
la  Mihoveni 

 Susținerea sportului de  
performanță și  echipa AS Releu 
Mihoveni 
 Instituirea zilei comunei Șcheia 
 Înființare ansamblu  folcloric 
 Sprijin acordat cultelor religioase 
 Reconstituirea căminului cultural 
din Șcheia 
 Promovarea valorilor tradiționale 
și conservarea patrimoniului 
 Susținerea obiceiurilor și  tradițiilor 
locale 
 Amenajare  spațiu dedicat 
întâlnirilor organizate prin Clubul 
Pensionarilor, în incinta 
Complexului Cultural Sportiv 
 Înființarea unei baze sportive 
 Colaborarea cu Universitatea 
Suceava pentru realizarea de 
proiecte comune 
 Restaurarea cetății Șcheia, în scop 
turistic 
 Susținerea inaugurării parcului 
Rosarium 
 Înființarea clubului copiilor 
(activități de pictură, dans, 
meșteșugărit, limbi străine) 
 Construirea unui  complex cultural 
sportiv 
 Amenajarea spațiilor de joacă 
pentru copii 
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 Continuarea proiectului de 
reabilitarea și modernizarea 
căminului cultural Mihoveni 
 Implicarea școlilor în educarea 
elevilor spre păstrarea tradițiilor și 
meșteșugurilor  locale 
 Promovarea meșteșugurilor 
tradiționale (cusut, țesut, sculptura 
ploștilor de lemn) 
 Organizarea anuală a Sărbătorii 
Comunale și a evenimentelor locale 
 Acțiuni de promovare a turismului 
ecologic  și de agrement 

5.3.9. MEDIU 
Obiectiv specific: Îmbunătățirea calității 
mediului înconjurător prin realizarea 
unor activități cu privire la 
conștientizarea locuitorilor privind 
importanța pe care o are mediul curat în 
menținerea sănătății, ameliorarea 
calității aerului, gestionarea eficientă și 
colectarea  deșeurilor. 

 Gestionarea eficientă a deșeurilor și 
colectarea selectivă a acestora, prin 
instituirea unui control riguros al 
activității de salubrizare  a comunei 
 Încurajarea implicării cetățenilor în 
menținerea  curățeniei pe domeniul 
public și acțiuni de plantare arboret 
 Sancționarea abaterilor de orice fel 
pe lini de mediu  

 Achiziționarea unei autoutilitare 
pentru colectarea deșeurilor 
 Dotarea tuturor gospodăriilor cu 
pubele ecologice 
 Managementul integrat al 
deșeurilor menajere, 
managementul   deșeurilor 
industriale 
 Promovarea colectării selective 
 Tehnologii nepoluante, conform 
standardelor europene 
 Sancționarea practicilor ilegale de 
deversare pe sol 
 Lămpi LED în rețeaua de iluminat 
public stradal 
 Implementarea  de  sisteme  de  
monitorizare  a  calității   factorilor  
de  mediu   (aer, apa,  sol) 
 Stoparea poluării și depoluarea 
pârâurilor 
 Instituirea zonelor de protecție 
sanitară la cursurile de apă 

 

5.3.10. 
TRANSPORT/ACCESIBILITATE  
Obiectiv specific: Dezvoltarea 
infrastructurii de transport pe teritoriul 
comunei în vederea îmbunătățirii 
conectivității comunei cu restul 
județului. 

 Fluidizarea traficului  prin 



Pagina 234 din 379 

amenajări rutiere, crearea unor 
legături mai rapide între sate 
 Susținerea  extinderii traseelor 
transportului public care deservește 
cartierelor nou înființate și 
suplimentarea numărului de curse 
 Achiziționarea unor mijloace de 
transport 
 Crearea de noi trasee Florinta- Trei 
Movile-Sf. Ilie-Suceava 
 Scutirea elevilor de la plata 
abonamentelor 
 Înființarea unei companii de 
transport public subordonată 
Consiliului Local Șcheia 
 Asigurarea deblocării traficului 
rutier, prin rezolvarea problemei 
autovehiculelor parcate ilegal 
 Realizarea unui regulament clar cu 
privire la  parcarea autovehiculelor 
pe spațiul public 
  Piste pentru biciclete și vehicule 
electrice ușoare-PNRR 
 Achiziția de microbuze electrice 
pentru scopuri comunitare-PNRR 

5.4. Proiecte identificate pentru 
perioada 2021-2027 pe obiective 
specifice de dezvoltare 

Un proiect economic reprezintă un grup 
de activități, relaționate pentru 

îndeplinirea unui scop, menit să dea 
naștere unei noi realități economice. 

În accepțiunea CE, proiectul este o 
succesiune logică de activități 
coordonate și controlate, de natură 
diferită, realizată într-o manieră 
organizată metodic și progresiv, având 
constrângeri de timp, resurse și cost, 
destinat obținerii de noi rezultate, 
necesare pentru îndeplinirea unor 
obiective clar definite. 

Finanțarea unui proiect se poate face atât 
din surse proprii, cât şi din surse externe, 
iar una dintre sursele externe poate fi 
finanțarea nerambursabilă din fonduri 
europene. 

Fondurile europene au anumite 
caracteristici particulare: acestea 
reprezintă o formă de finanțare 
complementară, sunt supuse 
programării multianuale și pot fi 
acordate pentru o singură subvenție 
pentru aceiași acțiune. Aceste 
instrumente financiare reprezintă 
contribuțiile directe din bugetul UE 
acordate statelor membre pentru 
punerea în aplicare a proiectelor legate 
de politicile UE și a programelor de 
asistență externă ale UE. Astfel, 
proiectele de dezvoltare finanțate prin 
intermediul fondurilor europene 
reprezintă efortul comun al statelor 
membre de a reduce diferențele dintre 
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acestea și de a omogeniza Uniunea 
Europeană la nivel socio-economic. 

Fondurile europene reprezintă un 
important complement al politicilor 
naționale, atât direct cât și printr-un 
efect de pârghie, contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a UE ca întreg, 
precum și la promovarea unui mediu 
durabil. 

Prin accesarea fondurilor europene se 
dorește dezvoltarea de proiecte durabile 
care să aducă plus valoare mediului 
socio-economic comunei Șcheia. 

Proiectele definite prin prezenta 
Strategie, prezintă o serie de propuneri 
de proiecte care urmează a fi realizate în 
perioada 2021-2027 de către Primăria 
comunei Șcheia pentru dezvoltarea 
strategică și îmbunătățirea condițiilor de 
trai ale comunității. 

Definirea acestor proiecte pornește de la 
analiza datelor furnizate de către 
Primăria Șcheia. 
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5.4.1. ADMINISTRAȚIE 
Obiectiv strategic: Asigurarea transparenței decizionale prin crearea unui cadru de 
informare și comunicare cu cetățenii, îmbunătățirea relației dintre autorități și locuitorii 
comunei, cooperare interinstituțională internă și externă, dotarea cu echipamente a 
Comitetului Local pentru Situații  de Urgență. 

TITLU 
DIGITALIZAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
SCOP 

Optimizarea interacțiunii cetățeanului cu reprezentanții instituțiilor publice și 
asigurarea transparenței activității și a procesului decizional 
OBIECTIVE SPECIFICE 

- Implementarea digitalizării administrației publice și a serviciilor online
- Transparența activității și a procesului decizional în administrația publică
precum și transparența cheltuielilor banilor publici
- Implementarea bugetării participative
STADIU PROIECT 

Idee 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 
SURSA DE FINANȚARE 

POR - Prioritatea 2: Nord-Est – O regiune mai digitalizata prin FEDR și BS; Buget local, 
PNRR- Pilonul II Transformare digitală (Componenta C7- Transformare Digitală (R4)) 
REZULTATE 

- Rețea de internet extinsă;
- Scăderea numărului de interacțiuni cu funcționarii din instituțiile publice și
optimizarea interacțiunii cetățeanului cu reprezentanții instituțiilor publice.
- Crearea infrastructurii instituționale (echipamente de lucru, rețele, laptopuri,
smartphone-uri, conexiuni între toate instituțiile publice; primărie, școală, etc.)
- Acces gratuit la internet (WI-FI) tuturor cetățenilor. Dotarea pentru școli și elevi
cu dispozitive IT (tablete, calculatoare, proiectoare etc.)
- Dezvoltarea serviciilor publice bazate pe tehnologie (plata on-line a taxelor și
impozitelor).
- Creșterea transparenței cheltuielilor banilor publici și implementarea bugetării
participative
- Funcționari publici instruiți pentru dobândirea competențelor digitale avansate
BENEFICIARI 

Populația comunei Șcheia, agenții economici, potențialii investitori. 



Pagina 237 din 379 

TITLU 

DOTARE CU UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE A COMITETULUI PENTRU SITUAȚII DE 

URGENȚĂ 

SCOP 

Prevenirea/reducerea efectelor riscurilor naturale prin modernizarea comitetului de 

situații de urgență. 

OBIECTIVE SPECIFICE 

Dotări pentru intervenții în caz de situații de urgență (autospecială PSI și alte dotări) 

prin modernizarea sistemului de intervenții în situații de urgență. 

STADIU PROIECT 

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE 
FEDR ,BS și Buget local, 

REZULTATE 

- Achiziția unei autospeciale pentru pompieri

- Achiziția unui utilaj de deszăpezire

- Achiziția mai multor utilaje

BENEFICIARI 

Populația comunei Șcheia, agenții economici. 
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TITLU 

PRELUARE UNOR DRUMURI PRIVATE ÎN ADMINISTRAREA PRIMĂRIEI 

SCOP 

Preluarea în proprietate publică a comunei Șcheia drumuri private 

OBIECTIVE SPECIFICE 

Administrarea și introducerea de utilități pentru drumurile din Dealul Crucii și Dealul 

Vechi 

STADIU PROIECT 

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE 
FEDR ,BS și Buget local, 

REZULTATE 

Preluarea administrarea primăriei a drumurilor private pentru: 

- Dealul Crucii

- Dealul Vechi

- Introducerea de utilități pentru drumurile preluate

BENEFICIARI 

Populația comunei Șcheia, agenții economici, potențialii investitori 
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TITLU 

ASIGURAREA SPAȚIILOR NECESARE ASTFEL ÎNCÂT CIMITIRELE SĂ 

CORESPUNDĂ NEVOILOR COMUNEI 

SCOP 

Implementarea unui program de igienizare și modernizare a cimitirelor 

OBIECTIVE SPECIFICE 

Modernizarea și igienizarea cimitirelor care să satisfacă cerințelor zonei 

STADIU PROIECT 

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE 

Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), Buget de stat și Buget local 

REZULTATE 

- Modernizare și igienizarea cimitirelor existente

- Modernizare căi de acces în cimitire

BENEFICIARI 

Populația comunei Șcheia 
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TITLU 

LUCRĂRI DE PREVENȚIE A ALUNECĂRILOR DE TEREN ȘI EROZIUNE A SOLULUI 

SCOP 

Măsuri de  prevenire a producerii alunecărilor de teren și stăvilirea eroziunii solului 

OBIECTIVE SPECIFICE 

Realizarea lucrărilor de drenare și captare a izvoarelor, cât și plantații de arboret în 

zonele cu risc ridicat de producere a alunecărilor de teren. 

Lucrări de drenare și forare pentru stăvilirea eroziunii solului. 

STADIU PROIECT 

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), Buget de stat și Buget local 

REZULTATE 

- Lucrări de drenare și captarea izvoarelor

- Plantarea de arboret în zonele cu  risc de producere a alunecărilor de

teren

- Lucrări de drenare și forare pentru stăvilirea eroziunii solului

BENEFICIARI 

Populația comunei Șcheia și  agenții economici 
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TITLU 

REZILIENȚA ȘI EFICIENȚA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE 

SCOP 

Îmbunătățirea eficienței energetice, încurajarea renovărilor de amploare și a utilizării 

eficiente a resurselor în cazul clădirilor publice. 

OBIECTIVE SPECIFICE 

Reducerea consumului energetic și reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire. 

Îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic. 

STADIU PROIECT 

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), PNRR – Pilonul I-Tranziție 

verde (C6- Energie), Buget de stat și Buget local 

REZULTATE 

- Reabilitare termică a clădirilor aflate în administrarea Primăriei

(Primărie, Poliție, etc.)

- Anveloparea clădirilor aflate în administrarea Primăriei (Primărie,

Poliție, etc.)

- Creșterea independenței energetice

BENEFICIARI 

Agenții economici, locuitorii comunei, angajații primăriei. 
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5.4.2. INFRASTRUCTURĂ 
Modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere și utilități pentru creșterea calități 

vieții locuitorilor comunei și accesul nemijlocit al tuturor localnicilor și vizitatorilor la 

infrastructură ( apă, gaze, canalizare, energie regenerabilă) 

TITLU 
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE 
SCOP 

Îmbunătățirea condițiilor de trafic rutier, asigurând o circulație rutieră fluentă în 
condiții de confort și siguranță pe drumurile locale 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Asfaltarea drumurilor comunei va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice 
viitoare a comunei prin  îmbunătățirea legăturilor rutiere cu localitățile învecinate 
Va deveni o zonă de interes atât pentru investitori cât și pentru cei care tranzitează 
zona. 
STADIU PROIECT 

Idee 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 
SURSA DE FINANȚARE 

Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), Buget local, Buget de stat, 
Fonduri comunitare (europene) 
REZULTATE 

- Drumuri asfaltate
- Accesul populației la locuri de muncă, servicii medicale, educație, cultură,

recreere
- Consolidarea terenurilor afectate de alunecări
- Fluidizarea transportului de  mărfuri cu impact direct asupra dezvoltării

economice teritoriale echilibrate
BENEFICIARI 

Populația comunei Șcheia, potențiali investitori, participanții la traficul rutier care 
tranzitează, agenți economici din zonă 
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TITLU 
MODERNIZAREA DRUMURI COMUNALE DIN SATELE ȘCHEIA, SF. ILIE, 
MIHOVENI DIN COMUNA ȘCHEIA, JUDEȚUL SUCEAVA 
SCOP 

Îmbunătățirea condițiilor de trafic rutier, asigurând o circulație rutieră fluentă în condiții 
de confort și siguranță pe drumurile locale 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Facilitarea accesului populației și operatorilor economici la infrastructura rutieră de 
interes local 
STADIU PROIECT 

Cerere de finanțare depusă 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 
SURSA DE FINANȚARE 

Programul Național de investiții „Anghel Saligny”, Buget de stat și Buget local, 
REZULTATE 

- Drumuri comunale (15,59 km) modernizate ( terasament, fundație, strat
de bază, îmbrăcăminte rutieră, șanțuri/rigole, lucrări de consolidare, etc.):
sat Șcheia, Sat Sf. Ilie și sat Mihoveni

- Satul Sf. Ilie: Str. Făgăraș 1, Str. Făgăraș 2, Str. Făgăraș 3, Str. Tarnavelor,
Str. Tarnavelor 2, Str. Mănăstirii (huc), Str. Dr. Marcian Viorel, Str.
Marcian Viorel, Str. Pârâului, Str. Păcii, Str. Stadionului, Str. Stadionului
2, Str. Teișor, Str. Teilor, Str. Florilor, Str. Morii. Total lungime drumuri
SF. Ilie= 7240 m;

- Satul Șcheia: Str. Movilei, Str. Petru Mușat, Str. Dimitrie Păcurariu. Str.
Buna Vestire, Str. Nicolae Aritonovici, Str. Ilie Pruncul, Str. Ilie Pruncul 2,
Str. Aeroportului, Str. Aeroportului 2, Str. Aeroportului 3. Total lungime
drumuri sat Șcheia = 6490 m;

- Satul Mihoveni: Str. Trandafirilor, Str. Primăverii, Str. Tineretului, Str.
Tineretului 2. Total lungime drumuri sat Mihoveni = 1860 m.

BENEFICIARI 
Populația comunei Șcheia, potențiali investitori, participanții la traficul rutier care 
tranzitează, agenți economici din zonă 
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TITLU 

CONSTRUIRE/MODERNIZARE PARCĂRI ȘI TROTUARE 

SCOP 

Îmbunătățirea în profunzime a tuturor aspectelor ce țin de siguranța și confortul 

pietonilor pe străzi respectiv trotuare precum și creșterea numărului de parcări în 

vederea unei dezvoltări durabile. 

OBIECTIVE SPECIFICE 

Prin amenajarea de trotuare și parcări pe drumurile principale în toată comuna, se 

dorește accesul tuturor pietonilor și șoferilor la trafic în condiții de siguranță 

STADIU PROIECT 

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE 

Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), Buget local, Buget de stat, 

Fonduri comunitare (europene) 

REZULTATE 

- Trotuare amenajate

- Parcări amenajate

- Circulația în siguranță a pietonilor și șoferilor participanți la trafic

BENEFICIARI 

Populația comunei Șcheia, pietonii și șoferii participanții la traficul rutier, agenți 

economici din zonă 
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TITLU 

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL ÎN COMUNA ȘCHEIA 

SCOP 

Satisfacerea cerințelor de vizibilitate pe drumurile publice din comună 

OBIECTIVE SPECIFICE 

Îmbunătățirea  rețelei de iluminat public și creșterea randamentului energetic la 
sistemele de iluminat.  
Adaptarea rețelei de iluminat prin utilizarea energiei regenerabile.  
Îmbunătățirea climatului de ordine publică și creșterea gradului de siguranță din 
comună. 
STADIU PROIECT 

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE 

Administrația Fondului pentru Mediu, Buget local, Buget de stat, Fonduri comunitare 

(europene) 

REZULTATE 

- Micșorarea costurilor

- Îmbunătățirea calității infrastructurii de iluminat public

BENEFICIARI 

Populația comunei Șcheia, instituții publice, agenții economici din zonă, potențiali 

investitori 
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TITLU 

CONECTAREA/EXTINDEREA/ REABILITAREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ 

SCOP 

Îmbunătățirea distribuției apei pentru populația comunei Șcheia 

OBIECTIVE SPECIFICE 

Îmbunătățirea condițiilor de trai a locuitorilor din comună. 
Facilitarea accesului tuturor locuitorilor și al întreprinderilor la infrastructura de bază. 
Atragere de investitori în comună și crearea de noi locuri de muncă. 
Creșterea gradului de confort al populației din punct de vedere al distribuției apei. 
STADIU PROIECT 

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE 

PNRR- Pilonul I- Tranziție verde -C.1. Managementul apei (R1), Fondul European 

pentru Dezvoltare Regională (FEDR), Buget local, Buget de stat 

REZULTATE 

- Rețea de alimentare cu apă a comunei
- Accesul populației la infrastructura edilitară
- Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare

cu apă
- Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației comunei
- Scăderea factorului de poluare
- Reducerea unor riscuri naturale-inundații

BENEFICIARI 

Populația comunei Șcheia, instituții publice, agenții economici din zonă, potențiali 

investitori 
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TITLU 

EXTINDEREA/ REFACERE ȘANȚURI PENTRU APĂ PLUVIALĂ 

SCOP 

Drenajul și managementul apelor pluviale 

OBIECTIVE SPECIFICE 

Modernizarea infrastructurii utilitare a comunei, 
Dezvoltarea economică și socială a comunei. 
STADIU PROIECT 

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE 

Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), Buget local, Buget de stat 

REZULTATE 

- Modernizarea acostamentelor
- Modernizarea drumurilor cu rigole de scurgere a apei pluviale și cu

poduri și podețe
- Amenajarea de șanțuri pentru preluarea apei pluviale pe lungimea

drumurilor
BENEFICIARI 

Populația comunei Șcheia, agenții economici din zonă, potențiali investitori 



Pagina 248 din 379 

TITLU 

EXTINDERE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE ÎN COMUNA ȘCHEIA 

SCOP 

Îmbunătățirea condițiilor sociale, creșterea nivelului de trai si de confort a locuitorilor 

din comuna Șcheia 

OBIECTIVE SPECIFICE 

Facilitarea accesului locuitorilor comunei la infrastructura de bază și asigurarea 
condițiilor la standardele europene 
Facilitarea accesului la utilități pentru întreprinderi 
Creșterea gradului de confort al populației din punct de vedere al distribuției gazului și 
creșterea potențialului economic al comunei 
STADIU PROIECT 

În derulare 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE 

Buget de stat, Buget local, Fonduri comunitare (europene), Programul Național de 
investiții „Anghel Saligny”, 
REZULTATE 

Creșterea gradului de confort al populației din punct de vedere al distribuției gazului și 
creșterea potențialului economic al comunei 
BENEFICIARI 

Populația comunei Șcheia, agenții economici din zonă, potențiali investitori 
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TITLU 

CONSTRUCTIA SI AMPLASAREA DE STATII DE REINCARCARE A MASINILOR 

ELECTRICE PE RAZA COMUNEI SCHEIA, JUDEȚUL SUCEAVA 

SCOP 

Stimularea utilizării autovehiculelor electrice și electrice hibrid plug-in 

OBIECTIVE SPECIFICE 

Promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de 
vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități 
STADIU PROIECT 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2023 

SURSA DE FINANȚARE 

Buget local, Buget de stat, Fonduri comunitare (europene), AFM 

REZULTATE 

- Amenajarea de stații de încărcare pentru mașini electrice în 8 localități
- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi

BENEFICIARI 

Populația comunei Șcheia, agenții economici din zonă, potențiali investitori 
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TITLU 

PUNCTE DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE CU O CAPACITATE 

RAPIDĂ DE ÎNCĂRARE 

SCOP 

Utilizarea transporturilor durabile, curate, prin contribuția la dezvoltarea rețelei 

stațiilor de reîncărcare electrice 

OBIECTIVE SPECIFICE 

Dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi în cazul vehiculelor rutiere, 
respectiv instalarea de puncte suplimentare de reîncărcare rapidă pentru vehicule 
electrice 
STADIU PROIECT 

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2022-2026 

SURSA DE FINANȚARE 

Buget local, Buget de stat, Fonduri comunitare (europene), PNRR -Pilonul I-Tranziție 

verde (Componenta C4- Transport sustenabil) 

REZULTATE 

- Puncte de reîncărcare cu putere înaltă în comuna Șcheia
- Puncte de reîncărcare cu o capacitate rapidă de încărcare de minim 50

kW
- Creșterea numărului vehiculelor ecologice

BENEFICIARI 

Populația comunei Șcheia, agenții economici din zonă, potențiali investitori 
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TITLU 

MODERNIZARE STAȚII DE COLECTARE ȘI TRATARE A APELOR UZATE 

SCOP 

Creșterea ratei de conectare a locuitorilor la serviciile de canalizare și scăderea 

factorului de poluare 

OBIECTIVE SPECIFICE 

Creșterea gradului de conectare a locuitorilor, la rețeaua publică de canalizare 
Creșterea nivelului colectării și epurării apelor uzate 
STADIU PROIECT 

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE 

PNRR- Pilonul I- Tranziție verde -C.1. Managementul apei (R1), Buget local, Buget de 

stat, Fonduri comunitare (europene) 

REZULTATE 

- Rețea de colectare și epurare a apelor uzate realizată în comuna Șcheia
- Accesul populației la infrastructura edilitară și îmbunătățirea condițiilor

de viață
- Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de canalizare

existente
- Reducerea efectelor unor riscuri naturale-inundațiile

BENEFICIARI 

Populația comunei Șcheia, agenții economici din zonă, potențiali investitori 
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TITLU 

CONSTITUIREA ÎN CADRUL PRIMĂRIEI A UNEI UNITĂȚI DE IMPLEMENTARE A 

PROIECTELOR 

SCOP 

Planificarea strategică la nivel local, precum şi implementarea planurilor strategice ale 
comunei prin atragerea de fonduri nerambursabile, în vederea îmbunătățirii activității 
instituției şi îndeplinirii obiectivelor acesteia 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Constituirea în cadrul primăriei a unei unități de implementare a proiectelor 
STADIU PROIECT 

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 

SURSA DE FINANȚARE 

Buget local, Buget de stat, Fonduri comunitare (europene) 

REZULTATE 

- Constituirea în cadrul primăriei a unei unități de implementare a
proiectelor

- Instruirea membrilor săi pentru atragerea și implementarea de proiecte
finanțate din fonduri de la Uniunea Europeană

BENEFICIARI 

Populația comunei Șcheia, agenții economici din zonă, potențiali investitori, angajații 

Primăriei 
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TITLU 

MODERNIZARE RUTIERĂ PRIN IMPLEMENTAREA DE SISTEME VIDEO, 

SEMNALIZARE LUMINOASĂ ȘI  INDICATOARE STRADALE 

SCOP 

Creșterea siguranței conducătorilor auto, cât și al pietonilor. 

OBIECTIVE SPECIFICE 

Modernizarea sistemului rutier prin implementarea sistemelor video, a mijloacelor de 
semnalizare luminoase și a indicatoarelor stradale 
STADIU PROIECT 

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 
SURSA DE FINANȚARE 

Buget local, Buget de stat, Fonduri comunitare (europene) 

REZULTATE 

- Implementarea sistemelor video
- Instalare mijloace de semnalizare luminoase
- Instalare indicatoare stradale
- Asigurarea siguranței în traficul rutier

BENEFICIARI 

Populația comunei Șcheia, agenții economici din zonă, potențiali investitori 
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5.4.3. EDUCAȚIE 
Dezvoltarea infrastructurii pentru învățământ, acces la sistemul educațional, 
organizarea de activități de educație ecologică și promovarea învățământului dual. 

