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CUVÂNTUL PRIMARULUI  
Datorită proceselor de globalizare, comunităţile locale sunt supuse unor schimbări 

majore. Întregul proces birocratic ,al cărui beneficiar este cetăţeanul, este influenţat din ce în 
ce mai mult, de creşterea complexităţii actului decizional. Datorită lipsei de cunoaştere şi 
iniţiativă din cadrul administraţiei, comunităţile riscă să devină din ce în ce mai dificil de 
organizat. Relaţiile dintre diverse funcţiuni economice din interiorul comunităţii devin din ce în 
ce mai formale. Transformarea comunităţii, din satul în care toţi locuitorii se cunosc şi se 
înrudesc, într-un punct de intersectare al întâlnirilor social-economice indispensabile creşterii 
calităţii vieţii, este tot mai vădită. Din dorinţa de a oferi celor care îşi îndreaptă cu speranţă 
privirile spre noi, un viitor plin de speranţă, suntem datori să răspundem atât provocărilor 
trecutului, cât şi celor ale viitorului. Toate acestea în spiritul tradiţiei în care am crescut noi şi 
în care dorim să crească şi copiii noştri. Pentru înfăptuirea acestor deziderate şi provocări 
totodată, conştientizăm necesitatea abandonării mentalităţilor rigide şi a unei abordări pe 
baza de competenţe. Rolul administraţiei publice este acela de a găsi şi valorifica acele 
competenţe în beneficiul comunităţii. 

„PADURENI  - o comună a viitorului, bazată pe înţelepciunea trecutului” 

Doresc să multumesc consilierilor locali, profesorilor, medicilor si tuturor 
cetațenilor care, prin participarea lor, au facut posibilă realizarea acestui proiect și îmi 
exprim încrederea că ideile cuprinse în Conceptul de Dezvoltare Strategică vor 
contribui la dezvoltarea comunei noastre într-un cadru democrat, cu valențe 
europene, care va asigura creșterea calității vieții și prosperitatea cetațenilor săi. 

                                                                     

Primarul comunei PĂDURENI, 
 

                                                                                                   Ignuţa Dorin 
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          Pentru a îmbunătăţii activitatea comunităţii, va trebui să schimbăm percepţia 
asupra administraţiei, care în loc să ofere soluţii la problemele existente, aşa cum 
făcea până acum, ea trebuie să fie intermediar între probleme şi soluţii, sau mai bine 
spus, ca promotor al resurselor în vederea găsirii de soluţii indiferent daca aceste 
soluţii se află în afara comunităţii. 

          Strategia de dezvoltare economico-socială a comunei Pădureni  își propune 
să valorifice potențialul, oportunitățile și realele disponibilități  pentru dezvoltare, 
inclusiv crearea unui mediu de afaceri stimulativ și competitiv, menit a atrage investiții 
private importante din țară  și străinătate. 

Planificarea strategică reprezintă unul din instrumentele pe care comunitățile 
locale îl pot utiliza pentru a avea certitudinea că politicile și programele prognozate 
corespund așteptărilor cetățenilor și necesităților de dezvoltare durabilă. 

Printre obiectivele pe care mi le-am propus, atunci când am inițiat acest proiect, 
aș menționa importanța formării unei deprinderi a participării publice, stimularea 
capacitații de adaptare a cetațenilor la cultura schimbării, transformarea comunei 
Pădureni într-un punct de referință pentru alte comune, și nu în ultimul rând, utilizarea 
eficientă și concentrată a tuturor resurselor locale corelată cu atragerea și utilizarea 
rațională a fondurilor de finanțare publice și private, interne si internaționale. 

Planificarea strategică Planificarea strategică este un proces/instrument de 
management care permite unei organizaţii să se concentreze asupra unei alinieri 
eficiente a resurselor sale cu misiunea şi viziunea sa. Tot acest demers are ca ţintă 
creşterea calităţii vieţii. Planificarea strategică urmăreşte să menţină o viziune clară a 
destinelor comunităţii şi a teritoriului, în termeni cât mai concreţi şi precişi. Aceasta are 
ca scop, concentrarea activităţilor, tuturor celor implicaţi în viaţa comunităţii, în 
beneficiul şi în interesul acesteia. Strategia de Dezvoltare Locală se subscrie cerinţelor 
de dezvoltare ale Comunităţii Europene pe principii de Dezvoltare Durabilă. Participare 
Dorinţa oricărei administraţii, este de a guverna într-o manieră cât mai bună cu putinţă, 
fiind conştientă că resursele de care dispune aparţin colectivităţii, resurse de care se 
face direct răspunzătoare. 

Valoarea implicării în acest proces devine evidentă atunci când trebuie răspuns 
unor dorinţe publice ale colectivităţii. Această strategie reprezintă un prim pas pe care 
comuna noastră îl face, pentru a realiza un mediu, în care acţiunile locale să se 
întrepătrundă cu interesele regionale şi de ce nu şi internaţionale, pentru a genera 
resurse şi valori şi pentru a face faţă problemelor comunităţii. În aceeaşi măsură, 
investiţia în resurse umane şi în tehnologii noi care să aducă calitate şi bunăstare, 
precum şi continuarea procesului de descentralizare, intră tot în acest deziderat de 
dezvoltare a comunităţii. Odată cu momentul integrării României în Comunitatea 
Europeană, este de datoria noastră să iniţiem şi să implementăm politici şi măsuri 
adecvate care să activeze productivitatea şi prin aceasta să crească bunăstarea. Ca 
bază de plecare a unei noi imagini a comunei noastre, o constituie reorganizarea 
teritorială, proces care va genera noi atitudini economice, implicarea investitorilor 
români şi străini în diversele sectoare de activitate, precum şi dezvoltarea turismului şi 

1.INTRODUCERE 
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agroturismului. Această planificare strategică, ce ne integrează la nivel practic şi nu 
doar legislativ, în Europa, reprezintă dorinţa de a ne regăsi în reţeaua turistică şi 
culturală europeană. Planificarea strategică este un proces de cooperare voluntară 
între factorii publici şi privaţi care se implică să înfăptuiască un plan de intervenţie pe 
termen mediu şi lung. Prezenta Strategie cuprinde un model inovativ de administrare 
locală, o modalitate decizională nouă care implică o reţea alcătuită dintr-o multitudine 
de factori reprezentativi. 

 

 

 

 

                                  

 

Poziţionare geografică: Comuna Pădureni este situată în partea de 
sud-vest a judeţului Timis, la 18 km distanţă de municipiul Timişoara şi 
30 km distanţă de Vama Moravita; 
 
Componenţa: Pădureni – centru administrativ; 
 
Căi de acces: DC 158; DN 59 ruta Timişoara-Moraviţa 
 
Suprafaţa: 5936,76 ha; 
 
     
Comuna Pădureni a fost înfiinţată prin Legea nr.84/2004, desprinzându-
se de comuna Jebel.  
 
În anul 1761 apare ca localitate locuită de ortodocşi, adică de români 
ortodocşi de credinţă veche,. Parte integrantă a judeţului Timiş, comuna 
cunoaşte în anii interbelici un remarcabil progres economic, edilitar, 
cultural şi spiritual. 

2. PREZENTARE GENERALĂ 
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Localitatea Pădureni este așezată în câmpia de divagare a 
Timișului, între brațele râului amintit și brațul Timișului mort. La o distanță 
de 20 km de Timișoara, reședința județului Timiș, are ca și căi de acces 
șoseaua europeană E.94 si calea ferată Timisoara-Moravița.      

Se învecinează cu: Nord-Șag, Sud-Jebel, Est-Liebling iar la Vest-
Parța. 

2.