TITLU 
REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ȘCOLILOR ȘI GRĂDINIȚELOR DIN COMUNĂ 
SCOP 

Modernizarea infrastructurii educaționale prin reabilitarea clădirilor existente 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Îmbunătățirea infrastructurii actuale a sistemului de educație prin modernizarea 
infrastructurii operaționale. 
Creșterea calității serviciilor educaționale. 
STADIU PROIECT 

Idee 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 
SURSA DE FINANȚARE 

Fonduri europene, AFM, Fonduri guvernamentale, Bugetul local, 
REZULTATE 

- Dotarea școlilor și grădinițelor cu echipamente didactice moderne
- Dotarea laboratoarelor de informatică din școlile din Șcheia, Sf. Ilie și

Mihoveni
- Execuția de lucrări de modernizare și extindere a infrastructurii

operaționale
- Consolidarea și modernizarea școala cu clasele I-VIII Sf. Ilie, comuna

Șcheia, județul Suceava
- Reabilitarea termică și introducere sisteme alternative de încălzire și

economisire a energiei, școala Mihoveni, com. Șcheia, jud. Suceava
- Susținerea școlii online (tablete pentru copii)
- Amenajarea curților interioare ale unităților de învățământ
- Asigurarea internetului în fiecare clasă

BENEFICIARI 
Actualii, respectiv viitorii școlari și preșcolari din comuna Șcheia, Profesorii instituțiilor 
școlare 
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TITLU 
ASIGURAREA ECHIPAMENTELOR ȘI RESURSELOR TEHNOLOGICE DIGITALE ÎN 
UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA ȘCHEIA, JUDEȚUL SUCEAVA 
SCOP 

Creșterea gradului de digitalizare a educației 

OBIECTIVE SPECIFICE 

Ameliorarea calității și caracterului incluziv al educației, asigurarea îmbunătățirii 

competențelor, consolidarea competențelor și învățării digitale precum și asigurarea 

accesului egal la educație. 

STADIU PROIECT 

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE 

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local, PNRR – Pilonul VI-Politici pentru 

generația următoare copii și tineri (Componenta C15- Educație) 

REZULTATE 

- Dotarea laboratoarelor de informatică din școlile din Șcheia, Sf. Ilie și

Mihoveni

- Asigurarea resurselor tehnologice în unitățile de învățământ – ecrane

inteligente în fiecare sală de clasă, laptopuri/tablete pentru fiecare cadru

didactic și elev, etc

BENEFICIARI 

Actualii, respectiv viitorii școlari din comuna Șcheia, Profesorii instituțiilor școlare. 
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TITLU 
REZILIENȚA ȘI EFICIENȚA ENERGETICĂ A ȘCOLILOR DIN COMUNA ȘCHEIA, 
JUDEȚUL SUCEAVA 
SCOP 

Îmbunătățirea eficienței energetice a școlilor aflate din comuna Șcheia, Județul Suceava. 

OBIECTIVE SPECIFICE 

Reducerea consumului energetic și reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire. 

Îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic. 

STADIU PROIECT 

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 

SURSA DE FINANȚARE 

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local, PNRR – Pilonul I-Tranziție verde (C6- 

Energie) 

REZULTATE 

- Reabilitare termică a școlilor

- Anveloparea școlilor

- Creșterea independenței energetice

- Reabilitarea termică și introducere sisteme alternative de încălzire și
economisire a energiei, școala Mihoveni, com. Șcheia, jud. Suceava

BENEFICIARI 

Actualii, respectiv viitorii școlari din comuna Șcheia, Profesorii instituțiilor școlare. 
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TITLU 
DERULAREA UNOR PROIECTE EDUCAȚIONALE 
SCOP 

Promovarea implementării unor proiecte pentru dezvoltarea învățământului 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Creșterea calității serviciilor educaționale. 
Adaptarea ofertei instituțiilor educaționale la nevoile elevilor. 
Implicarea în activități de cooperare europeană și dezvoltarea de parteneriate. 
STADIU PROIECT 

Idee 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 
SURSA DE FINANȚARE 

FSE+, POEO-Prioritatea 2: OS (v), Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local 
REZULTATE 

- Implementare acțiuni specifice în diferite domenii de pregătire
profesională: educație ecologică, economic, comerț, turism, alimentație,
etc.

- Educație rutieră pentru elevi
- Realizarea de parteneriate educaționale pentru a îmbunătăți calitatea

educației și a formării profesionale, inclusiv eficientizarea ofertei
educaționale.

- Formarea cadrelor didactice și a resurselor umane din unitățile de
învățământ

- Atragerea de resurse financiare
BENEFICIARI 

Actualii, respectiv viitorii școlari și preșcolari din comuna Șcheia, Profesorii instituțiilor 
școlare, locuitorii comunei. 
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TITLU 
CONSTRUIREA DE CREȘE/ GRĂDINIȚE ÎN COMUNA ȘCHEIA 
SCOP 

Îmbunătățirea calității infrastructurii sistemului educațional din comună. 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Îmbunătățirea calității infrastructurii actuale a sistemului de educație prin modernizare 
unităților de învățământ 
Regenerarea mediului rural și a valorilor acestuia prin sprijinirea noii generații de a 
învăța în condiții moderne la standarde europene. 
STADIU PROIECT 

Idee 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 
SURSA DE FINANȚARE 

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local 
POR N-E: Prioritatea 5- OS d (ii) 
PNCIPS- Subprogramul ”Unități și Instituții de Învățământ de Stat” 
PNRR – Pilonul VI – Politici pentru generația următoare copii și tineri (Componenta 
C15- Educație) 
REZULTATE 

- Creșe construite în comuna Șcheia (sat Șcheia, Mihoveni și Sf. Ilie)
- Grădinițe construite în comuna Șcheia (sat Șcheia, Mihoveni și Sf. Ilie)
- Dotarea acestora cu materiale didactice specifice activității preșcolarilor

BENEFICIARI 
Preșcolarii din comuna Șcheia, locuitorii comunei. 
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TITLU 
CONSTRUIRE AFTER SCHOOL ÎN COMUNA ȘCHEIA 
SCOP 

Îmbunătățirea calității infrastructurii sistemului educațional din comună. 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Furnizarea de servicii educaționale specializate informale și non formale care să 
amelioreze comportamentul de adaptare școlară.  
Asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber.  
Prevenirea neglijării copilului și a problemelor de adaptare școlară.  
Integrarea mai rapidă în programul școlar prin creșterea adaptabilității la acest tip de 
mediu.  
STADIU PROIECT 

Idee 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare 
SURSA DE FINANȚARE 

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local 
POR N-E: Prioritatea 5- OS d (ii) 
PNCIPS- Subprogramul ”Unități și Instituții de Învățământ de Stat” 
REZULTATE 

- Înființarea de unități de tip After School în vederea furnizării unor
servicii alternative de educație

- Dotarea cu echipamente didactice, mobilier și echipamente multimedia
- Creșterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative

mai bune pentru îngrijirea  și educarea copiilor.
BENEFICIARI 

Preșcolari din comuna Șcheia, locuitorii comunei. 
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TITLU 
ÎNFIINȚARE ȘCOALĂ PROFESIONALĂ ÎN COMUNA ȘCHEIA 

SCOP 

Îmbunătățirea calității infrastructurii sistemului educațional din comună. 

OBIECTIVE SPECIFICE 

Dezvoltarea abilităților tinerilor, atât formale, cât și non-formale, pentru a-i pregăti 

pentru viața adultă prin educație integrată / orientare profesională 

STADIU PROIECT 

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare 

SURSA DE FINANȚARE 

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local 

REZULTATE 

- Înființarea școală profesională

- Implementarea unui sistem de învățământ dual

- Elevi învață o meserie de actualitate

- Dotarea cu echipamente didactice, mobilier și echipamente multimedia

- Dezvoltarea economică a comunei

BENEFICIARI 

Elevii din comuna Șcheia, locuitorii comunei, agenții economici. 
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TITLU 
LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ, SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE 

A ENERGIEI ELECTRICE -TERMICE PENTRU CONSUM PROPRIU LA TOATE 

ȘCOLILE DIN COMUNĂ 

SCOP 

Reducerea necesarului de energie primară 

OBIECTIVE SPECIFICE 

Îmbunătățirea furnizării de servicii publice locale și a calității infrastructurii sistemului 

educațional din comună. 

STADIU PROIECT 

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare 

SURSA DE FINANȚARE 

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local, PNRR – Pilonul IV – Coeziune socială și 

teritorială (Componenta C10- Fondul local) 

REZULTATE 

- Reabilitarea termică și introducere sisteme alternative de încălzire și

economisire a energiei, școala Mihoveni, com. Șcheia, jud. Suceava

- Reabilitarea termică și introducere sisteme alternative de încălzire și

economisire a energiei, în toate școlile din comuna Șcheia, județul Suceava

BENEFICIARI 

Elevii din comuna Șcheia, locuitorii comunei, agenții economici. 
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TITLU 
TRANSFORMARE DIGITALĂ A BIBLIOTECII ȘCOLARE (COMUNALE) PENTRU A 

DEVENI CENTRU DE COMPETENȚĂ DIGITALĂ 

SCOP 

Renovarea/reabilitarea bibliotecilor școlare (comunale) în cadrul cărora cetățenii pot 

avea acces la serviciile digitale   

OBIECTIVE SPECIFICE 

Creșterea competențelor digitale ale cetățenilor din comună. 

STADIU PROIECT 

Idee 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare 

SURSA DE FINANȚARE 

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local, PNRR – Pilonul IV – Coeziune socială și 

teritorială (Componenta C10- Fondul local); PNRR – Pilonul II – Transformare digitală 

(Componenta C7- Transformare digitală) 

REZULTATE 

- Amenajarea bibliotecilor școlare (comunale) în cadrul cărora oamenii pot

utiliza serviciile digitale

- Transformarea digitală a bibliotecilor școlare (comunale pentru a deveni

centru de competență digitală

- Creșterea competențelor digitale

BENEFICIARI 

Elevii din comuna Șcheia, locuitorii comunei, agenții economici. 
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5.4.4. AMENAJARE TERITORIALĂ 
Modernizarea teritorială și luarea măsurilor de finalizare a măsurilor de cadastrare și 
intabulare 

TITLU 
CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR AFLATE ÎN 
ADMINISTRAREA PRIMĂRIEI PRIN LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ 
SCOP 

Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor aflate în administrarea Primăriei  
comunei Șcheia.  
OBIECTIVE SPECIFICE 

Reducerea consumului energetic și reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire. 
Îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic. 
STADIU PROIECT 

Idee 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 
SURSA DE FINANȚARE 

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local, AFM, PNRR 
REZULTATE 

- Reabilitare termică a clădirilor aflate în administrarea Primăriei
- Anveloparea clădirilor aflate în administrarea Primăriei
- Creșterea independenței energetice

BENEFICIARI 
Agenții economici, locuitorii comunei, angajații primăriei. 
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TITLU 
ACHIZIȚIONAREA SISTEMELOR DE SUPRAVEGHERE A CĂILOR DE ACCES DIN 
COMUNA ȘCHEIA 
SCOP 

Supravegherea video a principalelor căi de acces în comună pentru creșterea siguranței 
și prevenirea infracțiunilor sau a vandalizărilor. 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Îmbunătățirea climatului de ordine și siguranță publică. 
Prevenirea distrugerilor, furturilor, infracțiunilor de orice tip. 
Stocarea și analizarea datelor înregistrate în eventualitatea unui eveniment nedetectat 
în timp real. 
STADIU PROIECT 

Idee 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 
SURSA DE FINANȚARE 

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local 
REZULTATE 

- Achiziția de echipamente  pentru instalarea sistemului de supraveghere
- Eliminarea pierderilor cauzate de evenimente neprevăzute
- Reducerea gradului infracțional
- Monitorizarea traficului
- Timp redus de intervenție din partea autorităților

BENEFICIARI 
Locuitorii comunei Șcheia, Autoritatea publică locală, Serviciul de ordine publică 
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TITLU 
INVENTARIEREA TERENURILOR ȘI CASELOR ÎN VEDEREA INTABULĂRII ȘI 
CADASTRAREA TUTUTOR PROPRIETĂȚILOR DE PE RAZA COMUNEI ȘCHEIA 
SCOP 

Inventarierea terenurilor și caselor în vederea intabulării. 
Cadastrarea tuturor proprietăților de pe raza comunei 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Înregistrarea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară 
O mai bună valorificare a potențialului natural, economic și uman al comunei. 
STADIU PROIECT 

Idee 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 
SURSA DE FINANȚARE 

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local 
Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 
REZULTATE 

- Creșterea siguranței circuitului civil al proprietăților
- Dezvoltarea rapidă a proiectelor de infrastructură
- Creștere economică
- Actualizarea registrelor de evidență ale Primăriei
- Facilitarea tranzacționării imobilelor
- Reducerea termenelor pentru cererile de carte funciară și plan cadastral

BENEFICIARI 
Locuitorii comunei Șcheia, Autoritatea publică locală. 
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TITLU 
ELABORAREA /ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL, A PLANULUI 
URBANISTIC ZONAL ȘI A PLANURILOR DE MOBILITATE URBANĂ 
SCOP 

Inventarierea terenurilor și caselor în vederea intabulării. 
Cadastrarea tuturor proprietăților de pe raza comunei 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Eficientizarea procesului de autorizare a construcțiilor și oferirea unei mai bune 
stabilități și transparență a investițiilor prin actualizarea în timp real a informațiilor 
privind mediul construit. 
Creșterea accesului digital la documentele de amenajare a teritoriului și de urbanism. 
STADIU PROIECT 

Idee 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 
SURSA DE FINANȚARE 

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local 
PNRR- Pilonul IV- Coeziune socială și teritorială (Componenta C10- Fondul local) 
REZULTATE 

- Elaborarea/ actualizarea în format GIS a planurilor de amenajare a
planurilor urbanistice (PUG, PUZ) și a planurilor de mobilitate urbană
(PMUD)

BENEFICIARI 
Locuitorii comunei Șcheia, Autoritatea publică locală. 
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5.4.5. ECONOMIE 
Dezvoltarea economică a comunei prin crearea condițiilor pentru dezvoltarea mediului 
de afaceri bazat pe competiție și satisfacerea nevoilor pieței 

TITLU 
ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLETARE ȘI PRELUCRARE A LÂNII 
SCOP 

Prelucrarea și valorificarea lânii 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Cooperarea între producători și actori locali în vederea dezvoltării pieței locale și 
comercializarea directă a producției către parteneri locali. 
Sprijinirea producătorilor locali pentru a opera pe piață locală la standarde europene. 
STADIU PROIECT 

Idee 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 
SURSA DE FINANȚARE 

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local 
REZULTATE 

- Înființare centru de colectare și prelucrare
- Dotare centru cu linie tehnologică de spălare, uscare și presare a lânii
- Dezvoltare pieței locale
- Promovarea produselor locale

BENEFICIARI 
Locuitorii comunei Șcheia, Autoritatea publică locală, Asociații profesionale, 
Producători locali, Posibili investitori 
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TITLU 
ACORDAREA DE FACILITĂȚI FISCALE PENTRU INVESTITORI 
SCOP 

Stimularea investițiilor în comună 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Stimularea agenților economici care dezvoltă procese economice cu efecte 
multiplicatoare în plan economico-social 
STADIU PROIECT 

Idee 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de proiectele de hotărâre aprobate 
SURSA DE FINANȚARE 

Bugetul local 
REZULTATE 

- Atragerea de investiții
- Dezvoltare economică
- Creșterea gradului de ocupare al forței de muncă

BENEFICIARI 
Locuitorii comunei Șcheia, Autoritatea publică locală, Asociații profesionale, 
Producători locali, Posibili investitori 
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TITLU 
INFIINȚAREA UNUI CENTRU SPECIALIZAT PENTRU COMERCIALIZAREA 
PRODUSELOR AGRICOLE 
SCOP 

Cooperarea producătorilor pentru a-și îmbunătăți și adapta producția la cerințele pieței 
și pentru a comercializa împreună, produsele proprii. 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Înființarea unui centru specializat pentru comercializarea produselor agricole în 
vederea sprijinirii  producătorilor locali 
STADIU PROIECT 

Idee 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 
SURSA DE FINANȚARE 

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local 
REZULTATE 

- Asigurarea pieței produselor agro-alimentare locale
- Diversificarea sortimentală
- Crearea de noi locuri de muncă mai bine remunerate în sectorul agricol,

animalier și industrie alimentară
- Specializarea forței  de muncă
- Creșterea competitivității produselor locale
- Reducerea costurilor indirecte și a timpului alocat de producătorii

individuali pentru partea de vânzare pentru a favoriza creșterea timpului
alocat producerii propriu-zise

BENEFICIARI 
Locuitorii comunei Șcheia, Autoritatea publică locală, Asociații profesionale, 
Producători locali, Posibili investitori 
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TITLU 
INFIINȚAREA UNUI CENTRU DE AFACERI TIP CAMERĂ DE COMERȚ 
SCOP 

Realizarea unei structuri de sprijinire a afacerilor pentru a asigura o serie de facilitați 
și/sau spații pentru desfășurarea unor activități economice de producție/ prestare 
servicii, având ca scop atragerea investițiilor, astfel încât să se valorifice potențialul 
material și uman al comunei Șcheia 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Înființarea unui centru de afaceri de tip Cameră de Comerț în Complexul Cultural 
Sportiv pentru crearea unei rețele de colaborare între societățile de pe piața locală a 
comunei Șcheia 
STADIU PROIECT 

Execuție lucrări 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2020-2023 
SURSA DE FINANȚARE 

Bugetul local 
REZULTATE 

- Înființare centru de afaceri
- Organizarea de evenimente pentru promovarea culturii antreprenoriale

în rândul tinerilor
- Crearea de parteneriate public-private
- Consilierea  privind accesarea de fonduri nerambursabile
- Sprijin în dezvoltarea și  diversificarea sectorului de mică industriei
- Sprijin în dezvoltarea și diversificarea potențialului de prelucrare a

laptelui și cărnii
- Promovarea afacerilor locale
- Sprijin acordat asociațiilor agricole
- Sprijinirea agriculturii conservative

BENEFICIARI 
Locuitorii comunei Șcheia, Autoritatea publică locală, Asociații profesionale, 
Producători locali, Posibili investitori 



Pagina 271 din 379 

5.4.6. SĂNĂTATE 
Asigurarea condițiilor pentru acordarea de asistență medicală permanentă a 
locuitorilor comunei prin amenajarea și modernizarea de spații medicale. 

TITLU 
AMENAJARE CABINETE MEDICALE ȘCOLARE 
SCOP 

Extinderea asistenței medicale gratuite pentru școlari și preșcolari 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Amenajare de noi cabinete medicale școlare pentru extinderea asistenței medicale 
gratuite pentru preșcolari și școlari 
STADIU PROIECT 

Idee 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 
SURSA DE FINANȚARE 

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local 
REZULTATE 

- Cabinete medicale școlare
- Acordarea de asistență medicală școlară gratuită
- Dotarea cabinetelor medicale

BENEFICIARI 
Actualii, respectiv viitorii școlari și preșcolari din comuna Șcheia 
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TITLU 
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SANITARE 
SCOP 

Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de sănătate din comuna 
Șcheia 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Diversificarea serviciilor sanitare și dezvoltarea rețelei de unități sanitare 
STADIU PROIECT 

Idee 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 
SURSA DE FINANȚARE 

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local 
REZULTATE 

- Înființare cabinete de pediatrie
- Înființare cabinete medicină de familie
- Înființare cabinete stomatologice
- Înființare farmacii
- Înființare clinică în satul Sf. Ilie

BENEFICIARI 
Locuitorii din comuna Șcheia 
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TITLU 
REABILITAREA /MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CABINETELOR DE ASISTENȚĂ 
MEDICALĂ PRIMARĂ- MEDICI DE FAMILIE 
SCOP 

Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de sănătate din comuna 
Șcheia 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Îmbunătățirea și asigurarea unor servicii medicale de calitate pentru toți locuitorii 
comunei Șcheia. Asigurarea unor spații adecvate pentru desfășurarea în condiții de 
maximă igienă a actului medical atât pentru medic cât și pentru pacienți. 
STADIU PROIECT 

Idee 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 
SURSA DE FINANȚARE 

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local, PNRR- Pilonul IV – Sănătate precum și 
reziliență economică, socială și instituțională (Componenta C12- Sănătate) 
REZULTATE 

- Modernizarea și reabilitarea cabinetelor de asistență medicală primară
- Dotarea cabinetelor de asistență medicală primară
- Asigurarea unor servicii medicale de calitate
- Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de sănătate

BENEFICIARI 
Locuitorii din comuna Șcheia 
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TITLU 
REABILITARE CABINET DE PLANIFICARE FAMILIALĂ ȘI DOTAREA CU 
APARATURĂ MEDICALĂ DE LABORATOR ȘI IMAGISTICĂ 
SCOP 

Intervenții de reabilitare și reamenajare și dotarea de aparatură medicală de laborator și 
imagistică (dispozitive de tip point-of-care plus analizor pentru detecția infecțiilor cu 
transmitere sexuală, ecograf cu ultrasunete echipat cu sonde ginecologice 
ultraportabile, microscop, echipamente IT, frigider, mijloace de transport - mașini 
electrice sau biciclete). 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Îmbunătățirea și asigurarea unor servicii medicale de calitate pentru toți locuitorii 
comunei Șcheia. Asigurarea unor spații adecvate pentru desfășurarea în condiții de 
maximă igienă a actului medical atât pentru medic cât și pentru pacienți. 
Creșterea accesului populației din zonele rurale și din zonele defavorizate și 
marginalizate la asistență medicală de bază, inclusiv la servicii de prevenție și de 
diagnostic și tratament precoce 
STADIU PROIECT 

Idee 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 
SURSA DE FINANȚARE 

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local, PNRR- Pilonul IV – Sănătate precum și 
reziliență economică, socială și instituțională (Componenta C12- Sănătate) 
REZULTATE 

- Reabilitare cabinet de planificare familială
- Dotare cabinet de planificare familială
- Asigurarea unor servicii de planificare familială de calitate
- Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de

planificare familială
BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Șcheia 
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5.4.7. DEZVOLTARE SOCIALĂ 
Dezvoltarea unor politici moderne de resurse umane menite să stimuleze forța de 
muncă, să mențină și să faciliteze integrarea tinerilor în viața social-economică și să 
creeze locuri de muncă. 

TITLU 
ÎNFIINȚARE ȘCOALĂ DE ARTE ȘI MESERII ÎN COMUNA ȘCHEIA 
SCOP 

Păstrarea şi cultivarea culturii tradiționale, precum şi cele privind formarea unor 
deprinderi şi abilități certificate prin emiterea de diplome și foi matricole. 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Înființarea unei școli de arte și meserii și organizarea de cursuri în domeniul artistic și 
vocațional. 
STADIU PROIECT 

Idee 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 
SURSA DE FINANȚARE 

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local 
REZULTATE 

- Recunoașterea comunei ca vector activ de transmitere a artelor frumoase
și tradiționale

- Intensificarea activităților artistice cu rol și scop comunicațional în forme
și variante adecvate așteptărilor mediului socio-cultural

BENEFICIARI 
Actualii, respectiv viitorii elevi din comună; locuitorii comunei Șcheia, Agenții 
economici.  
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TITLU 
PROGRAME PENTRU CREȘTEREA GRADULUI DE OCUPĂRE DE PIAȚA MUNCII 
SCOP 

Măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă. 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Susținerea unor programe de calificare și recalificare pentru integrarea pe piața muncii. 
Promovarea unor măsuri active pentru stimularea forței de muncă, dezvoltarea unor 
politici moderne de resurse umane. 
STADIU PROIECT 

Idee 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 
SURSA DE FINANȚARE 

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local 
REZULTATE 

- Programe de calificare  și recalificare
- Stimularea forței de muncă
- Scăderea ratei șomajului

BENEFICIARI 
Locuitorii comunei Șcheia, Agenți economici, Posibili investitori 
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TITLU 
CONSTRUIREA DE RAMPE DE ACCES PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 
SCOP 

Facilitarea accesului în instituții pentru persoanele cu handicap dependente de scaunul 
cu rotile. 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Construirea de rampe de acces pentru persoanele cu handicap 
STADIU PROIECT 

Idee 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 
SURSA DE FINANȚARE 

Buget de stat, Bugetul local 
REZULTATE 

- Rampe de acces
- Facilitarea accesului persoanelor cu handicap

BENEFICIARI 
Locuitorii comunei Șcheia, Agenți economici, Posibili investitori 
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TITLU 
PROGRAME DE SPRIJINIRE A MINORITĂȚILOR ȘI A PERSOANELOR 
DEFAVORIZATE  
SCOP 

Măsuri de incluziune socială,  combatere a sărăciei, reducerea discriminării și 
integrarea comunităților marginalizate. 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Sprijinirea persoanelor defavorizate / marginalizate și integrarea /educarea 
minorităților pentru a beneficia de oportunități egale de a participa în societate. 
STADIU PROIECT 

Idee 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 
SURSA DE FINANȚARE 

POAD, Buget de stat, Bugetul local, fonduri europene. 
REZULTATE 

- Creșterea calității vieții și a incluziunii sociale
- Asigurarea de oportunități egale de participare pe deplin la viața

economică, socială, politică și culturală
BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Șcheia, Agenți economici, Posibili investitori 
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TITLU 
CONSTRUIREA DE LOCUINȚE PENTRU TINERI, LOCUINȚE DE NECESITATE, 
LOCUINȚE DE SERVICIU PENTRU SPECIALISTI DIN SĂNĂTATE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT 
SCOP 

Construirea de locuințe pentru tineri și pentru specialiști din sănătate și învățământ 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Îmbunătățirea calității locuirii 
Asigurarea de locuințe adecvate, sănătoase și eficiente din punct de vedere energetic. 
STADIU PROIECT 

Idee 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 
SURSA DE FINANȚARE 

Buget de stat, Bugetul local, fonduri europene, PNRR- Pilonul IV – Coeziune socială și 
teritorială (Componenta C10- Fondul local) 
REZULTATE 

- Atragerea specialiștilor din domenii precum sănătate și învățământ în
Comuna Șcheia

- Asigurarea accesului la locuire
- Creșterea stocului de locuințe publice

BENEFICIARI 
Locuitorii comunei Șcheia, Agenți economici, Posibili investitori, Specialiști din 
domeniul sănătății și educațional, Tinerii cu venituri mici din Comună 
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TITLU 
CONSTRUIRE CENTRU DE ZI PENTRU COPII ÎN SITUAȚIE DE RISC 
SCOP 

Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și 
ceilalți copii. 
Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa. 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Inițierea unei alternative de ajutor pentru copiii aflați în situații de risc social de 
asigurare a sprijinului și a consilierii familiilor copiilor beneficiari pentru depășirea 
impasului social. 
Prevenirea abandonului prin creșterea calității vieții copiilor aflați în dificultate. 
Reducerea riscului de excluziune socială pentru copiii din familii marginalizate social și 
stimularea dezvoltării personalității acestora. 
STADIU PROIECT 

Idee 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 
SURSA DE FINANȚARE 

Buget de stat, Bugetul local, Fonduri europene,  PNRR- Pilonul IV – Sănătate, precum și 
reziliență economică, socială și instituțională (Componenta C13- Reforme sociale) 
REZULTATE 

- Creșterea calității vieții și a incluziunii sociale,
- Asigurarea de oportunități egale de participare pe deplin la viața

economică, socială, politică și culturală,
- Asigurarea serviciilor de educație, integrare socială, recreere-socializare,

consiliere psihologică, orientare școlară și profesională pentru prevenirea
fenomenului discriminatoriu la care este supus copilul aflat în dificultate,

- Sensibilizarea societății cu privire la problematica copilului aflat în
dificultate.

BENEFICIARI 
Locuitorii comunei Șcheia, Copii în situații de risc și familiile acestora 
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TITLU 
CREAREA UNUI SERVICIU/CENTRU DE ZI DE ASISTENȚĂ ȘI RECUPERARE 
PENTRU VÂRSTNICI, DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU  
SCOP 

Dezvoltarea rețelei de servicii sociale pentru persoanele vârstnice 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Dezvoltarea serviciilor de îngrijire de lungă durată și a îmbătrânirii active. 
Ameliorarea stării psihologice a bătrânilor singuratici şi vulnerabili prin diverse 
activități distractive, creative şi spirituale, precum și îmbunătățirea calității vieții 
persoanelor vârstnice şi prevenirea instituționalizării acestora. 
STADIU PROIECT 

Idee 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 
SURSA DE FINANȚARE 

Buget de stat, Bugetul local, fonduri europene,  PNRR- Pilonul IV – Sănătate, precum și 
reziliență economică, socială și instituțională (Componenta C13- Reforme sociale) 
REZULTATE 

- Creșterea calității vieții, a incluziunii sociale și prevenirea
instituționalizării persoanelor vârstnice

- Petrecerea timpului liber a persoanelor vârstnice într-un mod activ și
interesant.

BENEFICIARI 
Locuitorii comunei Șcheia, Persoanele de vârsta a treia din comună. 
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TITLU 
ÎNFIINȚARE SERVICIU COMPLEMENTAR PENTRU GRUPURILE 
DEZAVANTAJATE 
SCOP 

Asigurarea accesului la educație, protecție și servicii medicale grupurilor dezavantajate. 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Creșterea capacității sistemului de învățământ de cuprindere, în serviciile de educație 
timpurie. 
Creșterea calității serviciilor de educație timpurie, în special a celor pentru grupa de 
vârstă de la naștere la 3 ani și a celor din zone dezavantajate. 
STADIU PROIECT 

Idee 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 
SURSA DE FINANȚARE 

Buget de stat, Bugetul local, fonduri europene, PNRR- Pilonul IV – Coeziune socială și 
teritorială (Componenta C10- Fondul local) 
REZULTATE 

- Creșterea calității vieții și a incluziunii sociale
- Creșterea ratei de acces și participare la educație a copiilor antepreșcolari

și preșcolari
- Asigurarea numărului de locuri necesar participării la educație timpurie

BENEFICIARI 
Locuitorii comunei Șcheia, Actualii, respectiv viitorii școlari și preșcolari din comuna 
Șcheia 
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5.4.8. CULTURĂ, SPORT ŞI AGREMENT 
Dezvoltarea infrastructurii durabile pentru agrement, sport și cultură, amenajarea și 
modernizarea spațiilor de recreere, susținerea activităților sportive și promovarea 
valorilor istorice existente, a celor tradiționale și conservarea patrimoniului. 

TITLU 
CONSTRUCȚIE COMPLEX CULTURAL SPORTIV ÎN COMUNA ȘCHEIA 
SCOP 

Înființarea unui complex care să găzduiască evenimente culturale, activități sportive și 
centru de afaceri. 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Construcția unui Complex cultural sportiv cu săli pentru activități sportive, activități 
culturale și minicameră de comerț.  
STADIU PROIECT 

Execuție lucrări 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 
2020-2023 
SURSA DE FINANȚARE 

Bugetul local 
REZULTATE 

- Complex cultural sportiv Șcheia cu o capacitate de 600 de locuri pe
scaune, terenuri de tenis, handbal, baschet, volei,

- Organizarea de competiții județene și naționale
- Coordonarea schimburilor comerciale prin aderarea agenților economici

la camera de comerț/centru de afaceri
- Creșterea interesului pentru activitățile sportive și culturale
- Amenajare spațiu dedicat întâlnirilor organizate prin  Clubul

Pensionarilor
BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Șcheia, Agenți economici, Posibili investitori 
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TITLU 
AMENAJARE SPAȚII DE JOACĂ ȘI RECREERE 
SCOP 

Asigurarea condițiilor necesare pentru petrecerea timpului liber. 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Amenajare spații pentru petrecerea timpului liber. 
STADIU PROIECT 

Idee 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 
SURSA DE FINANȚARE 

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local 
REZULTATE 

- Spații de joacă pentru copii
- Amenajare spațiu de recreere în Sf. Ilie
- Înființare unui club pentru copii (activități de pictură, dans, meșteșugărit,

limbi  străine)
- Amenajare spațiu de promenadă paralel cu pârâul Șcheianu, până la

Cetatea Șcheia
BENEFICIARI 

Copii, Tinerii și Locuitorii comunei Șcheia, Agenții economici, Persoanele care 
tranzitează zona. 
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TITLU 
MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA CĂMINELOR CULTURALE DIN COMUNA 
ȘCHEIA 
SCOP 

Creșterea calității vieții socio-culturale prin dezvoltarea infrastructurii locale din 
comună 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Crearea unui cadru adecvat pentru diversificarea activităților socio-culturale. 
Menținerea și promovarea tradițiilor zonei prin reabilitarea căminelor culturale la 
standarde europene. 
STADIU PROIECT 

Reconstituirea căminului cultural Șcheia-Idee 
Reabilitare și modernizare cămin cultural Mihoveni- Fază DALI 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 
SURSA DE FINANȚARE 

CNI, Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local 
REZULTATE 

- Lucrări de reabilitare și modernizare cămin cultural Mihoveni
- Reconstituirea căminului cultural Șcheia
- Dotarea căminelor culturale

BENEFICIARI 
Populația comunei Șcheia, Potențiali investitori, Persoanele care tranzitează zona. 
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TITLU 
CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI DURABILE PENTRU AGREMENT, SPORT ȘI 
CULTURĂ 
SCOP 

Creșterea calității vieții socio-culturale prin dezvoltarea infrastructurii locale din 
comună 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Continuarea proiectelor pentru crearea unei infrastructuri durabile pentru agrement, 
sport și cultură: prin promovarea și păstrarea tradițiilor, obiceiurilor și meșteșugurilor 
locale; promovarea și susținerea sportului și activităților recreative. 
STADIU PROIECT 

Idee 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 
SURSA DE FINANȚARE 

CNI, Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local 
REZULTATE 

- Implicarea școlilor în educarea elevilor spre păstrarea tradițiilor și
meșteșugurilor locale

- Promovarea meșteșugurilor tradiționale (cusut, țesut, etc.)
- Organizare anuală a sărbătorilor și evenimentelor locale
- Acțiuni de promovare a turismului ecologic și  de agrement
- Înființare centru de agrement  în Groapa Stânii
- Inaugurare  parcului Rosarium
- Amenajarea parcului din fața bisericii Sf. Ilie
- Internet gratuit în spațiile publice (Șcheia, Sf. Ilie)
- Modernizarea teren fotbal Mihoveni
- Susținerea sportului de performanță
- Instituirea zilei comunei Șcheia
- Înființare ansamblu folcloric
- Promovarea valorilor tradiționale și conservarea patrimoniului
- Susținerea obiceiurilor și tradițiilor locale

BENEFICIARI 
Populația comunei Șcheia, Potențiali investitori, Persoanele care tranzitează zona. 
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TITLU 
RESTAURAREA CETĂȚII ȘCHEIA 
SCOP 

Favorizarea dezvoltării durabile a comunei și sporirea atractivității acesteia ca 
destinație turistică  
OBIECTIVE SPECIFICE 

Conservarea structurii monumentului, stimularea turismului în zonă și generarea de 
beneficii economice, sociale și culturale pentru comuna Șcheia. 
STADIU PROIECT 

Idee 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 
SURSA DE FINANȚARE 

CNI, FEDR, Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local, PNRR - C.11 - Turism și 
cultură (R1.) 
REZULTATE 

- Conservarea structurii monumentului,
- Atragerea  investitorilor
- Stimularea turismul și a culturii în comună
- Lucrări de conservare a patrimoniului cultural,
- Restaurarea Cetății Șcheia

BENEFICIARI 
Populația comunei Șcheia, Potențiali investitori, Persoanele care tranzitează zona. 
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5.4.9. MEDIU 
Îmbunătățirea calității mediului înconjurător prin realizarea unor activități cu privire la 
conștientizarea locuitorilor privind importanța pe care o are mediul curat în 
menținerea sănătății, ameliorarea calității aerului, gestionarea eficientă și colectarea  
deșeurilor. 

TITLU 
MANAGEMENTUL DEȘEURILOR MENAJERE ȘI INDUSTRIALE 
SCOP 

Economisirea unor resurse naturale prin reutilizarea părților recuperabile și reducerea 
poluării 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Creșterea cantităților de deșeuri reciclate, încurajarea utilizării ambalajelor reciclabile și 
reutilizabile și îmbunătății modul în care sunt gestionate deșeurile. 
STADIU PROIECT 

Idee 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 
SURSA DE FINANȚARE 

CNI, FEDR, Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local, PNRR -C.3, - 
Managementul deșeurilor (R1) 
REZULTATE 

- Instituirea unui control riguros al activității de salubrizare a  comunei
- Managementul deșeurilor menajere
- Managementul deșeurilor industriale
- Depoluarea pârâurilor
- Instituirea zonelor de protecție sanitară la cursurile de apă
- Achiziționare autoutilitară pentru colectarea deșeurilor
- Dotarea tuturor gospodăriilor cu pubele ecologice
- Sancționarea abaterilor de orice fel de linii de mediu
- Încurajarea implicării cetățenilor în menținerea curățeniei pe domeniul public
- Sistem integrat de colectare a de deșeurilor agricole

BENEFICIARI 
Populația comunei Șcheia, Potențiali investitori, Agenții economici. 
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TITLU 
MONITORIZAREA CALITĂȚII FACTORILOR DE MEDIU 
SCOP 

Asigurarea unei descrieri corecte a mediului şi a schimbărilor la care acesta poate fi 
supus, evaluarea datelor de mediu pentru determinarea unor posibile direcții de 
evoluții şi dezvoltarea unui sistem de avertizare timpurie bazat pe criterii prestabilite, 
prefigurarea acțiunilor pentru evitarea deteriorării mediului în contextul general de 
asigurare a celei mai bune variante de management al mediului. 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Supravegherea şi prognozarea (inclusiv componente de intervenție) dinamicii 
caracteristicilor calitative şi cantitative ale componentelor de mediu în scopul 
cunoașterii stării şi a tendințelor de evoluție a acestora. 
STADIU PROIECT 

Idee 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 
SURSA DE FINANȚARE 

AFM, Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local, PNRR -C.3, - Managementul 
deșeurilor (R1) 
REZULTATE 

- Monitorizarea calității aerului, apei și solului
- Echipamente pentru monitorizarea calității aerului, a radioactivității și a

zgomotului, achiziționate și operaționale
- Acțiuni pentru prevenirea deteriorării  mediului
- Implementarea tehnologiilor nepoluante la standarde europene

BENEFICIARI 
Populația comunei Șcheia, Potențiali investitori, Agenții economici. 
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TITLU 
MODERNIZAREA  SISTEMULUI DE ILUMINAT  STRADAL ÎN COMUNA  ȘCHEIA 
SCOP 

Îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin 
utilizarea unor corpuri de iluminat cu LED care să determine o eficiență energetică 
ridicată 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de 
iluminat public 
STADIU PROIECT 

Fază achiziție execuție lucrări 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2020-2023 
SURSA DE FINANȚARE 

AFM, Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local 
REZULTATE 

- Introducerea lămpilor LED în rețeaua de iluminat public stradal
BENEFICIARI 

Populația comunei Șcheia, Potențiali investitori, Agenții economici. 
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5.4.10. TRANSPORT/ACCESIBILITATE 
Dezvoltarea infrastructurii de transport pe teritoriul comunei în vederea îmbunătățirii 
conectivității comunei cu restul județului. 
TITLU 

ÎNFIINȚARE COMPANIE DE TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUNA ȘCHEIA 
SCOP 

Crearea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, proiectat să 
promoveze dezvoltarea economică și teritorială incluzivă din punct de vedere social și 
să asigure o calitate ridicată a vieții. 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Dezvoltarea infrastructurii de transport pe teritoriul comunei în vederea îmbunătățirii 
conectivității comunei cu restul județului. 
STADIU PROIECT 

Idee 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare viitoare 
SURSA DE FINANȚARE 

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local, PNRR- Pilonul IV – Coeziune socială și 
teritorială (Componenta C.10. – Fondul local) 
REZULTATE 
- Fluidizarea traficului  prin amenajări rutiere, crearea unor legături mai rapide între

sate
- Susținerea  extinderii traseelor transportului public care deservește cartierele nou

înființate și suplimentarea numărului de curse
- Achiziționarea de microbuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eșapament)

utilizate în scopuri comunitare
- Crearea de noi trasee Florinta- Trei Movile-Sf. Ilie-Suceava
- Scutirea elevilor de la plata abonamentelor
- Înființarea unei companii de transport public subordonată Consiliului Local Șcheia
- Asigurarea deblocării traficului rutier(rezolvarea problemei autovehiculelor parcate

ilegal)
- Regulament cu privire la  parcarea autovehiculelor pe spațiul public
BENEFICIARI 

Populația comunei Șcheia, Potențiali investitori, Agenții economici. 
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TITLU 
PISTE PENTRU BICICLETE ȘI VEHICULE ELECTRICE UȘOARE  
SCOP 

Îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și 
asigurarea unei infrastructurii pentru transportul verde 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Asigurarea infrastructurii de transport verde – piste pentru biciclete și alte vehicule 
electrice ușoare. 
Îmbunătățirea condițiilor de mobilitate, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
generate de transporturi și sporirea siguranței rutiere prin soluții digitale și ecologice de 
transport. 
STADIU PROIECT 

Realizarea proiectului va depinde de deschiderea apelurilor de depunere proiecte 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

În funcție de deschiderea sesiunilor de depunere proiecte 
SURSA DE FINANȚARE 

Fonduri europene, Buget de stat, Bugetul local, Pilonul IV – Coeziune socială și 
teritorială (Componenta C10- Fondul local) 
REZULTATE 

- Realizare piste pentru biciclete și vehicule ușoare
BENEFICIARI 

Populația comunei Șcheia, Potențiali investitori, Agenții economici. 
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6. OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

6.1. Posibilități de finanțare 

6.2. Posibilități de dezvoltare socială 
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Nevoia de finanțare 

Sprijinirea proiectelor de dezvoltare în 

perioada 2021-2027 din domeniul 

educației, infrastructurii, transportului, 

amenajării teritoriale, mediului, 

economic, turistic, culturii, sportului, 

agrementului, sănătății, asistenței 

sociale, administrației publice, va duce la 

creșterea economică a Comunei Șcheia şi 

la creșterea nivelului de trai a locuitorilor 

zonei.  

Pentru a-şi atinge obiectivele propuse se 

urmărește atragerea de fondurilor 

comunitare şi private într-un procent cât 

mai mare şi micșorarea fondurilor 

provenite de la bugetul de stat. 

Un element cheie al oricărui proiect îl 

reprezintă modul de satisfacere al 

nevoilor comunității locale. 

Necesitățile de finanțare reprezintă o 

cuantificare a nevoilor locale, indiferent 

de sursa de finanțare (buget de stat, 

buget local, fonduri comunitare, fonduri 

private). 

6.1. Posibilități de finanțare 

Conceptul general „fonduri europene” 

desemnează instrumentele de finanțare 

nerambursabilă alocate Statelor Membre 

ale Uniunii Europene (UE), pentru a 

reduce decalajele de dezvoltare 

economică și socială dintre acestea. 

Fondurile europene sunt gestionate în 

comun de Comisia Europeană și de 

fiecare stat membru în parte. Pentru 

România, Fondurile Europene 

Structurale și de Investiții (Fondurile 

ESI) sunt principala sursă de finanțare a 

Programelor Operaționale care au ca 

principal obiectiv implementarea 

Politicii de Coeziune economică și 

socială la nivel național. 

Fondurile ESI cuprind: 

- Fondul European de Dezvoltare

Regională (FEDR) sprijină

investițiile ce vizează: dezvoltarea

regională (în special prin investiții în

infrastructură), agendă digitală,

creșterea competitivității IMM-
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urilor, eficiența energetică și energia 

regenerabilă, cercetarea și inovarea, 

dezvoltarea urbană durabilă. FEDR 

sprijină și cooperarea 

transfrontalieră, transnațională și 

interregională în cadrul obiectivului 

de cooperare teritorială europeană.  

- Fondul Social European (FSE)

susține crearea de locuri de muncă,

ajută oamenii să obțină locuri de

muncă mai bune și asigură

oportunități profesionale mai

echitabile pentru toți cetățenii

europeni. Fondul funcționează prin

investiții în capitalul uman al

Europei – angajații, tinerii și toți cei

aflați în căutarea unui loc de muncă

(inclusiv grupuri defavorizate) și

sprijină consolidarea capacității

instituționale. FSE urmărește

promovarea, în cadrul Uniunii, a

facilităților de ocupare a forței de

muncă și a mobilității geografice și

profesionale a lucrătorilor. De

asemenea, facilitează adaptarea la

transformările industriale și la

evoluția sistemelor de producție, în 

special prin formare și reconversie 

profesională. 

- Fondul de Coeziune (FC) finanțează

proiecte de infrastructură de mediu,

energie și transport, prin creșterea

eficienței energetice, utilizarea

surselor de energie regenerabilă,

dezvoltarea transportului feroviar,

susținerea intermodalității,

consolidarea transportului public

etc.

- Fondul European Agricol pentru

Dezvoltare Rurală (FEADR)

finanțează politica UE de dezvoltare

rurală.

- Fondul European pentru Pescuit și

Afaceri Maritime (FEPAM) este

fondul UE destinat politicilor

europene în domeniul pescuitului și

al afacerilor maritime în perioada

2014-2020.
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1. Programul Operațional Regional Nord-Est

Prioritatea 2: Nord-Est -O regiune mai 
digitalizată 

Obiectiv Specific  FEDR 

a (ii) Fructificarea avantajelor 
digitalizării, în beneficiul 
cetățenilor, al companiilor și al 
guvernelor 

Operațiuni vizate și tipuri de acțiuni 

1. Digitalizarea administrației
publice locale inclusiv prin dezvoltarea de
sisteme integrate inteligente.

- dezvoltarea, testarea și pilotarea de
aplicații și soluții tip e-guvernare
și/sau de măsuri inovative de tip e-

guvernare pentru îmbunătățirea 
mediului de afaceri, 
antreprenoriatului, etc; 

- crearea, dezvoltarea semnificativă de
platforme pentru managementul
documentelor oficiale emise de
autorități, colectarea de taxe, etc;

- dezvoltarea băncilor de date necesare
(inclusiv cele de tip „open data”),
pentru gestiunea automată a datelor,
ca suport informațional necesar
instituțiilor publice, a firmelor, etc;

- crearea, dezvoltarea de sisteme
integrate de telegestiune inteligentă
pentru iluminat public;
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- dezvoltarea, utilizarea de tehnologii
video inteligente pentru gestionarea
etapei de colectare selectivă a
deșeurilor;

- dezvoltarea de sisteme integrate tip
„străzi inteligente”: sisteme de
supraveghere video inteligente cu
senzori IoT, mobilier urban
inteligent, iluminat inteligent, etc.

2. Transformarea digitală a companiilor
prin adoptarea tehnologiilor și
instrumentelor digitale

- investiții pentru facilitarea
transformării digitale, prin operațiuni
de tipul: utilizarea de instrumente
digitale, de servicii și echipamente
necesare pentru transformarea
digitală (digitalizarea comunicării cu
consumatorul/clientul, digitalizarea
colectării datelor, digitalizarea
proceselor interne, dezvoltarea de
mail-room-uri digitale, etc.)

- investiții pentru implementarea
soluțiilor de securitate cibernetică în
companii.

3. Investiții pentru crearea, dezvoltarea
de huburi de inovare digitală, care vor
integra următoarele acțiuni:

- investiții pentru dezvoltarea 
structurii, inclusiv pentru 
accesibilitate și vizibilitate;

- achiziția de instrumente și sisteme
informatice necesare gestionării
bazelor de date;

- asistența pentru dezvoltarea și
promovarea gamei de servicii
(achiziția de servicii de formare,
consultanță specializată, organizare
de evenimente, informare și
publicitate, deplasare, etc);

- asigurarea funcției de observator
digital regional.

Potențiale categorii de beneficiari 

∗ Populația care beneficiază de acces 
digital la serviciile administrației 
publice 

∗ IMM-uri 

∗ Administraţia publica locala 

∗ Unități de învățământ 
preuniversitar 

∗ Universități 

∗ Clustere 
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Prioritatea 3: Nord-Est – O regiune 
durabilă, mai prietenoasă cu mediul 

Obiectiv Specific  FEDR 

b (i) Promovarea eficienței energetice și 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră 

Operațiuni vizate și tipuri de acțiuni 

1. investiții în clădirile rezidențiale
în vederea asigurării/creșterii eficientei
energetice, inclusiv măsuri de consolidare
structurală în funcție de nivelul de
expunere și vulnerabilitate la riscurile
identificate;
2. investiții în clădirile
nonrezidențiale publice în vederea
asigurării/creșterii eficientei energetice,
inclusiv măsuri de consolidare
structurala în funcție de nivelul de

expunere și vulnerabilitate la riscurile 
identificate. 
Acțiunile specifice pentru operațiuni pot 
cuprinde: 
- îmbunătățirea izolației termice a

anvelopei clădirii (ex. pereți
exteriori, ferestre, tâmplărie,
planșeu superior, planșeu peste
subsol, etc.), șarpantelor și
învelitoarelor, inclusiv măsuri de
consolidare a clădirii (după caz);

- crearea, reabilitarea, modernizarea
sistemelor de ventilare și 
climatizare, inclusiv sisteme de 
răcire pasiva, reabilitarea și 
modernizarea, după caz, a 
instalațiilor pentru prepararea, 
distribuția și utilizarea agentului 
termic pentru încălzire și a apei 
calde menajere, etc.; 

- implementarea sistemelor de
management energetic având ca
scop îmbunătățirea eficientei
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energetice și monitorizarea 
consumurilor de energie (ex. 
achiziționarea, instalarea,
întreținerea și exploatarea 
sistemelor inteligente pentru 
gestionarea și monitorizarea 
oricărui tip de energie pentru 
asigurarea condițiilor de confort 
interior);  

- orice alte activități care conduc la
îndeplinirea realizării obiectivului 
specific (înlocuirea/modernizarea 
lifturilor, înlocuirea circuitelor 

electrice, dotarea clădirilor cu 
sisteme de iluminat inteligente, etc.). 

Potențiale categorii de beneficiari 

∗ UAT din mediul urban 
∗ parteneriate între UAT, 
∗ autorități publice centrale cu clădiri 

publice la nivel regional, 
∗ parteneriat UAT – asociații de 

locatari, 
∗ parteneriate cu alte instituții publice 

locale sau centrale. 

Prioritatea 5: Nord-Est – O regiune 
mai educată 

Obiectiv Specific  FEDR 

d (ii) îmbunătățirea accesului la servicii 
de calitate și favorabile incluziunii în 
educație, formare și învățarea pe tot 

parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii;  

Operațiuni vizate și tipuri de acțiuni

- Dezvoltarea infrastructurii
educaționale pentru nivel ante
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preșcolar și preșcolar, învățământ 
primar și gimnazial;  

- Dezvoltarea infrastructurii 
educaționale pentru învățământ 
secundar superior, filiera vocaționala 
și tehnologica și învățământ 
profesional;  

- Dezvoltarea infrastructurii de
învățământ universitar. 

Exemple de acțiuni:  

- construcția, reabilitarea, 
modernizarea, extinderea și echiparea
(inclusiv accesibilizare pentru
persoane cu dizabilități, măsuri de
consolidare structurala în funcție de
nivelul de expunere și vulnerabilitate
la riscurile identificate) infrastructurii
educaționale pentru educația
timpurie antepreșcolară (creșe) și
preșcolară (grădinițe) în mediul
urban și rural;

- construcția, reabilitarea,
modernizarea, extinderea și echiparea
(inclusiv accesibilizare pentru
persoane cu dizabilități, măsuri de
consolidare structurală în funcție de
nivelul de expunere și vulnerabilitate
la riscurile identificate.)
infrastructurii educaționale pentru
învățământul general obligatoriu
(școli I-VIII, inclusiv nivelul clasei
pregătitoare) în mediul urban și rural;

- construcția, reabilitarea,
modernizarea, extinderea, echiparea
(inclusiv accesibilizare pentru 
persoane cu dizabilități, măsuri de 
consolidare structurală în funcție de 

nivelul de expunere și vulnerabilitate 
la riscurile identificate.) 
infrastructurii educaționale pentru 
învățământul profesional și tehnic 
(licee tehnologice și scoli 
profesionale) și cel vocațional, în 
mediul urban și rural;  

- construcția, reabilitarea,
modernizarea și dotarea 
infrastructurii sportive asociate 
unităților de învățământ, inclusiv a 
centrelor de pregătire sportivă 
(inclusiv olimpice, stabilite pe lângă 
scoli sau instituții de învățământ);  

- reabilitarea, modernizarea,
extinderea și echiparea (inclusiv 
accesibilizare pentru persoane cu 
dizabilități, măsuri de consolidare 
structurală în funcție de nivelul de 
expunere și vulnerabilitate la riscurile 
identificate.) infrastructurii
educaționale universitare; 

- crearea și dezvoltarea de platforme
digitale de comunicare și schimb de
documente (inclusiv lecții
digitalizate), baze de date și biblioteci
virtuale pentru elevi și studenți,
părinți și scoală, live streaming,
dotarea cu echipamente și
infrastructura de proiectare și mapare
video;

- acțiuni de creșterea/dezvoltarea
capacitații administrative a
beneficiarilor.

Potențiale categorii de beneficiari 

∗ UAT din mediul urban și rural 
∗ parteneriate între UAT 
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2. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă- PODD

Prioritatea 1 - Promovarea eficienței 
energetice, a sistemelor și rețelelor 
inteligente de energie și a soluțiilor de 
stocare și reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră 

Obiectiv Specific  FEDR/FC 

OS  (i) Promovarea eficienței energetice și 
reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră 

Operațiuni vizate și tipuri de acțiuni 

Acțiunea 1.2. Reducerea emisiilor de GES 
și creșterea eficienței energetice în 
sistemele centralizate de transport şi 
distribuție a energiei termice 

1. Modernizarea/extinderea
rețelelor termice primare şi secundare
din sistemele de alimentare cu energie
termică, inclusiv a punctelor termice;
2. Cogenerare de înaltă eficiență în
termoficare urbană
3. Construcție rețele noi de
distribuție a gazelor naturale doar
pentru conectarea noilor centrale pe gaz
care înlocuiesc vechile centrale pe
cărbune

Potențiale categorii de beneficiari 

∗ UAT-uri, concesionari serviciu 
public de termoficare urbană, 

∗ Operatori rețele distribuție gaze 
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Prioritatea 4 – Promovarea adaptării 
la schimbările climatice și 
managementul riscurilor 

Obiectiv Specific  FEDR/FC

(iv) Promovarea adaptării la schimbările
climatice, a prevenirii riscurilor și a
rezilienței în urma dezastrelor

Operațiuni vizate și tipuri de acțiuni

Acțiunea 4.1 Managementul inundațiilor 
și al secetei 

Având în vedere cele menționate, 
investițiile din PODD vor viza 
managementul riscurilor generate de 
inundații și secetă și reducerea 
impactului acestora  asupra populației, 
proprietății și mediului, prin 
următoarele tipuri majore de 
intervenții/măsuri: 

- amenajarea complexă a bazinelor
hidrografice prin utilizarea
infrastructurii verzi sau prin adaptarea,
construirea ori reabilitarea

infrastructurii existente de gospodărire a 
apelor și îmbunătățiri funciare adaptate 
la noile practici UE, inclusiv cele privind 
asigurarea conectivității laterale şi/sau 
transversale a râului; 

- dezvoltarea infrastructurii de
monitorizare, avertizare şi alarmare a
fenomenelor hidro-meteorologice severe
(inundații și secetă) pentru evaluarea și
gestionarea durabilă a resurselor
naturale, inclusiv activități în scopul
conștientizării publice;

- consolidarea capacității
administrative pentru asigurarea
implementării directivelor europene în
domeniu.

Potențiale categorii de beneficiari 

∗ Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor, 

∗ Administrația Națională Apele 
Române (ANAR),  

∗ Administrația Națională de 
Meteorologie, 

∗ ROMSILVA,  
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∗ Agenția Națională de Îmbunătățiri 
Funciare, 

∗ parteneriate între instituțiile publice 
centrale cu rol în gestionarea 
inundațiilor 

∗ ONG-urile și alte structuri cu o 
anumită specializare în domeniul 

ecologic, care pot să asigure 
expertiza necesară pentru 
implementarea măsurilor de tip 
non-structural, 

∗ APL. 

3. Programul Operațional Tranziție Justă – POJT

Prioritate 1- O tranziție justă prin 
dezvoltarea spiritului antreprenorial, 
IMM-urilor a cercetării și a inovării și 
a digitalizării 

Obiectiv Specific  FJT 

OS FTJ -Permiterea regiunilor și 
oamenilor de a aborda impactul social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic 

Operațiuni vizate și tipuri de acțiuni 

Acțiunile/măsuri care vor fi finanțate 
sub această prioritate pot fi: 

- Investiții în înființarea, dezvoltarea
și operaționalizarea incubatoarelor
de afaceri;

- Investiții în crearea de noi
întreprinderi (inclusiv spin-off-uri și
start-up-uri), inclusiv prin servicii
de consultanță;
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- Investiții în activități de cercetare și
inovare care conduc la creșterea
competitivității întreprinderilor;

- Dezvoltare economică prin 
promovarea transferului de 
tehnologii și sprijinirea cooperării 
dintre industrie și cercetare; 

- Investiții productive în IMM-uri,
inclusiv în întreprinderi nou 
înființate, care conduc la 
diversificare și reconversie 
economică; 

- Investiții productive în alte
întreprinderi decât IMM-urile 

- Creșterea competitivității 
întreprinderilor prin digitalizare și 
competențe digitale avansate; 

- Creșterea gradului de digitalizare a
serviciilor publice pentru a reduce 
sarcina administrativă pentru 
mediul de afaceri. 

Potențiale categorii de beneficiari 

∗ Întreprinderi (microîntreprinderi, 
IMM-uri, consorții de întreprinderi, 
întreprinderi mari), 

∗ parteneriate între autorități publice 
locale/centrale/structuri 
subordonate acestora cu oricare 
dintre beneficiarii menționați, 

∗ parteneriate ale întreprinderilor cu 
organizații CDI, 

∗ universități, 
∗ APL, 
∗ institute de cercetare, 
∗ entități de inovare și transfer 

tehnologic, 
∗ entități administrator ale 

structurilor suport pentru afaceri. 

Prioritate 3 – O tranziție justă prin 
reducerea poluării și consolidarea 
economiei circulare 

Obiectiv Specific  FJT 

OS FTJ - Permiterea regiunilor și 
oamenilor de a aborda impactul social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic 

Operațiuni vizate și tipuri de acțiuni 
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Astfel acțiunile/măsurile sprijinite în 
cadrul acestei priorități: 

- Investiții în regenerarea și
decontaminarea siturilor poluate

- Water management pentru cursurile
de apă.

- Investiții în proiecte de restaurare și
de reconversie a terenurilor inclusiv
prin măsuri de management al apei
și crearea  de infrastructuri verzi în
mediul urban

- Investiții în schemele de gestionare a
deșeurilor la nivel local în vederea
consolidării economiei circulare

- Acțiuni de prevenire a generării de
deșeuri și reducerea cantității
acestora, precum și acțiuni de
creștere a reutilizării eficiente și
reciclării acestora.

Potențiale categorii de beneficiari 

∗ APL-uri și parteneriate ale acestora, 
∗ Întreprinderi 

4. Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și
Instrumente Financiare 

Prioritatea 7- Digitalizarea în educație 

Obiectiv Specific  FDER 

OS(ii) Fructificarea avantajelor 
digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al 
companiilor și al guvernelor 
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Operațiuni vizate și tipuri de acțiuni 

- Investițiile în echipamentele de
infrastructură digitală sunt necesare
pentru creșterea interoperabilității
în domeniul educației, pentru
creșterea calității și a relevanței
mediilor de învățare

- Dezvoltarea unei infrastructuri
educaționale unitară, la nivel
național, care să deservească
procesul educațional

- Interconectarea bazelor de date
educaționale existente și/sau în
proces de dezvoltare

Lista orientativă de proiecte strategice: 

- Platforma Informatică Centralizată
în Educație – PICE - implementarea
unor soluții securizate, centralizate și
standardizate de resurse IT în
sistemul educațional din Romania
prin digitalizarea și centralizarea
tuturor informațiilor din educație
precum și oferirea unei experiențe
îmbunatățite în procesul de învățare.

- E-LEARNING - asigurarea
desfășurării unitare a procesului
educațional în mediu online în
vederea creșterii calității procesului
educațional on-line și monitorizarea
acestuia (80% asigurarea
infrastructurii necesare platformei
educaționale unice, 20% operarea
platformei și asigurarea pregătirii
cadrelor didactice privind utilizarea
acesteia).

Proiectul asigură posibilitatea 
participării la activități online pe o 
platformă unică, platformă care sa 
permită desfășurarea activităților 
didactice în format unitar, și care să 
aibă conectare la toate materialele 
didactice din Edulib, biblioteca 
virtuală. Sistemul va avea 
componente integrate cu proiectele 
Sistem Integrat de Management al 
Școlarității (SIMS) și Platforma 
Digitală cu Resurse Educaționale 
deschise EDULIB (Biblioteca 
Virtuală) - aceeași utilizatori care au 
acces la resursa educațională din 
biblioteca virtual. 

- WIRELESS CAMPUS 2 - asigurarea
accesului la internet în toate școlile
din învățământul preuniversitar și
asigurarea infrastructurii wireless
(80% asigurarea infrastructurii
wireless și 20% operarea și
introducerea internetului în școlile
care nu dețin această facilitate).

Potențiale categorii de beneficiari 

Grupurile țintă pot fi: 
∗ populația, care beneficiază de 

servicii performate în cadrul 
administrației publice aferente 
domeniului educațional, și 

∗ grupul elevilor/studenților care au 
acces la un sistem educațional digital 
mai performant și ușor de utilizat. 
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5. Programul Operațional Educație și Ocupare

Prioritatea 2 – Îmbunătățirea 
participării copiilor la educația 
antepreșcolară și preșcolară 

Obiectiv Specific FSE+ 

(v) Promovarea accesului egal la educație
și formare de calitate și favorabile
incluziunii, precum și completarea
studiilor, precum și a absolvirii acestora,
în special pentru grupurile defavorizate,
începând de la educația și îngrijirea
copiilor antepreșcolari, preșcolari,
continuând cu educația și formarea
generală și profesională și până la
învățământul terțiar, precum și educația
și învățarea în rândul adulților, inclusiv
prin facilitarea mobilității în scop
educațional pentru toți.

Operațiuni vizate și tipuri de acțiuni 

2.v.1. Dezvoltarea și asigurarea calității
sistemului de ÎETC (Îngrijire și Educație
Timpurie a Copiilor), prin:
- elaborare și editare ghiduri cu
bune practici pentru sprijinirea

implementării noului curriculum, 
inclusiv a unor strategii didactice 
inovatoare;  
- pilotarea și implementarea unor
strategii de predare, inovatoare și 
eficace, în clustere; 
- dezvoltarea unui cadru de
asigurare a calității educației timpurii,
prin definirea unor standarde minime
privind spațiul educațional, dotările,
activitatea psiho-pedagogică și
activitățile suport (ex. standarde privind
îngrijirea, hrana copiilor, consilierea și
serviciile medicale), precum și
dezvoltarea de standarde ocupaționale
pentru personalul IETC.
- realizare și implementare sistem
de monitorizare a formării continue și a
efectelor acesteia, prin raportare la
progresul copiilor, îndeosebi la
progresul copiilor din grupurile
vulnerabile (cu dizabilități, de etnie
romă, din mediul rural etc.)
2.v.2. Diversificarea și flexibilizarea
serviciilor de suport socio-educațional
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prin: susținerea de acțiuni/ măsuri 
strategice la nivel local în vederea 
asigurării numărului de locuri necesar 
participării la IETC și/sau extindere 
servicii complementare (centre de joacă, 
ludoteci etc.), asigurarea materialelor 
educaționale (jocuri educative, cărți de 
colorat, caiete de lucru, plastilină, 
acuarele etc.), măsuri de acompaniere în 
funcție de nevoi pentru copiii care 
aparțin grupurilor vulnerabile 
(vouchere, îmbrăcăminte, încălțăminte, 
rechizite, echipamente IT, decontare 
cheltuieli de masă și transport, obiecte de 
strict necesar contribuie direct la 
îmbunătățirea calității vieții), adaptarea 
serviciilor la nevoile copiilor cu 
dizabilități/ CES (accesibilizarea spații, 
achiziție soft-uri, echipamente și tehnici 
asistive etc.), programe de informare, 
consiliere și educație parentală pentru 
părinții/ reprezentanții legali/ tutorii 
copiilor de vârstă antepreșcolară și 
preșcolară, cu focalizare pe părinții/ 
persoanele care au în grijă copiii 
provenind din grupuri vulnerabile etc. 
2.v.3. Dezvoltarea sistemului de formare
inițială și continuă a cadrelor didactice
din ÎETC (inclusiv dezvoltarea 
mentoratului didactic), cu focalizare pe 
teme precum: dezvoltarea personală, 
dezvoltarea de abilități socio-
emoționale, abilități digitale, 
competențe de gândire strategică, 
comunități care educă/ învață.  
Se vor avea în vedere: dezvoltarea de 
rute/trasee flexibile de formare, 

diversificarea și accesibilizarea 
oportunităților de formare/dezvoltare 
profesională pentru cadrele didactice și 
personalul suport care asigură educația 
copiilor cu dizabilități/CES în vederea 
individualizării învățării, acordare de 
burse pentru studenții/elevii care învață 
pentru o carieră în IETC etc. 

Potențiale categorii de beneficiari 

∗ Unități de învățământ și unități 
conexe: ce oferă servicii educaționale 
IETC; 
∗ Copii 0- 6 ani, neînscriși în 
programe de educație timpurie, cu 
accent pe cei proveniți din medii sau 
grupuri dezavantajate;  
∗ Antepreșcolari și preșcolari din 
medii sau grupuri dezavantajate; 
∗ Personal didactic: personal 
didactic de predare, personal didactic 
auxiliar (inclusiv mediatori școlari) şi 
personal didactic de conducere, de 
îndrumare şi control (LEN Art.88);  
∗ Personal cu atribuții în domeniul 
educației, altul decât cel didactic: 
personal de îngrijire /sprijin din sistemul 
de îngrijire și educație timpurie a 
copiilor (IETC);  
∗ Părinți/ reprezentanți legali/ 
tutori ai copiilor din medii sau grupuri 
dezavantajate, inclusiv persoane care au 
în grijă copilul cu părinți plecați la 
muncă în străinătate, aflat în risc de 
părăsire timpurie a școlii; 
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Prioritatea 3 - Prevenirea părăsirii 
timpurii a școlii și creșterea accesului 
și a participării grupurilor 
dezavantajate la educație și formare 
profesională 

Obiectiv Specific  FSE+ 

i) Promovarea accesului egal la
educație și formare de calitate și
favorabile incluziunii, precum și
completarea studiilor, precum și a
absolvirii acestora, în special pentru
grupurile defavorizate, începând de la
educația și îngrijirea copiilor
antepreșcolari, preșcolari, continuând
cu educația și formarea generală și
profesională și până la învățământul

terțiar, precum și educația și învățarea 
în rândul adulților, inclusiv prin 
facilitarea mobilității în scop 
educațional pentru toți 

Operațiuni vizate și tipuri de acțiuni 

Intervențiile integrate vor viza în special 
grupurile dezavantajate, prin:  
3.v.1. Operațiuni orizontale (pentru
toate nivelurile de educație din
învățământul preuniversitar, inclusiv
educația antepreșcolară și preșcolară)
• Aplicarea la nivelul unităților
școlare a mecanismelor de monitorizare,
avertizare, prevenire și combatere a
fenomenelor de: a) abandon școlar și
părăsire timpurie a școlii și
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b)discriminare și segregare școlară, prin:
informare și formare resurse umane din
școală și comunitate pentru
implementarea mecanismelor, campanii
de conștientizare, asigurarea
mediatorilor și consilierilor școlari,
dezvoltare strategii locale pentru
educație / planuri de acțiune la nivelul
unităților școlare pentru implementarea
mecanismelor;dezvoltare/implementare
/actualizare instrumente de lucru și baze
de date  pentru colectarea consecventă a
informațiilor; analiza, prelucrarea și
utilizarea acestor date pentru
planificarea intervențiilor și luarea
deciziilor adecvate la condițiile specifice
ale școlii/ comunității etc
• Facilitarea transportului elevilor
către/ de la unitățile școlare, prin măsuri
adaptate fiecărei comunități, respectiv
elaborarea de planuri de intervenție și
acordarea de sprijin financiar pentru
aplicarea măsurilor, inclusiv asigurarea
resursei umane și a finanțării costurilor
operaționale și de mentenanță ale
mijloacelor de transport;
• Îmbunătățirea accesului și a
participării la educație a copiilor cu
dizabilități și/sau cerințe educaționale
speciale (CES)
Tipuri de sub-acțiuni:
- dezvoltare/achiziție de resurse

educaționale și materiale suport
pentru predare-învățare-evaluare

care să sprijine centrarea pe elev și 
un demers didactic incluziv, inclusiv 
prin achiziția de soft-uri, 
echipamente și tehnici asistive și alte 
mijloace de învățare adaptate 
diferitelor categorii de 
dizabilitate/nevoi pentru copiii/ 
elevii/ tinerii cu dizabilități/CES;  

- accesibilizarea clădirilor/spațiilor
unităților de învățământ pentru a
asigura accesul persoanelor cu
dizabilități/CES la educație în
comunitățile în care trăiesc;

- adaptarea platformelor educaționale
existente şi dezvoltarea de noi
platforme educaționale, astfel încât
să poată fi utilizate de copiii cu
dizabilităţi şi cerințe educaționale
speciale;

- măsuri privind susținerea şi
dezvoltarea unei rețele de ateliere
protejate destinate copiilor cu
dizabilităţi sau CES

• Dezvoltarea de programe de
informare și conștientizare privind
participarea la educație, educația
incluzivă prin derularea de programe de
informare, consiliere și educație
parentală pentru părinții/ reprezentanții
legali/ tutorii copiilor și tinerilor din
învățământul preuniversitar, cu
focalizare pe părinții/ persoanele care au
în grijă copiii provenind din grupuri
vulnerabile, campanii de conștientizare
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derulate la nivelul actorilor educaționali 
și a opiniei publice, în general, cu privire 
la importanța educației, rolul acesteia în 
dezvoltarea personală și profesională a 
individului. 
• Organizarea unor oportunități
variate de dezvoltare profesională pentru
personalul didactic, în vederea asigurării
unui sistem de educație incluziv
Tipuri de sub-acțiuni:
- formare (inițială și continuă), peer

learning, rețele profesionale și
mentorat, comunități de învățare
tematice, inclusiv prin furnizarea
unor materiale suport pentru 
predare-învățare-evaluare, inclusiv 
pentru dezvoltarea competențelor 
digitale;  

- dezvoltare programe de formare
continuă pentru cunoașterea și
implementarea metodelor și
instrumentelor adecvate pentru 
individualizarea învățării (adaptarea 
tehnicilor de predare-învățare-
evaluare la nevoile specifice și 
interesele elevilor, inclusiv la nevoile 
copiilor cu dizabilități/ CES (inclusiv 
cursuri de formare destinate cadrelor 
didactice, profesorilor de sprijin sau 
mediatorilor școlari în utilizarea 
limbajului mimico-gestual, în vederea 
abordării copiilor cu dizabilităţi 
auditive), mecanisme de lucru online, 
revizuirea/adaptarea sistemului de 

evaluare), dezvoltarea competențelor 
cadrelor didactice pentru 
valorificarea în plan educațional a 
contextelor nonformale și informale 
etc.;  

- formarea personalului didactic în
domeniul egalității de șanse, non-
discriminării, managementul
diversității (cu accent pe
recunoașterea elementelor care țin de
rasism, antisemitism, sexism,
homofobie, clasism sau prejudecăți
legate de statutul social, ori
intoleranță religioasă/ libertate de
conștiință, dizabilitate sau boală
cronică, vârstă și alte motive protejate
de legislația europeană); elemente de
recunoaștere și combatere a
discursului urii;

- formarea cadrelor didactice în
vederea proiectării și implementării
de activități specifice din domeniul
consilierii și orientării, dezvoltarea de
rețele profesionale, schimburi de
experiență și comunități de învățare
tematice ale profesorilor

- programe de mentorat didactic în
comunitățile vulnerabile, inclusiv cele
cu populație romă (granturi
județene).

- formarea personalului implicat în
managementul unităților de
învățământ (inclusiv prin schimburi
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de experiență) în domeniul educației 
incluzive de calitate. 

- stimularea cadrelor didactice pentru
activarea și obținerea de rezultate
îmbunătățite în cadrul școlilor din
mediile defavorizate

3.v.3. Intervenții pentru învățământul
primar și secundar (gimnazial și liceal) 
• Dezvoltarea/extinderea și 
creșterea calității programului „școala 
după școală” (SDS), complementar cu 
programul „masa caldă”  
Tipuri de sub-acțiuni:  
- creșterea calității programului SDS

prin: elaborare și furnizare resurse
de învățare, inclusiv RED;
promovare instrumente de
monitorizare și evaluare SDS;
elaborare studii și analize care să
identifice noi măsuri ameliorative
pentru programele SDS

- sprijinirea școlilor cu nevoi de
ameliorare a rezultatelor școlare și
de creștere a ratei de absolvire și a
ratei de tranziție către nivelul
următor de învățământ, prin
organizare și finanțare de scheme de
granturi;

- asigurarea serviciilor educaționale
în cadrul programului SDS: educație
remedială pentru dezvoltarea
competențelor cheie și asigurarea
succesului școlar, activități de sprijin

individual și de grup (inclusiv 
consiliere, dezvoltare personală, 
dezvoltarea competențelor socio-
emoționale, coaching, educație 
pentru dezvoltare durabilă etc.); 
activități recreative și de socializare; 
peer learning și peer mentoring/ 
activități de învățare colegială și de 
mentorat colegial, la nivelul elevilor; 

- asigurarea personalului didactic și
de îngrijire, precum și a spatiilor
pentru realizarea procesului
educațional, a celor destinate
somnului și/sau a servirii mesei;

- sprijinirea parteneriatelor dintre
unitățile de învățământ și mediul
privat pentru organizarea și
diversificarea ofertei de opționale;

• Măsuri de sprijin pentru revenirea
în sistemul de învățământ, pentru 
finalizarea învățământului obligatoriu, 
precum și pentru continuarea studiilor la 
un nivel superior de educație, în special 
pentru elevii aparținând grupurilor 
vulnerabile, inclusiv romi. 
Tipuri de sub-acțiuni:  
- organizarea și finanțarea

orelor/programelor remediale și a
măsurilor de suport individual și de
grup (inclusiv dezvoltare personală,
dezvoltarea competențelor socio-
emoționale, coaching, abilități
digitale, educație pentru dezvoltare
durabilă etc.), pentru dezvoltare
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competențe cheie, în vederea 
asigurării succesului școlar - sprijin 
prin măsuri integrate, pentru școli 
cu nevoi de ameliorare a rezultatelor 
școlare și de creștere a ratei de 
absolvire și a ratei de tranziție către 
nivelul următor de învățământ, 
inclusiv prin organizare și finanțare 
scheme de granturi;  

- asigurarea accesului elevilor la o
varietate de activități și servicii de
consiliere și orientare profesională,
pentru dezvoltare personală,
înzestrare cu competențe necesare
pentru un management eficient al
propriei persoane/parcurs
educațional/carieră;

- organizarea și finanțarea de
programe de sprijin individualizat,
pentru asigurarea oportunităților
egale pentru copiii expuși riscului de
abandon școlar, inclusiv prin
aplicarea datelor de cercetare și
generalizarea bunelor practici;

- măsuri de sprijin financiar pentru
asigurarea participării la educație a
elevilor proveniți din grupuri
dezavantajate, zone izolate sau
segregate rezidențial (costuri cu
internatul, inclusiv asigurarea
resursei umane și finanțarea
mentenanței internatului, masă,
transport, materiale educaționale,
burse etc.);

- program național/ regional/ local de
susținere a tranziției de la gimnaziu
la învățământul secundar superior,
care să includă pachete de sprijin
individualizat pentru copiii
identificați la risc și care să înceapă
cel puțin din clasa a VII-a și să fie
extins până cel puțin în clasa a X-a.

• Dezvoltarea și extinderea 
Programului „A doua șansă” (ADS), 
pentru facilitarea finalizării 
învățământului obligatoriu, de către 
persoanele care au părăsit timpuriu 
școala. 
Tipuri de sub-acțiuni:  
- informare, consiliere și orientare

potențiali beneficiari, pentru
conștientizarea beneficiilor și
optarea informată pentru
participarea la Program;

- înscriere și participare la programe
ADS flexibile, inclusiv diversificarea
modulelor de pregătire profesională
și a formelor de organizare a
activităților de învățare (de exemplu,
online);

- furnizare servicii suport
personalizate pentru susținerea
participării la programul ADS,
pentru diminuarea riscului de
părăsire a programului înainte de
finalizare (de ex. servicii de
transport/decontare transport,
asigurare hrană, servicii de îngrijire
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pentru persoane dependente aflate 
în grija cursanților, dispozitive 
tehnico-medicale, materiale 
educaționale, sprijin material pentru 
situații de urgență etc.);  

- informare, consiliere și orientare
școlară și profesională a cursanților,
pentru identificarea realistă a
alternativelor de acțiune la
finalizarea programului ADS:
continuare studii, continuare
pregătire în sistemul de formare
profesională a adulților, ocupare loc
de muncă etc.;

3.v.4. Intervenții pentru învățământul
terțiar 
• Măsuri de prevenire și combatere
a abandonului universitar pentru
grupurile dezavantajate/ subreprezentate
de studenți
Tipuri de sub-acțiuni:
- sprijin pentru studenții cu risc de

abandon (burse sociale, facilitarea
participării la burse ale locurilor de
muncă, acordarea unor pachete de
sprijin: cazare și masă gratuite,
decontare transport etc.);

- susținerea unor activități specifice în
cadrul centrelor de consiliere și
orientare în carieră (sesiuni, tabere,
training-uri, workshop-uri, etc)

- servicii de consiliere relevante,
mentorat, inclusiv cu studenți
voluntari din ani mai mari, tutoriat;

- granturi pentru universități pentru
dezvoltarea capacitații de sprijinire a
studenților cu risc de abandon prin
operaționalizarea mecanismelor
instituționale de monitorizare a
nevoilor studenților în cadrul
centrelor de consiliere și orientare
profesională, precum și acordarea
serviciilor de sprijin studenților.

• Măsuri de sprijin în vederea
creșterii accesului la studii universitare
Tipuri de sub-acțiuni:
- acordarea de granturi la nivelul

școlilor pentru: organizarea unor
programe dedicate de pregătire și
facilitare a tranziției la învățământul
superior cu posibilitatea de a
identifica copiii la risc de a nu
finaliza cu absolvirea examenului de
bacalaureat și susținerea acestora cu
programe remediale și de suport,
programe adecvate de suport
educațional și social; inclusiv prin
parteneriate pentru oferire servicii
educaționale adaptate categoriilor
de elevi în risc, între licee,
universități și alți actori relevanți
pentru sistemul de educație;

- implementare sistem de stimulare a
universităților pentru a realiza
acțiuni specifice în vederea atragerii
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elevilor din grupuri defavorizate 
(caravane, cursuri demonstrative în 
școlile din mediul rural, materiale de 
informare cu privire la facilitățile 
sociale pentru studenți etc.) 

- sprijinirea inițiativelor de 
accesibilizare a universităților, 
inclusiv prin achiziția de 
echipamente IT și dezvoltarea de 
instrumente specifice pentru 
admiterea studenților cu dizabilități 
la programele universitare (ghid de 
admitere, platformă online etc). 

Potențiale categorii de beneficiari 

∗ Unități de învățământ și unități 
conexe: ce oferă servicii educaționale 
(IETC, ÎPG, ADȘ, ȘDS, ÎSS), care 
necesită sprijin pentru asigurarea 
echității în serviciile oferite, care 
necesită sprijin pentru asigurarea 
tuturor condițiilor necesare pentru 
elevii cu dizabilități/CES; 

∗ Instituții de învățământ superior: ce 
oferă servicii educaționale, care 
necesită sprijin pentru asigurarea 
echității în serviciile oferite sau care 
necesită sprijin pentru asigurarea 
tuturor condițiilor necesare pentru 
studenții cu dizabilități; 

∗ Copii sau tineri în afara sistemului 
de învățământ: copii 0- 6 ani, 
neînscriși în programe de educație 

timpurie, cu accent pe cei proveniți 
din medii sau grupuri dezavantajate; 
copii sau tineri care au părăsit 
timpuriu școala; 

∗ Antepreșcolari, preșcolari, elevi și 
studenți din medii sau grupuri 
dezavantajate, inclusiv participanți 
la programe de tip „Școală după 
Școală" (ȘDȘ) și elevi din ani 
terminali sprijiniți pentru accesul în 
învățământul terțiar); 

∗ Personal didactic: personal didactic 
de predare, personal didactic 
auxiliar (inclusiv mediatori școlari) 
şi personal didactic de conducere, de 
îndrumare şi control (LEN Art.88);  

∗ Personal cu atribuții în domeniul 
educației, altul decât cel didactic: 
personal de îngrijire /sprijin din 
sistemul de îngrijire și educație 
timpurie a copiilor (IETC); 
reprezentanți ai instituțiilor de 
sprijin pentru implementarea 
mecanismului de monitorizare și 
avertizare timpurie a fenomenului 
de abandon școlar (Autorități 
Publice Locale - APL, Direcțiile 
Generale de Asistență Socială și 
Protecție a Copilului - DGASPC); 
personal din Ministerul Educației și 
Cercetării (MEC) și din instituțiile 
subordonate sau în coordonare, altul 
decât cel didactic;  
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∗ Părinți/ reprezentanți legali/ tutori ai 
copiilor din medii sau grupuri 
dezavantajate, inclusiv persoane 

care au în grijă copilul cu părinți 
plecați la muncă în străinătate, aflat 
în risc de părăsire timpurie a școlii; 

Prioritatea 4 – Creșterea calității 
ofertei de educație și formare 
profesională pentru asigurarea 
echității sistemului și o mai bună 
adaptare la dinamica pieței muncii și 
la provocările inovării și progresului 
tehnologic 

Obiectiv Specific  FSE+ 

(iv) Îmbunătățirea calității, eficacității și
a relevanței sistemului de educație și
formare pentru piața muncii, pentru
a sprijini dobândirea de competențe
cheie, inclusiv a competențelor
digitale

Operațiuni vizate și tipuri de acțiuni 

4.iv.2. Intervenții pentru învățământul
primar și secundar (gimnazial și 
liceal) 

• Măsuri privind flexibilizarea și
diversificarea oportunităților de formare
și dezvoltare a competențelor cheie ale
elevilor

Tipuri de acțiuni: 

- dezvoltare/ revizuire/ diversificare
curriculum la decizia școlii (inclusiv
materiale suport pentru
implementare și evaluare) și a
curriculumului bazat pe
competențe, cu implicarea activă a



Pagina 317 din 379 

elevilor/părinților/ reprezentanților 
legali/ tutorilor;  

- dezvoltare parteneriate între unități
de învățământ și agenți economici/
organizații publice și private
relevante,

- elaborarea de ghiduri metodologice,
în contextul predării – învățării –
evaluării centrate pe competențe,
care să integreze învățarea față în
față cu învățarea online/la distanță

- crearea și/sau furnizarea suportului
necesar (materiale educaționale,
cursuri, softuri educaționale,
echipamente, dotarea unităților
școlare cu sisteme de teleșcoală și
învățământ deschis la distanță etc.),
pentru dezvoltarea și evaluarea
competențelor cheie ale elevilor (în
mod particular a competențelor
digitale și antreprenoriale), pentru
asigurarea premiselor formării
profesionale în acord cu cerințele și
tendințele manifestate în societatea
contemporană.

Potențiale categorii de beneficiari 

∗ Unități de învățământ și unități 
conexe: ce oferă servicii educaționale 
(ÎPG, ADȘ, ȘDS, ÎSS),  

∗ Instituții centrale, regionale și locale 
cu responsabilități în gestiunea 
sistemului de învățământ; 

∗ Elevi și studenți (ISCED 1-8, inclusiv 
absolvenți de liceu necertificați la 
examenul de bacalaureat), 
postdoctoranzi; 

∗ Personal didactic: personal didactic 
de predare, personal didactic 
auxiliar şi personal didactic de 
conducere, de îndrumare şi control 
(LEN Art.88);  

∗ Personal cu atribuții în domeniul 
educației, altul decât cel didactic: 
reprezentanți ai instituțiilor de 
sprijin pentru implementarea 
mecanismului de monitorizare și 
avertizare timpurie a fenomenului 
de abandon școlar (Autorități 
Publice Locale - APL, Direcțiile 
Generale de Asistență Socială și 
Protecție a Copilului - DGASPC); 
personal din Ministerul Educației și 
Cercetării (MEC) și din instituțiile 
subordonate sau în coordonare, altul 
decât cel didactic; persoane cu 
responsabilități în monitorizarea și 
evaluarea calității sistemului de 
învățământ;  

∗ Părinți/ reprezentanți legali/ tutori; 
∗ Elevi înscriși în programe ISCED 2-

4, sprijiniți pentru a beneficia de o 
mobilitatea în cadrul programului 
ERASMUS+. 



Pagina 318 din 379 

6. Compania Națională de Investiții

Programul Național de Construcții de 
interes Public sau Social 

Subprogram – Complexuri Sportive 

Operațiuni vizate și tipuri de acțiuni 
Prin acest program se urmăreşte 
construirea de noi complexuri sportive, 
finalizarea structurilor începute precum 
şi reabilitarea celor existente cu rol în 
asigurarea infrastruturii necesare 
organizării de competiții sportive de 

amploare (cupe și campionate europene, 
evenimente FIFA etc.), competiții și 
evenimente care ar aduce un plus de 
valoare țării noastre atât din punct de 
vedere economic cât și turistic. 
Potențiale categorii de beneficiari 
Beneficiarii programului sunt statul, 
prin autoritățile administrației publice 
centrale, precum și autoritățile 
administrației publice locale, precum și 
alte instituții publice, inclusiv persoane 
fizice și juridice. 
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Subprogram – Lucrări în primă 
urgență 

Operațiuni vizate și tipuri de acțiuni 

Programul are ca scop executarea de 
lucrări în scopul prevenirii și atenuării 
efectelor riscurilor naturale cauzate de 
cutremure de pământ, inundații, 
alunecări de teren, tasări și/sau prăbușiri 
de teren. 
Principalele lucrări executate în cadrul 
acestui subprogram vizează reabilitarea 
infrastructurii rutiere (drumuri, podețe 
etc.) în special în cazul obiectivelor 

afectate de fenomene meteorologice 
deosebite precum inundațiile dar și 
consolidarea unor clădiri sau obiective 
de importanță afectate de cutremure sau 
alunecări de teren (amintim aici biserici, 
unități de învățământ, diguri, ziduri de 
sprijin etc.). 

Potențiale categorii de beneficiari 

Beneficiarii programului sunt statul, 
prin autoritățile administrației publice 
centrale, precum și autoritățile 
administrației publice locale, precum și 
alte instituții publice, inclusiv persoane 
fizice și juridice. 

 

Program Sistem Integrat de 
Reabilitare a Sistemelor de Alimentare 
cu Apă și Canalizare a Stațiilor de 
Tratare a Apei Potabile și Stațiilor de 
Epurare a Apelor Uzate  

Obiectiv 

Proiectul îşi propune o abordare zonală, 
luând în considerare localitățile cu o 
populație de până la 50.000 de locuitori 
din 16 județe ale țării, însoțite de 
localitățile limitrofe mici din 
aglomerarea respectivă. 

Operațiuni vizate și tipuri de acțiuni 
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Scopul proiectului este conformarea la 
normele europene și dezvoltarea 
infrastructurii de mediu, îmbunătățirea 
calității apei potabile furnizate populației 
și asigurarea alimentării continue cu apă 
potabilă de calitate a localităților incluse 
în proiect. 

Potențiale categorii de beneficiari 

∗ Beneficiarii programului sunt statul, 
prin autoritățile administrației 
publice centrale, precum și 
autoritățile administrației publice 
locale, precum și alte instituții 
publice. 

7. Administrația Fondului pentru Mediu

Eficiența energetică în școli 

Scop 

Creșterea eficienței energetice a clădirilor 
publice cu destinație de unități de 
învățământ şi îmbunătățirea calității 
mediului prin reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră prin reducerea 
consumului anual de energie finală. 

Obiective 

Modernizarea clădirilor publice cu 
destinație de unități de învățământ, prin 
finanțarea de activități/acțiuni specifice 
realizării de investiții pentru creșterea 
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performanței energetice a acestora, 
respectiv: 

– îmbunătățirea izolației termice a
anvelopei clădirii (pereți exteriori,
ferestre şi uși, planșeu peste ultimul
nivel, planșeu peste subsol), a
șarpantelor şi învelitorilor; precum
şi a altor elemente de anvelopă care
închid spațiul climatizat al clădirii;

– introducerea, reabilitarea şi
modernizarea, după caz, a
instalațiilor pentru prepararea,
distribuția şi utilizarea agentului
termic pentru încălzire şi a apei
calde de consum, a sistemelor de
ventilare şi climatizare, a sistemelor
de ventilare mecanică cu
recuperarea căldurii, inclusiv
sisteme de răcire pasivă, precum şi
achiziționarea şi instalarea 
echipamentelor aferente şi 
racordarea la sistemele de încălzire 
centralizată, după caz; 

– utilizarea surselor regenerabile de
energie;

– implementarea sistemelor de
management energetic având ca
scop îmbunătățirea eficienței
energetice şi monitorizarea
consumurilor de energie (de 
exemplu, achiziționarea, instalarea, 
întreținerea şi exploatarea 
sistemelor inteligente pentru 
gestionarea şi monitorizarea 
oricărui tip de energie pentru 
asigurarea condițiilor de confort 
interior); 

– înlocuirea corpurilor de iluminat
fluorescent şi incandescent cu
corpuri de iluminat cu eficiență
energetică ridicată şi durată mare de
viață, tehnologie LED, cu
respectarea normelor şi
reglementărilor tehnice;

– optimizarea calității aerului interior
prin ventilație mecanică cu unități
individuale sau centralizată, după 
caz, cu recuperare de energie 
termică pentru asigurarea 
necesarului de aer proaspăt şi a 
nivelului de umiditate, care să 
asigure starea de sănătate a 
utilizatorilor în spațiile în care îşi 
desfășoară activitatea; 

– orice alte activități care conduc la
îndeplinirea realizării scopului
proiectului (înlocuirea circuitelor
electrice, lucrări de 
demontare/montare a instalațiilor şi 
echipamentelor montate
consumatoare de energie, lucrări de 
reparații şi etanșări la nivelul 
îmbinărilor şi străpungerilor la 
fațade etc.). 

Suma maxima solicitată: 

- 1.500.000 lei pentru UAT cu o
populație de până la 5.000 locuitori.

- -3.000.000 lei pentru UAT cu o
populaţie de peste 5.001 locuitori.

Beneficiari 

∗ UAT-uri



Pagina 322 din 379 

Alimentare  cu apă și canalizare 

Scop 

a) asigurarea că debitele de ape
distribuite prin rețelele de alimentare se
încadrează în prevederile reglementărilor
în vigoare şi ale actelor de reglementare
emise de către autorități;

b) asigurarea că evacuările de ape uzate
epurate în stațiile de epurare şi
managementul nămolului rezultat din
stațiile de epurare se încadrează în
prevederile reglementărilor în vigoare;

c) protejarea şi îmbunătățirea calității
mediului înconjurător;

d) creșterea numărului de persoane
racordate la o rețea de alimentare cu apă.

Obiective 

a) reducerea şi limitarea impactului
negativ asupra mediului, cauzat de
evacuările de ape uzate urbane şi rurale
menajere provenite din gospodării şi

servicii, care rezultă de regulă din 
metabolismul uman şi din activitățile 
menajere, sau amestec de ape uzate 
menajere cu ape uzate industriale şi/sau 
meteorice şi de ape uzate provenite din 
industrie; 
b) efectuarea investițiilor noi necesare

lucrărilor de alimentare cu apă, tratare a
apei, canalizare, a stațiilor de epurare,
modernizarea, retehnologizarea şi
achiziționarea instalațiilor pentru
epurarea apelor uzate urbane şi rurale,
care vor contribui la îmbunătățirea
protecției mediului;
c) protejarea populației de efectele

negative ale apelor uzate asupra sănătății
omului şi mediului prin asigurarea de
rețele de canalizare şi stații de epurare şi
asigurarea alimentării cu apă potabilă
curată şi sanogenă;
d)realizarea obligațiilor pe care

România şi le-a asumat privind epurarea
apelor uzate transpuse în legislația
națională prin Hotărârea Guvernului nr.
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188/2002 pentru aprobarea unor norme 
privind condițiile de descărcare în 
mediul acvatic a apelor uzate, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
e) asigurarea sursei corespunzătoare de

apă pentru alimentarea cu apă potabilă
în conformitate cu prevederile Legii nr.
458/2002 privind calitatea apei potabile,
cu modificările şi completările ulterioare

Tipuri de proiecte 

 Există următoarele tipuri de proiecte: 
a. amenajare captări în vederea

alimentării cu apă a comunităților
locale;

b. stații de tratare a apei;

c. rețele de alimentare cu apă;
d. stații de epurare;
e. rețele de canalizare.

Suma maximă care poate fi acordată:
1. Pentru investiție nouă
- între 10.001 - 20.000 de locuitori -

13 milioane lei
2. Pentru extinderi:
- între 10.001 - 20.000 de locuitori -

8 milioane lei
3. Pentru modernizare
- între 10.001 - 20.000 de locuitori -

8 milioane lei

Beneficiari 

∗ UAT-uri 

Iluminat public 

Scop 

Îmbunătățirea calității mediului prin 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră prin utilizarea unor corpuri de 
iluminat cu LED care să determine o 
eficiență energetică ridicată. 

Obiective 

Obiectul Programului vizează 
modernizarea sistemelor de iluminat 
public prin înlocuirea corpurilor de 
iluminat având un consum ridicat de 
energie electrică cu corpuri de iluminat 
cu LED, precum şi achiziționarea şi 
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instalarea sistemelor de 
dimare/telegestiune care permit reglarea 
fluxului luminos la nivelul întregului 
obiectiv de investiții. 

Finanțarea se acordă în funcție de 
categoria unității administrativ-

teritoriale, pentru unitate administrativ-
teritorială cu o populație de peste 4.001 
locuitori - maximum 1.000.000 lei; 

Beneficiari 

∗ UAT-uri 

Stații de reîncărcare pentru vehicule 
electrice în localități 

Scop 

Îmbunătățirea calității mediului prin 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră prin stimularea utilizării vehiculelor 
electrice 

Obiective 

Obiectivul Programului îl reprezintă 
dezvoltarea infrastructurii de alimentare 
a vehiculelor cu energie electrică. 

Finanțarea se acordă pentru fiecare 
categorie de solicitant, după cum 
urmează: 

- UAT - comună - maximum
1.000.000 lei

Beneficiari 

∗ UAT-uri 
∗ Instituții publice 
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8. Programul național de investiții Anghel Saligny

Scop 

Realizarea obiectivelor de investiții 
necesare pentru echiparea unităților 
administrativ-teritoriale cu dotări 
tehnico-edilitare și de acces la căile de 
comunicație, în conformitate cu 
reglementările cuprinse în Planul de 
amenajare a teritoriului național. 

Obiective 

În cadrul programului se pot realiza 
obiective de investiții care constau în 
realizarea de construcții noi sau de 
lucrări de construire, reconstruire, 
consolidare, reparație, modernizare, 
modificare, extindere, reabilitare, după 
caz, schimbare de destinație, protejare, 
restaurare, conservare la construcții 

existente și care se încadrează în cel 
puțin una dintre 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, inclusiv
canalizare pluvială și sisteme de captare
a apelor pluviale;

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

e) sisteme de distribuție a gazelor
naturale, inclusiv a branșamentelor,
precum și a racordului la sistemul de
transport al gazelor naturale.

Finanțare minimă pentru cel puțin un 
proiect eligibil, în limita următoarelor 
sume pentru fiecare categorie de unitate 
administrativ-teritorială, respectiv 
subdiviziune a unităților administrativ-
teritoriale: 

∗ comune: 4 milioane lei, cu TVA; 

Pentru a evita creșterea disparităților și 
pentru a asigura coeziunea teritorială, 
fiecare asociație de dezvoltare 
intercomunitară, precum și 

parteneriatele în vederea înființării 
asociațiilor de dezvoltare 
intercomunitară vor avea prealocată 
finanțare pentru cel puțin un proiect 
eligibil, a cărui valoare maximală 
reprezintă suma valorilor ce ar reveni 
fiecărui membru al asociației sau 
parteneriatului, conform aliniatului 
anterior, la care se adaugă un procent de 
10%. 

Beneficiari 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. 

9. Planul Național De Redresare Și Reziliență (PNRR)

Pilonul I Tranziție verde 

Componenta C1: Managementul apei 

Obiectiv: Asigurarea sustenabilă a apei 
pentru un viitor sigur al populației, 
mediului și economiei 

Reforme: 
R1. Consolidarea cadrului de 
reglementare pentru managementul 

sustenabil al sectorului de apă și apă 
uzată și pentru accelerarea accesului 
populației la servicii de calitate conform 
directivelor europene; 

R2. Reconfigurarea actualului mecanism 
economic al Administrației Naționale 
Apele Române (ANAR) în vederea 
asigurării modernizării și întreținerii 
sistemului național de gospodărire a 
apelor, precum și a implementării 
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corespunzătoare a Directivei-cadru 
privind apa și a Directivei privind 
inundațiile; 

Investiții: 
I1. Extinderea sistemelor de apă și 
canalizare în aglomerări mai mari de 2 
000 de locuitori echivalenți, prioritizate 
prin Planul accelerat de conformare cu 
directivele europene 
I2. Colectarea apelor uzate în aglomerări 
mai mici de 2000 de locuitori echivalenți, 
care împiedică atingerea unei stări bune 
a corpurilor de apă și /sau afectează arii 
naturale protejate 
I3. Sprijinirea conectării populației cu 
venituri mici la rețelele de alimentare cu 
apă și canalizare existente. 
Pentru investițiile aferente R1. este 
prevăzută o alocare de 968 mil. euro din 
care: 600 de mil. pentru I1., 200 de mil. 
euro pentru I2., 168 mil. euro pentru I3. 
I4. Adaptarea la schimbările climatice 
prin automatizarea și digitalizarea 
echipamentelor de evacuare și stocare a 
apei la acumulări existente pentru 
asigurarea debitului ecologic și creșterea 

siguranței alimentării cu apă a populației 
și reducerea riscului la inundații 

I5. Dotarea adecvată a administrațiilor 
bazinale pentru monitorizarea 
infrastructurii, prevenirea și gestionarea 
situațiilor de urgență 

I6. Realizarea cadastrului apelor 
Pentru investițiile aferente R2. este 
prevăzută o alocare de 454 mil. euro din 
care: 386,5 de mil. pentru I4., 35 de mil. 
pentru I5., 30 mil. pentru I6., precum și 
2,5 mil. euro pentru consolidarea 
capacității Administrative a ANAR și 
elaborarea noului mecanism economic. 
I7. Extinderea rețelei naționale de 
observații din cadrul Sistemului 
Meteorologic Integrat Național (SIMIN) 
- 40 mil. euro.

Buget: 1.462 mil. euro, din care solicitat 
în cadrul PNRR: 1.462 mil. euro. Valorile 
din prezenta componentă nu includ 
TVA. 
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Componenta C3: 
Managementul deșeurilor 

Obiectiv: Accelerarea procesului de 
extindere și modernizare a sistemelor de 
gestionare a deșeurilor în România cu 
accent pe colectarea separată, măsuri de 
prevenție, reducere, reutilizare și 
valorificare în vederea conformării cu 
directivele aplicabile și tranziției la 
economia circulară. 

Reforme: 
R1. Îmbunătățirea guvernanței în 
domeniul gestionării deșeurilor în 
vederea accelerării tranziției către 
economia circulară 
Investiții: 
I1. Dezvoltarea, modernizarea și 
completarea sistemelor de management 

integrat al deșeurilor municipale la nivel 
de județ sau la nivel de orașe/comune. 
I2. Dezvoltarea infrastructurii pentru 
managementul gunoiului de grajd și al 
altor deșeuri agricole compostabile. 
I3. Dezvoltarea capacităților 
instituționale de monitorizare publică și 
control pentru gestionarea deșeurilor și 
prevenirea poluării 

Buget: 1.239,01 mil. euro, din care 
solicitat în cadrul PNRR: 1.239,01 mil. 
euro. Valorile din prezenta componentă 
nu includ TVA. 
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Componenta C4- Transport sustenabil 

Obiectivul acestei componente este de a 
spori sustenabilitatea sectorului 
transporturilor din România prin 
sprijinirea tranziției verzi și digitale a 
sectorului, respectiv de a dezvolta o 
infrastructură de transport durabilă și 
ecologică, cu standarde de siguranță 
adecvate, care să contribuie la finalizarea 
rețelelor transeuropene de transport 
(TEN-T) și la descongestionarea 
nodurilor urbane, stimulând în același 
timp tranziția către un transport 
sustenabil la nivel național, fiind vizate 
acțiuni orientate către dezvoltarea de 
măsuri „environmental friendly” pe 
noile sectoare de transport de mare 

viteză, asigurarea elementelor de 
protecție a mediului, precum și a 
sistemelor inteligente de transport (ITS) 
și a măsurilor de siguranță rutieră. 

Reforme: 
R1. Transport sustenabil, decarbonizare 
și siguranță rutieră; 
R2. Management performant pentru 
transport de calitate - Îmbunătățirea 
capacității instituționale de management 
și guvernanță corporativă 
Investiții: 
I1. Modernizarea și reînnoirea 
infrastructurii feroviare; 
I2. Material rulant feroviar; 
I3. Dezvoltarea infrastructurii rutiere 
sustenabile pe rețeaua TEN-T, taxarea 
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rutieră, managementul traficului și 
siguranța rutieră; 
I4. Dezvoltarea rețelei de transport cu 
metroul în Municipiile București și Cluj-
Napoca; 
Buget: 
Nevoile de investiții ale României pentru 
infrastructura de transport depășesc 70 
miliarde de euro, potrivit ultimelor 
estimări prezentate în Planul 
Investițional (PI) pentru Dezvoltarea 
Infrastructurii de Transport pe perioada 
2020-2030. 

Resursele financiare alocate prin PNRR, 
de aproximativ 7.620 mil. euro, vor 
acoperi doar o parte din necesarul total 
de investiții la nivel național, astfel încât, 
pentru a le maximiza impactul, aceste 
resurse vor fi direcționate către acele 
intervenții capabile să genereze cea mai 
mare valoare adăugată în conformitate 
cu strategiile Uniunii Europene și 
naționale, în perioada de implementare a 
PNRR. 

Componenta C6 - Energie 

Obiectiv: Obiectivul componentei este 
de a aborda principalele provocări ale 
sectorului energetic din România în ceea 
ce privește decarbonizarea și poluarea 

aerului, respectiv asigurarea tranziției 
verzi și a digitalizării sectorului energetic 
prin promovarea producției de energie 
electrică din surse regenerabile, a 
eficienței energetice și a tehnologiilor 
viitorului. 
Reforme și politici: 
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R1. Reforma pieței de energie electrică, 
prin înlocuirea cărbunelui din mixul 
energetic și susținerea unui cadru 
legislativ și de reglementare stimulativ 
pentru investițiile private în producția de 
electricitate din surse regenerabile 
R2. Îmbunătățirea guvernanței 
corporative a întreprinderilor de stat din 
sectorul energetic 
R3. Bugetarea verde 
R4. Dezvoltarea unui cadru legislativ și 
de reglementare favorabil tehnologiilor 
viitorului, în special hidrogen și soluții 
de stocare 
R5. Reducerea intensității energetice a 
economiei prin dezvoltarea unui 
mecanism sustenabil de stimulare a 
eficienței energetice în industrie şi de 
creștere a rezilienței 
R6. Creșterea competitivității și 
decarbonnizarea sectorului de încălzire - 
răcire 
Investiții: 
I1. Noi capacități de producție de energie 
electrică din surse regenerabile 
I2. Infrastructura de distribuție a gazelor 
regenerabile (utilizând gazele naturale în 
combinație cu hidrogenul verde ca 
măsură de tranzitorie), precum și 
capacitățile de producție a hidrogenului 
verde și/sau utilizarea acestuia pentru 
stocarea energiei electrice 
I3. Dezvoltarea de capacități de producție 
pe gaz, flexibile și de înaltă eficiență, 

pentru cogenerarea de energie electrică 
și termică (CHP) în sectorul încălzirii 
centralizate, în vederea atingerii unei 
decarbonizări adânci 
I4. Lanț industrial de producție și/sau 
asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a 
celulelor şi panourilor fotovoltaice 
(inclusiv echipamente auxiliare), 
precum şi noi capacități de stocare a 
energiei electrice 
I5. Asigurarea eficienței energetice în 
sectorul industrial 

Componenta Energie răspunde 
inițiativei emblematice Accelerarea 
(Power-up) din Strategia anuală pentru 
2021 privind creșterea durabilă, care are 
ca obiectiv acordarea de întâietate 
tehnologiilor curate perene, dezvoltării 
și utilizării surselor regenerabile de 
energie. Prin reformele şi investițiile care 
contribuie la înlocuirea cărbunelui din 
mixul energetic și la stimularea 
producției de electricitate din surse 
regenerabile, inclusiv de hidrogen verde, 
componenta Energie din PNRR 
contribuie la accelerarea dezvoltării și 
utilizării surselor regenerabile de 
energie, inclusiv de hidrogen verde, 
precum şi la stocarea și integrarea 
energiei regenerabile în sistemul 
energetic. 
Buget: 1.620 mil. euro, din care solicitat 
în cadrul PNRR: 1.620 mil. euro. 
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Pilonul II Transformare digitală 

Componenta C7- Transformare 
digitală 
Obiectiv: O infrastructură digitală 
coerentă și integrată la nivelul 
administrației publice din România care 
să ofere servicii digitale de înaltă calitate 
atât cetățenilor, cât și companiilor. Prin 
realizarea acestui obiectiv sunt create 
condițiile pentru adoptarea tehnologiilor 
digitale în toate sectoarele și domeniile 
de activitate ale instituțiilor statului și 
pentru creșterea numărului de cetățeni și 
companii care vor putea beneficia și 
fructifica oportunitățile oferite de 
digitalizare. Implementarea pe scară 
largă a soluțiilor digitale va contribui, la 
creșterea gradului de transparentizare a 

activității autorităților statului și la 
reducerea barierelor birocratice, 
contribuind, de asemenea, la realizarea 
obiectivelor de dezvoltare durabilă. 
A. Servicii publice digitale pentru
cetățeni și firme
a) Reforma
R1. Dezvoltarea unui cadru unitar
pentru definirea arhitecturii unui sistem
de tip cloud guvernamental
b) Investiții
I1. Implementarea infrastructurii de
cloud guvernamental
I2. Investiții pentru dezvoltarea/
migrarea în cloud
I3. Realizarea sistemului de eHealth și
telemedicină
I4. Digitalizarea sistemului judiciar
I5. Digitalizare în domeniul mediului
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I6. Digitalizare în domeniul muncii și 
protecției sociale 
I7. Implementarea formularelor 
electronice eForms în domeniul 
achizițiilor publice 
I8. Carte de identitate electronică și 
semnătura digitală calificată 
I9. Digitalizarea sectorului organizațiilor 
neguvernamentale 
I10. Transformarea digitală în 
managementul funcției publice 
I18. Transformarea digitală și adoptarea 
tehnologiei de automatizare a proceselor 
de lucru în administrația publică 
B. Conectivitate digitală
a) Reforma
R2. Tranziția către atingerea obiectivelor
de conectivitate UE-2025 și stimularea
investițiilor private pentru dezvoltarea
rețelelor de foarte mare capacitate
b) Investiții
I11. Implementarea unei scheme de
sprijinire a utilizării serviciilor de
comunicații prin diferite tipuri de
instrumente pentru beneficiari, cu
accent pe zonele albe
C. Securitate cibernetică
a) Reforma
R3. Asigurarea securității cibernetice a
entităților publice și private care dețin
infrastructuri cu valențe critice
b) Investiții

I12. Asigurarea protecției cibernetice 
atât pentru infrastructurile TIC publice, 
cât și pentru cele private cu valențe 
critice pentru securitatea națională, prin 
utilizarea tehnologiilor inteligente 
I13. Dezvoltarea sistemelor de securitate 
pentru protecția spectrului 
guvernamental 
I14. Creșterea rezilienței și a securității 
cibernetice a serviciilor de infrastructură 
ale furnizorilor de servicii de internet 
pentru autoritățile publice din România 
I15. Crearea de noi competențe de 
securitate cibernetică pentru societate și 
economie 
D. Competențe digitale, Capital Uman
și utilizarea Internetului
a) Reforma
R4. Creșterea competentelor digitale
pentru exercitarea funcției publice și
educație digitală pe parcursul vieții
pentru cetățeni
b) Investiții
I16. Program de formare de competențe
digitale avansate pentru funcționarii
publici
I17. Scheme de finanțare pentru
biblioteci pentru a deveni hub-uri de
dezvoltare a competențelor digitale
I19. Scheme dedicate
perfecționării/recalificării angajaților
din firme
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Buget: 1.884,96 mil. euro, din care 
solicitat în cadrul PNRR: 1.884,96 mil. 
euro. 

Pilonul IV Coeziune socială și 
teritorială 

Componenta C10 – Fondul local 
Obiective: 
O1. Asigurarea cadrului necesar pentru 
dezvoltarea durabilă a localităților din 
România prin investiții în infrastructura 
locală care vor susține reziliența și 
tranziția verde a zonelor urbane și rurale, 
precum și reducerea disparităților 
teritoriale la nivel regional, intra-
regional și intra-județean. 

O2. Asigurarea cadrului pentru 
reformarea și digitalizarea 
instrumentelor de planificare teritorială 
și urbană la nivelul autorităților publice 
locale. 
Reforme: 
R1. Crearea cadrului pentru mobilitate 
urbană durabilă 

 Aprobarea și intrarea în vigoare a
legislației în domeniul mobilității
urbane durabile

 Crearea structurii pentru acordarea de
asistență tehnică pentru elaborarea
PMUD
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R2. Crearea cadrului de politică pentru o 
transformare urbană durabilă 
 Aprobarea și intrarea în vigoare Legii

zonelor metropolitane
 Aprobarea și intrarea în vigoare a

Politicii urbane a României (PUR)
R3. Crearea cadrului de politică pentru o 
transformare rurală durabilă: instituirea 
de consorții administrative în zonele 
rurale funcționale 
 Aprobarea și intrarea în vigoare a

actului legislativ de modificare a
Codului administrativ pentru
stabilirea unor consorții
administrative în zonele rurale
funcționale

R4. Îmbunătățirea calității locuirii 
 Aprobarea și intrarea în vigoare a

Strategiei naționale a locuirii (SNL) și
a planului de acțiune pentru a reduce
lipsa severă de locuințe

R5. Dezvoltarea sistemului de planificare 
- Codul Amenajării Teritoriului,
Urbanismului și Construcțiilor
 Aprobarea și intrarea în vigoare a

Codului amenajării teritoriului,
urbanismului și construcțiilor

 Crearea platformei digitale urbane de
date interoperabile

Investiții: 
I1. Mobilitate urbană durabilă 
(intervenție susținută de reforma R1. 
Crearea cadrului pentru mobilitate 
urbană durabilă) 

I1.1. Înnoirea parcului de 
vehicule destinate transportului public 
(achiziția de vehicule nepoluante); 

I1.2. Asigurarea infrastructurii 
pentru transportul verde – ITS/alte 
infrastructuri TIC; 

I1.3. Asigurarea infrastructurii 
pentru transportul verde – puncte de 
reîncărcare vehicule electrice; 

I1.4. Asigurarea infrastructurii 
pentru transportul verde – 
infrastructurii pentru biciclete la nivel 
local/metropolitan. 
I2. Construirea de locuințe pentru tineri 
și pentru specialiști din sănătate și 
învățământ (intervenție susținută de 
reforma R4. Îmbunătățirea calității 
locuirii) 
I3. Reabilitare moderată a clădirilor 
publice pentru a îmbunătăți furnizarea 
de servicii publice de către unitățile 
administrativ-teritoriale, intervenție 
susținută de reformele R2. Crearea 
cadrului de politici pentru o 
transformare urbană durabilă și de R3. 
Crearea cadrului de politici pentru o 
transformare rurală durabilă: instituirea 
consorțiilor administrative în zone 
rurale funcționale 
I4. Elaborarea / actualizarea în format 
GIS a documentelor de amenajare a 
teritoriului și de urbanism (intervenție 
susținută de reforma R5. Dezvoltarea 
sistemului de planificare - Codul 
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Amenajării Teritoriului, Urbanismului 
și Construcțiilor)  
Buget: 2.100 mil. euro, din care solicitat 
în cadrul PNRR: 2.100 mil. euro. Valorile 

din prezenta componentă nu includ 
TVA. 
 

 

 
Componenta C11 – Turism și cultură 
Obiectiv: Creșterea coeziunii sociale, 
economice și teritoriale și crearea de noi 
locuri de muncă în special în mediul 
rural, respectiv: 
(1) promovarea transformării socio-
economice durabile în zonele rurale și 
defavorizate prin dezvoltarea unei rețele 
de Organizații Regionale de 
Management al Destinațiilor și 
sprijinirea investițiilor locale în turism; 

(2) sprijinirea mobilității durabile prin 
crearea unei rețele naționale Velo, 
inclusiv rute Eurovelo și 
(3) reducerea decalajului de acces la 
cultură între zonele rurale și cele urbane 
mari. 
a ) Reforma 
R1. Operaționalizarea Organizațiilor de 
Management al Destinației (OMD) 
Obiectivul acestei reforme este creșterea 
competitivității sectorului turistic 
românesc și promovarea transformării 
socio-economice durabile în zonele 
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rurale și defavorizate prin adoptarea 
cadrului necesar pentru 
operaționalizarea Organizațiilor de 
Management al Destinației. 
b) Investiții
I1. Promovarea celor 12 rute
turistice/culturale
Obiectivul acestei investiții este de a
crește atractivitatea destinațiilor
turistice selectate în urma dezvoltării a
12 rute turistice/culturale tematice în
zonele rurale defavorizate din România
și crearea de noi locuri de muncă în
industria turistică.
Investiția presupune sprijin financiar
pentru promovarea celor 12 rute și
modernizarea /reabilitarea siturilor
turistice cu impact național și
internațional incluse în cele 12 rute,
identificate în zonele de destinație
optimă.
Obiectivele turistice vor fi selectate în
urma activității de cartografiere a
destinațiilor optime corespunzătoare
fiecărei Organizații de Management al
Destinației. Destinațiile optime ar trebui
identificate pe baza capacității lor de a
atrage turiști internaționali și naționali,
respectiv a promovării transformării
socio-economice durabile / orientate
către mediu în zonele rurale și
defavorizate.
Cele 12 rute sunt: ruta castelelor, ruta
curiilor, ruta culelor, traseul

gastronomiei tradiționale, ruta 
bisericilor fortificate, ruta bisericilor din 
lemn, ruta mănăstirilor din zona 
Moldovei, ruta Sfântului Ladislau, 
traseul castrelor romane, ruta cetăților, 
refacerea peisajului cultural din Delta 
Dunării în vederea creșterii atractivității 
zonei, ruta satelor cu arhitectură 
tradițională. 
I2. Modernizarea/crearea de muzee și 
memoriale 
Obiectivul acestei investiții este de a 
contribui la dezvoltarea turismului 
cultural prin modernizarea/crearea 
muzeelor și memorialelor dedicate 
opresiunii și conflictelor. 

a ) Reforma 
R2. Crearea cadrului pentru 
operaționalizarea traseelor cicloturistice 
la nivel național 
Obiectivul acestei reforme este de a 
contribui la dezvoltarea economică a 
orașelor mici și a zonelor rurale prin 
adoptarea unui cadru legislativ, 
instituțional și de investiții pentru 
realizarea traseelor cicloturistice și 
practicarea unor forme de turism 
durabil. 
Această măsură vizează asigurarea 
cadrului legislativ, instituțional și 
investițional pentru realizarea traseelor 
cicloturistice și practicarea unor forme 
de turism durabil care vor contribui la 
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dezvoltarea economică la nivel regional 
și local și creșterea nivelului de trai al 
locuitorilor din orașele mici și zonele 
rurale. 
b) Investiții
I3. Instituirea Centrului Național de
Coordonare Velo care:
a) va elabora studiul privind traseele
cicloturistice la nivel național;
b) va asigura digitalizarea pistelor și
traseelor velo prin dezvoltarea unei
Platforme Naționale eVelo ce cuprinde o
aplicație digitală integrată pentru toate
traseele cicloturistice și un site dedicat;
I4. Implementarea a 3000 km de piste
pentru biciclete
Obiectivul acestei investiții este de a
dezvolta un transport durabil prin
dezvoltarea infrastructurii traseelor
cicloturistice.
Implementarea acestei investiții va
include dezvoltarea a 3 000 km de noi
trasee naționale de ciclism în toată
România. Amplasarea rutelor va fi
prioritară de-a lungul principalelor rute
turistice.
a ) Reforma
R3. Reformarea sistemului de finanțare a
sectorului cultural
Reforma urmărește :
 crearea unui cadru juridic și

administrativ mai stabil, predictibil și
sustenabil pe termen lung pentru
sectorul cultural non-public

(privat/independent) și pentru 
lucrătorii culturali, crearea de 
instrumente de colectare de date care 
să permită, pe viitor, politici publice 
bazate pe aceste date și demararea 
unui proces care să contribuie la 
dezvoltarea socio-educațională și 
culturală a ruralului și urbanului mic, 
prin reducerea decalajelor față de 
urbanul mare. 

b) Investiții
I5. Creșterea accesului la cultură în
zonele defavorizate din punct de vedere
cultural
- Un program pilot de finanțare în
parteneriat cu autoritățile locale pentru a
sprijini programele culturale, anuale sau
multianuale puse în aplicare la nivel
local;
- Un program-pilot pentru finanțarea
proiectelor de educație culturală, ai căror
beneficiari sunt unități de învățământ
din zonele rurale și din orașele mici.
I6. Dezvoltarea unui sistem digital pentru
procesele de finanțare a culturii
Obiectivul acestei investiții este
dezvoltarea unui sistem digital pentru
acordarea finanțării publice în sectoarele
culturale.
Sistemul electronic va:
 facilita accesul la finanțare pentru

operatorii culturali naționali prin
cereri de finanțare simplificate și
digitalizate, evaluarea proiectelor,
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contractare, monitorizare și evaluare, 
debursarea finanțării, evaluarea ex-
post; 

 înregistra toate subvențiile culturale
publice deja acordate pentru a preveni
dubla finanțare;

 fi utilizat ca instrument de colectare a
datelor referitor la cheltuielile
culturale la nivelul tuturor și a oricărei
localități și regiuni, cu privire la
costurile culturale pe tip de proiect
etc. și să permită luarea unei decizii
bazate pe dovezi în domeniul politicii
culturale;

 permite accesul transparent la
informații neconfidențiale despre
proiecte pentru promotorii de
proiecte și publicul larg.

I7. Accelerarea digitalizării producției și 
distribuției de filme 
Obiectivul acestei investiții este de a 
consolida capacitatea 
microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii în 
producția de filme și de a accelera 
tranziția digitală a producătorilor și 
distribuitorilor de filme din România 
prin creșterea capacităților de producție 
digitală, distribuție, marketing și 
promovare, inclusiv tehnologii de 
arhivare digitală. 
Buget componenta: 449, 01 mil. euro, din 
care solicitat în cadrul PNRR: 449,01 mil. 
euro. 
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Pilonul V Sănătate, precum și 
reziliența economică, socială și 
instituțională 

Componenta C11 – Sănătate 
Obiective: Consolidarea rezilienței 
sistemului de sănătate din România prin 
creșterea nivelului de acces, siguranță, 
calitate și funcționalitate a serviciilor 
medicale și a infrastructurii sanitare 
Reforme: 
R1. Dezvoltarea capacității pentru 
gestionarea fondurilor publice din 
sănătate 
R2. Dezvoltarea capacității de investiții 
în infrastructura sanitară 

R3. Dezvoltarea capacității pentru 
managementul serviciilor de sănătate și 
managementul resurselor umane din 
sănătate 
Investiții: 
I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale 
prespitalicești 
I2. Dezvoltarea infrastructurii 
spitalicești publice 
Buget: 2.450,01 mil. euro, din care 
solicitat în cadrul PNRR: 2.450,01 mil. 
euro. 
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Componenta C13 – Reforme sociale 

Reforme: 
R1. Crearea unui nou cadru legal pentru 
a preveni separarea copiilor de familie 
R2. Reforma sistemului de protecție a 
persoanelor adulte cu dizabilități 
R3. Implementarea Venitului Minim de 
Incluziune (VMI) 
R4. Introducerea tichetelor de muncă și 
formalizarea muncii pentru lucrătorii 
casnici 
R5. Asigurarea cadrului legal pentru 
stabilirea salariului minim 

R6. Îmbunătățirea legislației privind 
economia socială 
R7. Reforma serviciilor de îngrijire de 
lungă durată pentru persoanele vârstnice 
Investiții: 
I1. Crearea unei rețele de centre de zi 
pentru copiii expuși riscului de a fi 
separați de familie 
I2. Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea 
infrastructurii sociale pentru persoanele 
cu dizabilități 
I3. Operaționalizarea introducerii 
tichetelor de muncă pentru lucrătorii 
casnici 
I4. Dezvoltarea unei rețele de centre de 
îngrijire de zi și de reabilitare pentru 
persoane vârstnice 
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Buget estimat: 196,74 mil. EUR, din care 
solicitat în cadrul PNRR: 196,74 mil. 
euro. 

Pilonul VI Politici pentru noua 
generație 

Componenta C15 – Educație 
Obiectiv general: Creșterea capacității 
de reziliență a sistemului educațional 
prin modernizarea infrastructurii 
educaționale și a dotării aferente, în 
corelare cu nevoile prezente și viitoare 
ale pieței forței de muncă, în vederea 
asigurării participării la un proces 
educațional de calitate, modern și 
incluziv. 
Reforme și investiții: 

R1. Elaborarea și adoptarea pachetului 
legislativ pentru implementarea 
proiectului "România Educată" 
R2. Dezvoltarea unui sistem de servicii 
de educație timpurie unitar, incluziv și 
de calitate 
I1. Construirea, echiparea și 
operaționalizarea a 110 creșe . 
I2. Înființarea, echiparea și 
operaționalizarea a 412 servicii 
complementare pentru grupurile 
defavorizate 
I3. Dezvoltarea programului-cadru 
pentru formarea continuă a 
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profesioniștilor care lucrează în servicii 
de educație timpurie 
R3. Reforma sistemului de învățământ 
obligatoriu pentru prevenirea și 
reducerea părăsirii timpurii a școlii 
I4. Sprijinirea unităților de învățământ 
cu risc ridicat de abandon școlar. 
I5. Cursuri de formare a utilizatorilor 
Sistemului Informatic Integrat al 
Învățământului din România (SIIIR) și 
ai instrumentului informatic al 
mecanismului de avertizare timpurie 
(MATE) și intervenții sistemice pentru 
reducerea părăsirii timpurii a școlii 
R4. Crearea unei rute profesionale 
complete pentru învățământul tehnic 
superior 
I6. Dezvoltarea a 10 consorții regionale și 
dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri 
profesionale integrate 
I13. Echiparea laboratoarelor de 
informatică din unitățile de învățământ 
profesional și tehnic (ÎPT) 
I14. Echiparea atelierelor de practică din 
unitățile de învățământ profesional și 
tehnic (ÎPT) 
I7. Transformarea liceelor agricole în 
centre de profesionalizare 
R5. Adoptarea cadrului legislativ 
pentru digitalizarea educației 
I8. Program de formare la locul de muncă 
pentru personalul didactic 

I9. Asigurarea echipamentelor și a 
resurselor tehnologice digitale pentru 
unitățile de învățământ 
I15. Școala online: Dezvoltarea 
platformei de evaluare și realizarea de 
conținut 
I16. Digitalizarea universităților și 
pregătirea acestora pentru profesiile 
digitale ale viitorului 
R6. Actualizarea cadrului legislativ 
pentru a asigura standarde ecologice de 
proiectare, construcție și dotare în 
sistemul de învățământ preuniversitar 
I17. Asigurarea infrastructurii 
universitare (cămine, cantine, spații de 
recreere) 
I10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și 
achiziționarea de microbuze verzi 
I11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de 
clasă preuniversitare și 
laboratoarele/atelierele școlare 
I12. Schema de granturi pentru consorții 
școlare rurale 
R7. Reforma guvernanței sistemului de 
învățământ preuniversitar și 
profesionalizarea managementului 
I18. Programul de formare și îndrumare 
pentru managerii și inspectorii școlari 
Buget: 3.605,97 mil. euro, din care 
solicitat în cadrul PNRR: 3.605,97 mil. 
euro. 
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6.2. Posibilități de dezvoltare 
socială coerentă a comunității 
Șcheia 
În cadrul Strategiei Naționale de 
Dezvoltare Durabilă a României 2030 
este menționat faptul, că sub aspect 
social este nevoie de o societate coezivă, 
care să beneficieze de îmbunătățirea 
sistemului de educație și sănătate, de 
reducerea inegalităților dintre bărbați și 
femei, dintre mediul urban și rural, care 
să conducă la promovarea unei societăți 
deschise, în care cetățenii se pot simți 
apreciați și sprijiniți. E nevoie de 
cultivarea rezilienței populației, în așa fel 
încât cetățeanul, într-un cadru 
instituțional echitabil, să își poată realiza 
visurile acasă. În același timp, statul 
trebuie să ajute la sporirea potențialului 
cetățeanului prin abordarea problemelor 
legate de sănătate, de educație și de 
limitele pieței libere, probleme la care se 
poate răspunde prin politici publice, 
rezultatul fiind un nivel de trai cât mai 
ridicat pentru toți cetățenii. Sporirea 
capitalului social – crearea unui simț 
civic definit prin încredere între cetățeni 
- va conduce la deblocarea potențialului
cetățenilor pentru a se realiza prin forțe
proprii, asigurând totodată și
dezvoltarea durabilă a comunităților lor.

Excluziunea şi incluziunea socială sunt 
concepte multidimensionale. 
Dimensiunile sociale, culturale şi politice 
trebuie, de asemenea, luate în 
considerare. Cineva poate fi acceptat din 
punct de vedere economic dar poate fi 

exclus din punct de vedere locativ cum ar 
fi dacă locuiește într-o zonă considerată 
a fi foarte proastă. Însă, este vorba de 
ceva mai mult: incluziunea socială nu 
este corelată doar cu aspectele 
financiare, ca o condiție de bază (de 
exemplu, condițiile de locuire şi ale 
venitului) dar şi, mai mult de atât, de 
aspectul subiectiv: respectul de sine şi 
sentimentul de apartenență la o 
comunitate. 

Investițiile în oameni pentru asigurarea 
unui capital uman înalt calificat 
reprezintă cheia progresului economic 
durabil pe termen mediu și lung. 

Creșterea sustenabilă și sănătoasă a 
economiei are la bază investițiile în 
mediul de afaceri, infrastructură și în 
capitalul uman, precum și în sporirea 
creșterea rezilienței sistemelor de 
sănătate și protecție socială. 

Societățile actuale se confruntă cu o serie 
de noi provocări determinate, în mare 
parte, de progresul tehnologic și de 
dezvoltarea noilor tehnologii, iar pentru 
a putea răspunde în mod adecvat este 
necesar ca sistemul de educație și 
formare profesională să se adapteze 
dinamicii pieței muncii și să furnizeze 
acele calificări, competențe și abilități 
solicitate. 
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1. Programul Operațional Educație și Ocupare

Prioritatea 6-Creșterea accesului pe 
piața muncii 

1. Obiectiv Specific FSE+

Îmbunătățirea accesului pe piața muncii 
pentru toate persoanele aflate în 
căutarea unui loc de muncă, în special 
pentru tineri, șomeri de lungă durată și 
grupurile dezavantajate pe piața muncii, 
persoanele inactive, prin promovarea 
angajării pe cont propriu și a economiei 
sociale; 

Tipuri de acțiuni 

2. 6.i.1. Furnizarea serviciilor de
identificare, îndrumare, sprijin și
management de caz pentru
persoanele din grupuri
dezavantajate în vederea facilitării

accesului pe piața muncii, în 
complementaritate cu serviciile de 
management de caz acordate pentru 
comunitățile marginalizate finanțate 
prin Programul Operațional 
Incluziune și Demnitate Socială, 
inclusiv campanii de informare cu 
privire la beneficiile oferite de 
înregistrarea ca persoană în căutarea 
unui loc de muncă, de obținerea unei 
calificări profesionale și/sau a unui 
loc de muncă. 

6.i.2 Furnizarea de pachete
prestabilite de măsuri de ocupare 
în vederea integrării socio-
profesionale a persoanelor din 
grupuri dezavantajate pe piața 
muncii, urmare a rezultatului 
profilării, prin: 
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- servicii personalizate de informare,
consiliere și orientare (management
de caz);

- servicii de sprijin în găsirea unui loc
de muncă/ mediere/ integrare pe
piața muncii/activare;

- programe de formare profesională/
ucenicie la locul de muncă/ stagii/
alte programe de pregătire (a doua
șansă, alfabetizare etc.) în vederea
îmbunătățirii nivelului de
competențe;

- servicii de evaluare și certificare a
competențelor obținute în contexte
informale sau nonformale;

- furnizarea de servicii de
acompaniere socio-profesională,
alături de cele de ocupare, pentru
categorii de persoane dezavantajate
în piața muncii;

- măsuri de dezvoltare de competențe
necesare inserției pe piața muncii
pentru sportivii la final de carieră,
care nu au nicio altă
ocupație/meserie certificată

- pachete de măsuri pentru stimularea
mobilității, inclusiv pentru relocare

- acordarea de granturi furnizorilor de
servicii suport de integrare pe piața
muncii dimensionate în funcție de
perioada pentru care persoana
rămâne ocupată (cel puțin 6 /12 luni
după semnarea unui contract de
muncă);

- 6.i.3 Finanțarea de intervenții
integrate în zone cu deficit de forță
de muncă și migrație sezonieră, care
să cuprindă printre altele și
următoarele acțiuni:

- identificarea dimensiunii
fenomenului de deficit de forță de
muncă și migrație sezonieră prin
inițierea de studii;

- identificarea persoanelor care se
supun migrației sezoniere și a celor
ocupate în agricultura de
subzistență, motivarea acestora prin
acțiuni specifice;

- proiectarea serviciilor suport pentru
reducerea deficitelor în parteneriat
cu comunitate locală, cu partenerii
sociali și cu alte părți interesate
(angajatori, etc), inclusiv cu diaspora
în perspectiva migrației de
întoarcere;

- furnizarea de pachete de măsuri
adaptate conform acțiunii 5.i.2.

3. Grup țintă

- Persoane inactive, tineri cu vârsta de
peste 30 ani,

- șomeri, șomeri de lunga durată,
- persoane cu dizabilităţi,
- persoane din comunități 

marginalizate,
- persoane din zone rurale,
- persoane aparținând minorităților,
- persoane eliberate din detenție,
- tineri post instituționalizați,
- sportivi la final de carieră

2. Obiectiv Specific FSE+

(iii) Promovarea participării echilibrate
după gen pe piața muncii și a
asigurării echilibrului dintre viața
profesională și cea privată, inclusiv
prin facilitarea accesului la servicii
de îngrijire a copiilor și a
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persoanelor aflate într-o situație de 
dependență 

Tipuri de acțiuni 

6.iii.2. Stimularea angajatorilor
pentru utilizarea unor forme de
muncă flexibile și pentru 
finanțarea investițiilor care să 
permită utilizarea acestor forme, 
în vederea asigurării echilibrului 

dintre viața profesională și cea de 
familie 

4. Grup țintă

∗ Femei inactive,
∗  șomere,
∗ șomere de lungă durată,
∗ femei angajate

Prioritatea 8 – Modernizarea 
instituțiilor pieței muncii 

Obiectiv specific FSE+ 

(ii). Modernizarea instituțiilor și a 
serviciilor pieței muncii pentru a 
evalua și anticipa necesarul de 
competente și a asigura asistență 
personalizată și în timp real 
urmărind asigurarea 
medierii/plasării (matching), 

tranziției și a mobilității forței de 
muncă 

Tipuri de acțiuni 

8.ii.1. Îmbunătățirea mecanismelor de
monitorizare a informațiilor din
piața muncii, de anticipare a 
nevoii de competențe, de evaluare 
și monitorizare a politicilor publice 
privind măsurile active și formarea 



Pagina 348 din 379 

profesională sau adăugarea de noi 
dezvoltări privind: 

- colectarea, prelucrarea, analiza
datelor și diseminarea informațiilor
relevante pentru piața muncii, în baza
protocoalelor/parteneriatelor cu
actorii relevanți;

- elaborarea prognozelor pe termen
scurt, mediu și lung privind nevoia de
competențe;

- adaptarea programelor de 
formare/educație la nevoia de 
competențe identificate; 

- Implementarea unui sistem unitar de
monitorizare a inserției socio-
profesionale a absolvenților
sistemului de învățământ

- creșterea capacității instituțiilor
relevante de a monitoriza și evalua
politicile publice și de a utiliza
sistemele informatice suport prin
formarea de specialiști, seminarii,
instruire, formare continuă;

- evaluarea politicilor și revizuirea în
consecință.

8.ii.2. Consolidarea dialogului social și
a parteneriatelor pentru ocupare și
formare 

• Consolidarea parteneriatului pentru
formarea profesională continuă prin
dezvoltarea capacității administrative
a Comitetelor Sectoriale, inclusiv prin
formarea profesională a specialiștilor.

• Furnizarea de pachete integrate
pentru partenerii sociali în scopul
modernizării și îmbunătățirii

funcționării dialogului social pentru 
piața muncii prin: 

- Sprijinirea partenerilor sociali pentru
a colecta și analiza informații cu
privire la tendințele manifestate la
nivel de național, de sector sau
regional, în legătură cu aspecte
precum: evoluții economice, condiții
de muncă, organizarea muncii,
necesar de formare, negocieri
colective, etc.;

- Sprijinirea partenerilor sociali în a
încheia acorduri de cooperare
bipartite la nivel de grup de unități,
sectorial sau național, prin
organizarea unor sesiuni de dezbateri
/ workshop-uri / conferințe, inclusiv
în context European, pentru a
identifica teme ce pot constitui baza
revitalizării contractelor colective de
muncă sectoriale;

- Creșterea calității reprezentării de
către partenerii sociali prin furnizarea
de programe de formare sau crearea
unor oportunități pentru schimb de
informații la nivelul partenerilor
sociali, atât la nivel național, dar și
inter-sectorial sau regional.;

- Îmbunătățirea calității expertizei
partenerilor sociali reprezentativi
pentru a furniza servicii de calitate
membrilor săi, precum și pentru a
îmbunătăți implicarea efectivă a
acestora în dialogul social, indiferent
de nivel;

- Consolidarea expertizei partenerilor
sociali în acord cu tematicile europene
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și naționale cu care se operează în 
contextul Semestrului European și 
Pilonului European al Drepturilor 
Sociale, inclusiv prin derularea unor 
activități de cercetare relevante; 

- Dezvoltarea și implementarea de
acorduri transnaționale și preluarea
unor bune practici în ceea ce privește
dialogul social și piața muncii la nivel
European;

- Acțiuni de creștere a capacității
partenerilor sociali pentru a contribui
eficient la dezvoltarea și
implementarea politicilor de ocupare
(instrumente de lucru / procedurarea
și standardizarea activității,
consolidare expertiză în acord cu
tematicile europene, adaptare
tematici europene în dialogul social
național).

• Sprijin acordat partenerilor sociali
pentru implementarea acordurilor
europene cadru încheiate de partenerii

de dialog social europeni (framework 
agreements) 

• Crearea și asigurarea transparenței
unei baze de date naționale care să
conțină informații privind rezultatele
dialogului social (structurile
partenerilor sociali, organizațiile
sindicale și patronale reprezentative,
contractele colective de muncă
încheiate la diferite niveluri,
acordurile bipartite).

Grup țintă 

∗ Personal din autorități și instituții 
publice, institute de cercetare, 
furnizori de servicii de ocupare și 
formare, angajatori și  membrii / 
specialiști ai comitetelor sectoriale și 
ai partenerilor sociali,  

∗ Organizații sindicale și patronale 
reprezentative 

∗ ONG-uri cu competențe în domeniu 
∗ Angajatori. 
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9. Programul  Operațional Incluziune și Demnitate Socială

Prioritatea 2 - Protejarea dreptului la 
demnitate socială 

Obiectiv Specific FDER 

Îmbunătățirea integrării socioeconomice 
a comunităților marginalizate, a 
migraților și a grupurilor dezavantajate 
prin măsuri integrate care să includă 
asigurarea de locuințe și servicii sociale; 

Tipuri de acțiuni 

Construcția de locuințe sociale, măsură 
care vizează îmbunătățirea condițiilor de 
locuire pentru populație. Acestea vor fi 
dezvoltate în unitățile administrativ 
teritoriale cu nevoie stringenta, 
potențialii beneficiari fiind autoritățile 
publice locale 

Grup țintă 

∗ Tineri în situații de vulnerabilitate 
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Prioritatea 3: Sprijinirea 
comunităților rurale fără acces sau cu 
acces redus la servicii primare 

1. Obiectiv Specific FDER

(ix) Creșterea accesului egal și în timp
util la servicii de calitate,
sustenabile și cu prețuri accesibile;
modernizarea sistemelor de
protecție socială, inclusiv
promovarea accesului la protecție
socială; îmbunătățirea 
accesibilității, a eficacității și a
rezilienței sistemelor de sănătate și
a serviciilor de îngrijire pe termen
lung;

Tipuri de acțiuni 

- dezvoltarea serviciilor cu caracter
integrat în comunitățile rurale - Aceste
servicii de asistență socială, asistență
medicală comunitară, suport
educațional vor fi crește accesul

persoanelor vulnerabile la servicii de 
calitate în comunitățile rurale. Ele 
presupun formarea unor echipe 
comunitare de specialiști, compuse din: 
asistent social/tehnician în asistența 
socială, asistent medical comunitar, 
îngrijitor de persoane vârstnice, 
mediator școlar, consilier ocupare cu 
munca de teren, în funcție de nevoile 
comunității (populație școlara sau 
îmbătrânita, pre-existenta sau nu a 
acestor specialiști în comunitate etc). O 
parte dintre specialiști vor fi formați în 
cadrul proiectului. 
- crearea și funcționarea unui call
center pentru persoane vulnerabile,
solicitările primite fiind preluate și
referite către furnizorii de servicii sociale
din comunitate, în funcție de nevoie
(copil/pers. cu dizabilităţi/persoana în
vârsta etc).
- sprijinul acordat autorităților
locale pentru a reglementa situația



Pagina 352 din 379 

așezărilor informale (identificarea 
acestora, evaluarea situației, cadastrare, 
suport administrativ) 
- măsuri de formare continuă a
personalului din serviciile destinate
grupurilor vulnerabile.

Grup țintă 

∗ Specialiștii care lucrează cu aceste 
persoane 

∗ Familiile sau aparținătorii 
acestora 

∗ Specialiștii care lucrează în 
serviciile destinate acestor 
persoane 

∗ Persoane Vârstnice 
∗ Copii 
∗ Tineri 
∗ Persoane cu dizabilităţi 
∗ Persoane care locuiesc în așezări 

informale 

2. Obiectiv Specific FDER
d(iii) - îmbunătățirea integrării

socioeconomice a comunităților 
marginalizate, a migranților și a 

grupurilor dezavantajate prin 
măsuri integrate care să includă 
asigurarea de locuințe și servicii 
sociale; 

Tipuri de acțiuni 

Sprijin pentru comunitățile rurale fără 
acces sau cu acces redus la servicii 
sociale. Se vor finanța amenajări spatii 
pentru derularea serviciilor și dotarea 
acestora 

Grup țintă 

∗ Specialiștii care lucrează cu aceste 
persoane 

∗ Familiile sau aparținătorii acestora 
∗ Specialiștii care lucrează în serviciile 

destinate acestor persoane 
∗ Vârstnici 
∗ Copii 
∗ Tineri 
∗ Persoane cu dizabilităţi 
∗ Persoane care locuiesc în așezări 

informale 
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Prioritatea 4: Reducerea disparităților 
dintre copiii la risc de sărăcie și/sau 
excluziune socială și ceilalți copii  

1. Obiectiv Specific FSE+

(iii) promovarea participării femeilor la
piața muncii, a unui echilibru mai
bun între viața profesională și cea
privată, inclusiv accesul la servicii de
îngrijire a copiilor și a persoanelor
dependente

Tipuri de acțiuni 

- măsuri care contribuie la un acces mai
bun al femeilor la piața muncii,
precum și la un echilibru mai bun al
vieții de familie cu viața profesională :
Sprijinul acordat familiilor
monoparentale este în principal
direcționat spre mamele singure. Ele
reprezintă procentul dominant al
părinților singuri. Măsura prevede
acordarea unui sprijin tailor-made,

adaptat nevoilor mamelor, în vederea 
creșterii angajabilității și autonomiei 
părintelui singur : acordarea de 
vouchere before și after school, 
vouchere pentru activitățile de 
weekend ale copiilor (sport, creație, 
artă), finanțarea cursurilor de 
recalificare pentru părintele singur cu 
venituri mici, care dorește schimbarea 
domeniului profesional etc. 

Grup țintă 

∗ Părinți singuri care au în îngrijire 
copii (0-18 ani), dintre care femei 

2. Obiectiv Specific FSE+

(ix) - creșterea accesului egal și în timp
util la servicii de calitate, sustenabile
și cu prețuri accesibile;
modernizarea sistemelor de
protecție socială, inclusiv
promovarea accesului la protecție
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socială; îmbunătățirea accesibilității, 
a eficacității și a rezilienței 
sistemelor de sănătate și a serviciilor 
de îngrijire pe termen lung 

Tipuri de acțiuni 

Măsuri care contribuie la un acces mai 
bun al copiilor și tinerilor la servicii de 
calitate în comunitate, cât mai aproape 
de domiciliu : 
- Centrele de zi pentru prevenirea
separării copilului de familie oferă
servicii de asistență și îngrijire copiilor,
pe durata zilei, dar și informare,
consiliere, îndrumare și, după caz, ajutor
material pentru familii, dar și pentru
persoanele în grija cărora se află copiii cu
părinți plecați în străinătate.
- Centrele de servicii specializate
pentru copiii și tinerii cu tulburări de
comportament – sunt vizate construirea
/reabilitarea / modernizarea/  extinderea
/echiparea unor centre de zi pentru
copiii și adolescenții cu tulburări de
comportament (violenta), precum și
servicii de  terapie acești copii și tineri.
- Servicii de sprijin în comunitate
pentru tinerii care au părăsit sistemul de
protecție specială - Sprijinirea tinerilor
care urmează sa părăsească sistemul de
protecție specială și a celor care au

părăsit sistemul, prin furnizarea de 
servicii integrate: consiliere, orientare în 
carieră, dezvoltare personală și 
dezvoltarea de abilități de viață 
independentă, monitorizare post-
intervenție în vederea asigurării 
sustenabilității masurilor, asigurarea 
locuinței gratuite prin acordarea unui 
voucher pentru plata chiriei timp de 12 
luni 
- pentru accesul copiilor afectați de
sărăcie la activități recreative în vederea
îmbunătățirii aptitudinilor sociale se vor
finanța tabere de creație/sport pentru
copii școlari (ciclu primar și gimnazial)
- măsuri de formare continuă a
personalului din serviciile destinate
grupurilor vulnerabile.

Grup țintă 

∗ Specialiștii care lucrează cu aceste 
persoane 

∗ Familiile sau aparținătorii acestora 
∗ Specialiștii care lucrează în serviciile 

destinate acestor persoane 
∗ Copii 
∗ Asistenții personali ai copiilor cu 

dizabilităţi (care ii vor însoți în 
tabere) 

∗ Tineri 



Pagina 355 din 379 

Prioritatea 6: Sprijin pentru 
persoanele cu dizabilităţi 

1. Obiectiv Specific FSE+

(vii) -   favorizarea incluziunii active
pentru a promova egalitatea de șanse și
participarea activă și a îmbunătăți
capacitatea de inserție profesională

Tipuri de acțiuni 

- acordarea unui pachet integrat
pentru susținerea încadrării pe piața
muncii sau a creșterii angajabilității
persoanelor cu dizabilități, asigurat
printr-un mecanism competitiv, de către
furnizori publici sau privați de servicii de
ocupare: campanie media,
informare/diseminare, identificare a
angajatorilor și persoanelor cu
dizabilități, evaluarea abilităților
profesionale și sociale, aplicat de către o
echipa de specialiști (consilier

vocațional, psiholog etc), organizarea 
unor burse ale locurilor de muncă pentru 
persoanele cu dizabilități, precum și 
măsuri de acompaniament pre și post 
angajare, minim 6 luni de la data 
angajării. 

Grup țintă 

∗ Persoane cu dizabilități în căutarea 
unui loc de muncă 

2. Obiectiv Specific FSE+

(ix) - creșterea accesului egal și în timp
util la servicii de calitate, sustenabile
și cu prețuri accesibile; modernizarea
sistemelor de protecție socială,
inclusiv promovarea accesului la
protecție socială; îmbunătățirea
accesibilității, a eficacității și a
rezilienței sistemelor de sănătate și a
serviciilor de îngrijire pe termen lung;
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Tipuri de acțiuni 

- Dezvoltarea de servicii de
îngrijire/ reabilitare de zi destinate
copilului cu dizabilități (fie în centre, fie
mobile), în cadrul cărora să fie oferite
servicii de abilitare/reabilitare,
specializate pe tip de dizabilitate,  în mod
special a celor care provin din familii
care nu dispun de resurse pentru a
accesa aceste servicii . Organizarea de
cursuri destinate părinților copiilor cu
dizabilități în vederea dezvoltării
abilităților parentale specifice.
- Dezvoltarea infrastructurii și
serviciilor sociale pentru persoanele cu 
dizabilităţi care părăsesc sistemul de 
protecție specială ori care doresc să 
trăiască independent în comunitate 
(centre de zi, centrele de pregătire pentru 
viața independentă, locuințe protejate 
etc) 
- Accesul persoanelor cu 
dizabilități la echipamente, mijloace și 
tehnologii asistive, pentru incluziune 
socială și participare activă la viața 
comunității.  

- Măsuri de formare a personalului
din serviciile destinate grupurilor
vulnerabile.

Grup țintă 

∗ Specialiștii care lucrează cu aceste 
persoane 

∗ Specialiștii care lucrează în serviciile 
destinate acestor persoane 

∗ Persoane cu dizabilităţi 

3. Obiectiv Specific FDER
d(iii)   - îmbunătățirea integrării
socioeconomice a comunităților
marginalizate, a migranților și a
grupurilor dezavantajate prin măsuri
integrate care să includă asigurarea de
locuințe și servicii sociale;

Tipuri de acțiuni 

- Renovarea/construirea și dotarea
unor centre tip respiro pentru persoane
cu dizabilităţi și familiile acestora
- Achiziționare echipamente 
asistive 

Grup țintă 

∗ Persoane cu dizabilităţi 
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Prioritatea 8: Ajutorarea persoanelor 
defavorizate 

Obiectiv Specific FSE+ 

(xi) reducerea deprivării materiale prin
furnizarea de alimente și/sau
asistență materială de bază
persoanelor celor mai defavorizate,
inclusiv prin măsuri auxiliare

Tipuri de acțiuni 

- Măsuri de suport pentru
diminuarea ratei de deprivare materială
a cetățenilor, atât pentru diminuarea
sărăciei copiilor și a familiilor cu mulți
copii (vouchere  pentru nou-născuți,
vouchere pentru școlari clasa zero),
precum și sprijin prin vouchere pentru
alimente și masa calda/cantina.

Intervențiile prevăzute prin aceasta 
Prioritatea urmăresc susținerea material 
a persoanelor defavorizate. 
În acest sens măsurile preconizate sunt: 

1. Vouchere pentru achiziția de alimente
si/sau masa calda/cantine
Această măsură se va adresa unui
număr de cel puțin  1.200.000 persoane
pe an, măsura prin care vor fi distribuite
vouchere pentru alimente de bază sau
masa caldă, în valoare de 100 euro în
fiecare an, timp de 4 ani.

2. Vouchere pentru copil

Aceasta măsură se va adresa familiilor la 
nașterea copilului dar și pentru 
sprijinirea copilului la debutul școlar 
(clasa zero). Prin aceasta măsură se va 
asigura sprijin material sub forma de 
vouchere “trusou nou născut” sau 
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pachet “debut școlar”, în valoare de 150 
euro, de care vor beneficia aproximativ 
1.200.000 copii ( 200000 de copii pe an, 
pentru o perioada de 6 ani (2022-2027). 

În implementarea acestei măsuri se va 
urmări distribuirea acestui tip de ajutor 
pentru familiile ale căror venituri sunt 
situate sub media la nivel național. 

Grup țintă 

∗ 1,2 mil persoane adulte în situație de 
deprivare materiala/an 

∗ 1,2 milioane copii (nou născuți sau 
la începutul ciclului primar de 
educație) – 200.000 pe an 

10. Programul Operațional Sănătate

Prioritatea 2: Creșterea calității 
serviciilor de asistență medicală 
primară, comunitară și serviciilor 
oferite în regim ambulatoriu 

1. Obiectiv Specific FEDR

OS (iv) Asigurarea accesului egal la
asistență medicală prin 
dezvoltarea infrastructurii, 
inclusiv la asistență medicală 
primară 

Tipuri de acțiuni 

Investiții (exemple acțiuni eligibile: 
dotare/ modernizare) în infrastructura: 
- cabinetelor medicilor de familie
(inclusiv puncte de lucru pentru medicii
de familie și centre de permanență) cu
prioritate cele din mediul rural, zone
marginalizate, zone greu accesibile,
inclusiv în zonele în care aceștia nu sunt
prezenți sau în care infrastructura
existentă este precară sau lipsește
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- publică a
centrelor/compartimentelor unde se 
furnizează servicii de asistență medicală 
comunitară 
- publică în care se furnizează
servicii de asistență medicală școlară,
inclusiv servicii de asistență
stomatologică (ex: cabinete medicale,
inclusiv cabinete medicale
stomatologice organizate în unități de
învățământ sau în centre comunitare
integrate, dotarea cu unități mobile
pentru asigurarea accesului copiilor,
tinerilor și persoanelor neasigurate la
servicii de calitate)
Investiții (exemple acțiuni eligibile:
dotare/ extindere/ modernizare/
reabilitare) în infrastructura publică a:
- unităților sanitare/ altor structuri
publice care desfășoară activități
medicale de tip ambulatoriu/acordă
asistență medicală ambulatorie (inclusiv
unitățile sanitare care vor implementa
programe de screening / diagnosticare și
tratament)
- unităților sanitare în scopul
reorganizării/ reconversiei unor secții
din unitățile sanitare cu paturi de acuți
în paturi de spitalizare de zi,
concomitent cu măsuri de întărire a
capacității furnizării serviciilor medicale
și chirurgicale de tip ambulatoriu

Grup țintă 

- Cabinete medicilor de familie
- Unități sanitare/ structuri  publice
care desfășoară activități medicale

- Centre/compartimente unde se
furnizează servicii de asistență medicală
comunitară
- Cabinete de asistență medicală
școlară/ stomatologică

2. Obiectiv Specific FSE+

OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp
util la servicii de calitate, 
sustenabile și cu prețuri accesibile; 
modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecție 
socială; îmbunătățirea
accesibilității, a eficacității și a 
rezilienței sistemelor de sănătate și 
a serviciilor de îngrijire pe termen 
lung 

Tipuri de acțiuni 

Îmbunătățirea accesibilității și 
eficacității asistenței medicale primare şi 
integrarea cu serviciile de asistență 
medicală comunitară 
 dezvoltarea de instrumente de
suport care să faciliteze creșterea
accesibilității și eficacității serviciilor de
asistență medicală primară și integrarea
cu serviciile de asistență medicală
comunitară
Exemple de acțiuni eligibile:
• actualizarea  pachetului de 
servicii de asistență medicală primară, 
cu creșterea ponderii serviciilor de 
prevenție primară și asigurarea 
continuității și la standarde de calitate a 
serviciilor de diagnostic, monitorizare și 
tratament al stadiilor precoce de boală, 



Pagina 360 din 379 

secundară pentru adulți și copii, inclusiv 
pentru cei din comunități/ grupuri 
vulnerabile.  
• diagnosticul, monitorizarea şi
tratamentul acordat pacientului cronic
(ex. HTA, diabet etc) în comunitate
• introducerea unor protocoale
care să permită medicilor de familie să
recomande analize de laborator în
genetică medicală
• redefinirea mecanismelor de
plată bazată pe criterii de performanță;
dezvoltarea de metodologii/ standarde/
procedurilor de „parcurs terapeutic”
pentru cele mai frecvente patologii cu
care se confruntă medicii de familie
• dezvoltarea de standarde de
calitate și cost, proceduri și protocoale
de lucru în sistem integrat  pentru
asistența medicală comunitară cu
medicina de familie
• soluții de telemedicină, dotarea
cu echipamente a personalului care
poate furniza servicii de asistență
medicală primară
• alte tipuri de măsuri necesare, etc.
 dezvoltarea competențelor 
personalului implicat în furnizarea 
serviciilor și a paletei de servicii de 
asistență medicală primară  
Exemple de acțiuni eligibile:  
• dezvoltare curriculum
• furnizare de programe de
instruire
 furnizarea de servicii de asistență
medicală primară, cu accent pe servicii
preventive acordate:
• persoanelor din mediul rural

• persoanelor din zone greu
accesibile
• persoanelor dezavantajate socio-
economic/ vulnerabile (ex. cu părinți
neasigurați sau beneficiari de  VMG
persoane cu dizabilități, minorități
etnice defavorizate, persoane fără
adăpost, persoane vârstnice dependente,
persoane fără venituri, persoane în
nevoie etc).

Îmbunătățirea accesibilității și 
eficacității rețelei de medicină școlară, 
inclusiv a celei stomatologice, ca parte a 
asistenței medicale primare adresate 
copiilor şi tinerilor, atât din mediul 
urban, cât şi din mediul rural 
 dezvoltarea de instrumente de
suport care să faciliteze creșterea
accesibilității și eficacității rețelei de
medicină școlară, inclusiv a celei
stomatologice
Exemple de acțiuni eligibile:
• definirea cadrului strategic și de 
reglementare pentru asigurarea 
asistenței medicale în unitățile de 
învățământ 
• dezvoltarea de instrumente de
suport/ norme/ standarde etc. privind
condițiile de mediu din unitățile de
învățământ
• dezvoltarea unui pachet minimal
de servicii pentru unitățile de
învățământ în funcție de numărul de
copii
• elaborarea costului pachetului de
servicii;
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• dezvoltarea instrumentelor de
practică pentru a asigura sănătatea
copiilor și tinerilor în unitățile de
învățământ
• alte măsuri necesare etc
 asigurarea de personal suficient
din punct de vedere numeric și
dezvoltarea competențelor personalului
pentru furnizarea echitabilă a serviciilor
de sănătate în unități de învățământ, cu
accent pe: copii/ tineri din mediul rural,
zone greu accesibile, populație
dezavantajată socio-economic/
vulnerabilă (ex. cu părinți neasigurați
sau beneficiari de  VMG, persoane cu
dizabilități, minorități etnice
defavorizate, persoane fără adăpost etc).
Exemple de acțiuni eligibile:
 definirea categoriilor profesionale
implicate în furnizarea asistenței 
medicale în unitățile de învățământ, 
definirea responsabilității și a 
complementarității cu pachetul de 
servicii de bază pentru copii, furnizat de 
medicul de familie 
• definirea modalităților de
furnizare și a modalităților de plată 
• evaluarea necesarului de servicii
medicale pentru unitățile de învățământ
• pregătirea personalului, inclusiv
dezvoltarea de noi competențe și
asigurarea graduală a nevoii de servicii,
 asigurarea accesului copiilor/
tinerilor la servicii de medicina școlară și/
sau stomatologică (ex. în unitățile de
învățământ/ în centrele comunitare/ alt
tip de facilități etc.):
Exemple de acțiuni eligibile:

• inventarierea situației actuale a
cabinetelor medicale şi stomatologice
din  școli;
• furnizarea de servicii medicale de
prevenție (inclusiv de stomatologie)
pentru copii și tineri, cu accent pe copii/
tineri din mediul rural (inclusiv
localități în care școlile au număr redus
de elevi), din zone greu accesibile,
populație dezavantajată socio-
economic/ vulnerabilă (ex. cu părinți
neasigurați sau beneficiari de  VMG,
persoane cu dizabilități, minorități
etnice defavorizate, persoane fără
adăpost etc).

Grup țintă 

∗ Personal implicat în furnizarea de 
servicii medicale/ medico- sociale la 
nivelul comunității 

∗ Personal implicat în furnizarea de 
servicii de asistență medicală 
primară 

∗ Persoane  care beneficiază de servicii 
de asistență primară/ comunitară, 
din care: 

- din mediul rural
- din zone greu accesibile
- populație dezavantajată socio-
economic/ vulnerabilă  (ex. neasigurați
sau beneficiari de  VMG persoane cu
dizabilități, minorități etnice
defavorizate, persoane fără adăpost etc).
∗ Medici de familie, cu accent pe:
- mediul rural sau care oferă
servicii medicale pentru pacienți din
mediul rural
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- zone greu accesibile sau care oferă
servicii medicale pentru pacienți din
aceste zone
- zone cu populație dezavantajată
socio- economic/ vulnerabilă sau care 
oferă servicii medicale pentru pacienți 
din aceste zone sau care au pe lista 
populație dezavantajată socio-
economic/ vulnerabilă (ex. neasigurați, 
beneficiari de VMG, persoane cu 
dizabilități, minorități etnice 
defavorizate,  persoane fără adăpost 
etc.). 
∗ Persoane care oferă servicii de 

medicină școlară, inclusiv servicii 
stomatologice (ex. medici de familie, 
asistente medicale, asistenți 
medicali comunitari/ mediatori 
sanitari, personal care asigură 
asistența medicală primară acordată 
copiilor și tinerilor, medici 
stomatologi, asistente medicale din 

cabinetele medicale stomatologice 
etc.) 

∗ Copii/ tineri care beneficiază de 
servicii de medicină școlară, cu 
accent pe: 

- mediul rural
- zone greu accesibile
- populația dezavantajată socio-
economic/ vulnerabilă (ex. cu părinți
neasigurați sau beneficiari de  VMG
persoane cu dizabilități, minorități
etnice defavorizate, persoane fără
adăpost etc).
∗ Copii/ tineri care beneficiază de 

servicii stomatologice, cu accent pe: 
- din mediul rural
- din zone greu accesibile
- populație dezavantajată socio-
economic/ vulnerabilă (ex. cu părinți
neasigurați sau beneficiari de  VMG
persoane cu dizabilități, minorități
etnice defavorizate, persoane fără
adăpost etc).
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7. INDICATORI DE REALIZARE A
OBIECTIVELOR STRATEGIEI

7.1. Indicatori 
7.1.1. Infrastructură 
7.1.2. Administrație 
7.1.3. Educație 
7.1.4. Teritoriu 
7.1.5. Economie 
7.1.6. Sănătate 
7.1.7. Social 
7.1.8. Cultură 
7.1.9. Mediu 
7.1.10. Transport 
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7.1. Indicatori de realizare a 
obiectivelor strategiei pe domenii 

1. OBIECTIV GENERAL:

Dezvoltarea durabilă a comunei Șcheia 
prin creșterea competitivității economiei 
locale, diversificarea activităților 
economice şi atractivitatea socio-
culturală a comunei. 

2. INDICATORI DE REALIZARE:

 aducerea infrastructurii de

transport la standarde europene;

 crearea de servicii pentru

populația rurală;

 dezvoltarea şi modernizarea

serviciilor publice, asigurarea cu

servicii de gospodărie comunală

în sistem centralizat ( apă,

canalizare, gaz, iluminat, 

salubrizare); 

 dezvoltarea resurselor umane şi a

mediului de afaceri;

 sprijinirea activităților

economice;

 crearea, îmbunătățirea și 

diversificarea infrastructurii 

turistice, a facilităților şi 

atracțiilor turistice; 

 crearea de locuri de muncă în

Comuna Șcheia;

 creșterea cifrei de afaceri în

sectoarele economice;

 dezvoltare integrată durabilă.



Pagina 365 din 379 

7.1.1. DIRECȚII PRIORITARE –Infrastructură 
Scopul acestor intervenții este de a dezvolta calitatea infrastructurii de  transport sau 
utilități prin:  

Intervenții prioritare 
-Infrastructură -

Direcții previzionate 

Imediate 
Pe termen 

scurt 1-3 ani 
Pe termen 

mediu și lung 

Amenajarea trotuarelor, rigolelor, șanțurilor  
Modernizare drumuri comunale din satele 
Șcheia, Sf. Ilie, Mihoveni din comuna Șcheia, 
Județul Suceava 

 

Modernizarea tuturor drumurilor de interes 
local prin lucrări de asfaltare, amenajare șanțuri 

 

Modernizarea sistemului rutier prin 
implementarea sistemelor video, a mijloacelor 
de semnalizare luminoase şi a indicatoarelor 
stradale 

 

Sprijinirea conectării populației cu venituri mici 
la rețelele de alimentare cu apă și canalizare 
existente 

 

Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice 
cu o capacitate rapidă de încărcare de minim 50 
de kW 

 

Modernizarea infrastructurii rutiere, a spațiilor 
de parcare în toate satele comunei 

 

Reabilitare sistem de colectare și evacuare a apei 
pluviale 

 

Rețele complete de utilități la nivelul comunei: 
apă, gaz și tratare/colectare ape uzate  

 

Reabilitarea rețelelor de utilități și iluminat 
public într-un ritm susținut prin utilizarea 
energiei regenerabile 

 

Amenajarea  unei stații de încărcare electrică 
pentru automobile 

 

Atragerea cât mai multor fonduri europene în 
dezvoltarea infrastructurii de utilități și rutiere, 
finalizarea proiectelor în derulare  
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7.1.2. DIRECȚII PRIORITARE –Administrație publică 
Scopul acestor intervenții este de a contribui la o mai bună valorificare a resurselor 
umane angajate în sectorul administrației,  transparența serviciilor oferite și a deciziilor 
adoptate, servirea promptă a  cetățeanului, îmbunătățirea relației între funcționarul 
public și cetățean. 

  Intervenții prioritare 
-Administrație publică -

Direcții previzionate 

Imediate 
Pe termen 

scurt 1-3 ani 
Pe termen 

mediu și lung 

Lucrări de drenare și captare a izvoarelor, 
cât și plantații de arboret în zonele cu risc 
ridicat de producere a alunecărilor de teren 

  

Creșterea nivelului de consultare a 
cetățenilor şi mediului de afaceri din 
comună 

  

Lucrări de drenare și forare  pentru 
stăvilirea eroziunii solului 

 

Preluarea în administrare a primăriei a 
drumurilor private și introducerea de 
utilități pentru acestea ( Dealul Crucii și 
Dealul Vechi) 

  

Implementarea digitalizării administrației 
publice și a serviciilor online 

 

Achiziția unei autospeciale pentru 
pompieri 

 

Achiziția de utilaje pentru deszăpezire și 
întreținere drumuri 

  

Reziliența și eficiența energetică a clădirilor 
publice: Poliție, primărie, etc. 

  

Transparența activității și procesului 
decizional, transparența cheltuirii banilor 
publici 

 

Implementarea bugetării  participative  

Implementarea unui program de igienizare 
a cimitirelor 
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7.1.3. DIRECȚII PRIORITARE – Educație 
Scopul acestor intervenții este de a dezvolta infrastructura educațională, asigurarea 
accesului la  sistemul de învățământ, organizarea de activități de educație ecologică și 
promovarea învățământului dual . 

Intervenții prioritare 
-Educație-

Direcții previzionate 

Imediate 
Pe termen 

scurt 1-3 ani 
Pe termen 

mediu și lung 
Înființarea unei școli profesionale  
Asigurarea resurselor tehnologice în unitățile de 
învățământ – ecrane inteligente în fiecare sală de 
clasă, laptopuri/tablete pentru fiecare cadru 
didactic și elev, etc. 

 

Amenajarea curților interioare ale unităților de 
învățământ  

 

Educație rutieră pentru elevi cu sprijinul poliției 
locale  

 

Formarea permanentă a cadrelor didactice şi a 
resurselor umane din unitățile de învățământ  

 

Reziliența și eficiența energetică a clădirilor 
publice (școli) 

 

Modernizarea infrastructurii educaționale prin 
reabilitarea clădirilor și asigurarea internetului în 
fiecare clasă 

 

Dezvoltarea învățământului prin alocare de 
fonduri pentru susținerea scolii online (tablete 
pentru copii) 

 

Lucrări de reabilitare termică, sisteme alternative 
de producere a energiei electrice-termice pentru 
consum propriu la toate școlile din localitate 

 

Înființarea unei creșe în Șcheia, Sf. Ilie și 
Mihoveni 

 

Dotarea laboratoarelor de informatică din școlile 
din Șcheia, Sf. Ilie și Mihoveni 

 

Transformare digitală a bibliotecii școlare 
(comunale) pentru a deveni centru de competență 
digitală 

 

Înființare grădinițe și unități de tip after school  
Creșterea gradului de educație ecologică încă din 
învățământul primar  
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„Consolidare și modernizare școala cu clasele I-
VIII Sf. Ilie, comuna Șcheia, județul Suceava” 

 

Reabilitare termică și introducere sisteme 
alternative de încălzire și economisire a energiei, 
școala Mihoveni, com. Scheia, jud. Suceava 
finanțat prin ”Programul privind creșterea 
eficienței energetice și gestionarea inteligentă a 
energiei în clădirile publice cu destinație de 
unități de învățământ” – AFM 
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7.1.4. DIRECȚII PRIORITARE – Amenajare teritorială 
Scopul de bază îl constituie armonizarea la nivelul comunei a politicilor economice, 
sociale, ecologice şi culturale, stabilite la nivel local pentru asigurarea echilibrului în 
dezvoltarea zonei. 

Intervenții prioritare 
-Amenajare teritorială-

Direcții previzionate 

Imediate 
Pe termen 

scurt 1-3 ani 
Pe termen 

mediu și lung 

Monitorizare video pe toate străzile comunei  

Inventarierea terenurilor și caselor în 
vederea intabulării și cadastrarea tuturor 
proprietăților de pe raza comunei 

 

Extinderea și modernizarea iluminatului 
public în toate satele comunei 

 

Reabilitarea termică a clădirilor aflate în 
administrarea Primăriei 

 

Elaborarea/actualizarea PUG-ului, PUZ-lui și 
a planurilor de Mobilitate Urbană 
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7.1.5. DIRECȚII PRIORITARE – Economie 
Scopul acestor intervenții este de a contribui la dezvoltarea economică a comunei Șcheia, 
prin crearea condițiilor pentru dezvoltarea mediului de afaceri bazat pe competitivitate 
și satisfacerea nevoilor pieței. 

Intervenții prioritare 
-Economie -

Direcții previzionate 

Imediate 
Pe termen 

scurt 1-3 ani 
Pe termen 

mediu și lung 
Înființarea unui centru de afaceri de tip 
Cameră de Comerț în Complexul Cultural 
Sportiv pentru crearea unei rețele de 
colaborare între societățile de pe piața 
locală a comunei Șcheia 

 

Organizarea de evenimente pentru 
promovarea culturii antreprenoriale în 
rândul tinerilor 

 

Identificarea oportunităților de 
parteneriat public-privat în vederea 
demarării de activități în domeniul 
industrial 

 

Implementarea strategiei de dezvoltare 
locală 

 

Informarea cetățenilor în ceea ce privește 
legislația pentru accesarea fondurilor 
nerambursabile 

 

Sprijin în dezvoltarea  și  diversificarea 
sectorului  de  mica  industrie  

Sprijin în dezvoltarea industriei de 
prelucrare  a laptelui și a cărnii 

 

Sprijin în dezvoltarea  și diversificarea 
potențialului   de  prelucrare  a produselor 
animaliere (lână, pielărie, etc.) 
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Programe de formare profesională în 
rândul tinerilor pentru reconversie 
profesională 

 

Asigurarea unei piețe de desfacere  

Sprijinirea asociațiilor agricole  

Sprijinirea agriculturii conservative  

Posibilități de acordare de facilități fiscale 
pentru investitori 

 

Înființarea unui centru specializat pentru 
comercializarea produselor agricole 

 

Promovarea afacerilor locale prin 
intermediul internetului, creare website 
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7.1.6. DIRECȚII PRIORITARE – Sănătate 
Scopul acestei intervenții este de a îmbunătăți calitatea și eficiența serviciilor de 
sănătate, creșterea accesibilității serviciilor medicale prin amenajarea și modernizarea 
de spații medicale. 

Intervenții prioritare 
-Sănătate-

Direcții previzionate 

Imediate 
Pe termen 

scurt 1-3 ani 
Pe termen 

mediu și lung 
Amenajare de noi cabinete medicale școlare 
pentru extinderea asistenței medicale 
gratuite pentru preșcolari și școlari 

 

Modernizarea dispensarelor existente prin 
atragerea de fonduri europene 

 

Înființare clinică Sf. Ilie  

Atragere înființare cabinete medicină de 
familie 

 

Atragere înființare cabinete de pediatrie  

Atragere înființare cabinete stomatologice  

Atragere înființare farmacie  

Reabilitarea, modernizarea și dotarea 
cabinetelor de asistență medicală primară-
medici de familie 

 

Dotarea/reabilitarea cabinetului de 
planificare familială și dotarea acestora cu 
aparatură medicală de laborator și imagistică 
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7.1.7. DIRECȚII PRIORITARE – Dezvoltare socială 
Scopul acestei intervenții este de a contribui la dezvoltarea unor politici moderne de 
resurse umane menite să stimuleze forța de muncă, să mențină și să faciliteze integrarea 
tinerilor în viața social-economică și să creeze locuri de muncă. 

Intervenții prioritare 
-Dezvoltare socială-

Direcții previzionate 

Imediate 
Pe termen 

scurt 1-3 ani 
Pe termen 

mediu și lung 
Sprijin pentru minorități şi categorii 
defavorizate 

 

Construirea rampelor pentru persoane cu 
handicap 

 

Programe de consiliere şi orientare 
profesională pentru șomeri, persoane 
inactive sau persoane aflate în căutarea unui 
loc de muncă 

 

Înființare școală de arte și meserii  
Construcție pentru un centru de zi pentru 
copii în situație de risc 

 

Crearea unui Serviciu – centru de zi de 
asistență și recuperare pentru vârstnici, de 
îngrijire la domiciliu 

 

Construirea de locuințe pentru tineri, 
locuințe de necesitate, locuințe de serviciu 
pentru specialiști din sănătate și învățământ 

 

Înființarea unui serviciu complementare 
pentru grupurile dezavantajate 

 

Susținerea demersurilor investitorilor care 
contribuie la dezvoltarea economică și 
crearea de noi locuri de muncă 

 

Consultanță gratuită în vederea accesării 
fondurilor europene 

 

Atragerea finanțărilor europene (FSE) 
pentru integrarea și educarea rromilor 
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7.1.8. DIRECȚII PRIORITARE – Cultură, sport și agrement 
Scopul acestor intervenții este de a contribuii la dezvoltarea unei infrastructuri durabile 
pentru agrement, sport și cultură, amenajarea și modernizarea spațiilor de recreere, 
susținerea activităților sportive și promovarea valorilor istorice existente, a  celor 
tradiționale și conservarea patrimoniului. 

Intervenții prioritare 
-Cultură, sport, agrement-

Direcții previzionate 

Imediate 
Pe termen 

scurt 1-3 ani 
Pe termen 

mediu și lung 

Construirea unui  complex cultural sportiv  

Amenajarea spațiilor de joacă pentru copii  

Continuarea proiectului de reabilitarea și 
modernizarea căminului cultural Mihoveni 

 

Implicarea școlilor în educarea elevilor spre 
păstrarea tradițiilor și meșteșugurilor  locale 

 

Promovarea meșteșugurilor tradiționale 
(cusut, țesut, sculptura ploștilor de lemn) 

 

Organizarea anuală a Sărbătorii Comunale și a 
evenimentelor locale 

 

Acțiuni de promovare a turismului ecologic  și 
de agrement 

 

Susținerea inaugurării parcului Rosarium  

Continuarea proiectelor pentru crearea unei 
infrastructuri durabile pentru agrement, sport și 
cultură 

 

Înființarea unui centru de agrement în groapa 
Stânii Șcheia, cu piste de biciclete, zone de 
recreere și spațiu de joacă 

 

Amenajarea parcului și parcării din fața 
ansamblului bisericii Sf. Ilie 
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Amenajarea spațiu de joacă și recreere pentru 
copii și tineret în Sf. Ilie, lângă baza sportivă 

 

Internet gratuit în spațiile publice (Șcheia, Sf. 
Ilie) 

 

Modernizarea terenului de fotbal de la 
Mihoveni 

 

Susținerea sportului de  performanță și  echipa 
AS Releu Mihoveni 

 

Instituirea zilei comunei Șcheia  

Înființare ansamblu  folcloric  

Sprijin acordat cultelor religioase  

Reconstituirea căminului cultural din Șcheia  

Promovarea valorilor tradiționale și 
conservarea patrimoniului 

 

Susținerea obiceiurilor și  tradițiilor locale  

Amenajare  spațiu dedicat întâlnirilor 
organizate prin Clubul Pensionarilor, în incinta 
Complexului Cultural Sportiv 

 

Înființarea unei noi baze sportive  

Colaborarea cu Universitatea Suceava pentru 
realizarea de proiecte comune 

 

Restaurarea cetății Șcheia, în scop turistic  
Amenajare spațiu de promenadă paralel cu albia 
pârâului Șcheianu, până la Cetatea Șcheia 

 

Înființarea clubului copiilor (activități de 
pictură, dans, meșteșugărit, limbi străine) 
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7.1.9. DIRECȚII PRIORITARE – Mediu 
Scopul acestor intervenții este de a îmbunătăți calitatea mediului înconjurător prin 
activități de conștientizare privind importanța pe care o are mediul curat în menținerea 
sănătății, ameliorarea calității aerului, precum și gestionarea eficientă și colectarea 
deșeurilor. 

Intervenții prioritare 
-Mediului-

Direcții previzionate 

Imediate 
Pe termen 

scurt 1-3 ani 
Pe termen 

mediu și lung 
Managementul integrat al deșeurilor menajere, 
managementul deșeurilor industriale; 

 

Promovarea colectării selective  
Tehnologii nepoluante, conform standardelor 
europene 

 

Sancționarea practicilor ilegale de deversare pe sol  
Lămpi LED în rețeaua de iluminat public stradal  
Implementarea  de  sisteme  de  monitorizare  a 
calității   factorilor  de  mediu   (aer, apa,  sol) 

 

Stoparea poluării și depoluarea pârâurilor  
Instituirea zonelor de protecție sanitară la 
cursurile de apă 

 

Gestionarea eficientă a deșeurilor și colectarea 
selectivă a acestora, prin instituirea unui control 
riguros al activității de salubrizare  a comunei 

 

Încurajarea implicării cetățenilor în menținerea 
curățeniei pe domeniul public și acțiuni de 
plantare arboret 

 

Sancționarea abaterilor de orice fel pe linii de 
mediu  

 

Achiziționarea unei autoutilitare pentru 
colectarea deșeurilor 

 

Dotarea tuturor gospodăriilor cu pubele 
ecologice 
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7.1.10. DIRECȚII PRIORITARE – Transport/Accesibilitate 
Scopul acestor intervenții îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii de transport pe 
teritoriul comunei în vederea îmbunătățirii conectivității comunei cu  restul județului 

Intervenții prioritare 
-Transport/Accesibilitate-

Direcții previzionate 

Imediate 
Pe termen 

scurt 1-3 ani 
Pe termen 

mediu și lung 

Fluidizarea traficului  prin amenajări rutiere, 
crearea unor legături mai rapide între sate  

 

Susținerea extinderii traseelor transportului 
public care deservește cartierelor nou 
înființate și suplimentarea numărului de 
curse 

 

Achiziționarea unor mijloace de transport   

Crearea de noi trasee Florinta- Trei Movile-
Sf. Ilie-Suceava 

 

Scutirea elevilor de la plata abonamentelor  

Înființarea unei companii de transport public 
subordonată Consiliului Local Șcheia 

 

Asigurarea deblocării traficului rutier, prin 
rezolvarea problemei autovehiculelor 
parcate ilegal 

 

Achiziția de microbuze electrice pentru 
scopuri comunitare 

 

Realizarea unui regulament clar cu privire la 
parcarea autovehiculelor pe spațiul public 

 

Piste pentru biciclete și vehicule electrice 
ușoare 
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8. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE
DEZVOLTARE LOCALĂ 

Implementarea efectivă a strategiei de 

dezvoltare propusă depinde în mod 

fundamental de capacitatea 

administrației locale de a atrage 

fondurile comunitare pentru a finanța 

acțiunile selectate şi de a gestiona 

fondurile de la bugetul local. Măsurile 

propuse în strategie sunt coerente cu 

Programele Operaționale pentru 

perioada 2021-2027. Absorbția 

fondurilor disponibile depinde însă, 

alături de eligibilitatea acțiunilor, de 

capacitatea instituțională de a iniția 

proiecte şi de a lucra în parteneriat 

pentru atingerea scopurilor strategice. 

Strategia de dezvoltare a Comunei Șcheia 

2021-2027 reprezintă un document legal 

de lucru al Consiliului Local Șcheia. 

Documentul are un caracter normativ şi 

prospectiv şi angajează la o permanentă 

reevaluare şi optimizare a opțiunilor de 

dezvoltare a comunei pentru a le adecva 

evoluției realităților economice şi 

sociale. 

Procesul de implementare  include 

următoarele măsuri: 

 Identificarea, selectarea şi

dezvoltarea proiectelor strategice de la

nivelul comunei (fișe de proiecte

identificate, analiza şi corelarea

proiectelor identificate în raport cu

obiectivele sectoriale şi strategice,

precum şi cu dezvoltarea teritorială,

impactul estimat al proiectului local),

în vederea identificării celor mai bune

soluții pentru atingerea obiectivelor şi

priorităților locale propuse;
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 Urmărirea calendarului de

implementare a proiectelor strategice;

 Implementarea prin realizarea

acțiunilor, activităților, măsurilor şi

proiectelor concrete de dezvoltare.

 Monitorizarea progreselor 

realizate.

 Evaluarea implementării prin

analiza indicatorilor prevăzuți în

strategie.

 Analiza impactului prin care se

apreciază dacă proiectul răspunde

politicilor formulate şi cum

influențează criteriile de performanță

privind dezvoltarea eficientă a

comunei.

Planificarea acțiunilor şi monitorizarea 

trebuie să fie realizată anual, prin 

prezentarea în cadrul consiliului local a 

progreselor înregistrate şi a problemelor 

întâmpinate. Această monitorizare 

anuală va avea în vedere proiectele 

strategice implementate/ în 

implementare/ care urmează a fi 

implementate la nivelul local şi efectele 

pe care le produc la nivelul Comunei 

Șcheia. 

Odată aprobată în ședința de consiliu, 

strategia exprimă opțiunea 

Administrației locale de a aborda 

integrat fenomenul economic, social şi 

de protecție a mediului şi de a se 

deschide spre parteneriatul constant cu 

societatea civilă şi cu comunitatea 

actorilor economici. 

Implementarea Strategiei de Dezvoltare 

Locală este un proces complex, care 

necesită un management şi control 

adecvat, realizat de o structură 

organizatorică, un proces unitar de 

implementare şi evaluare a rezultatelor 

obținute. 
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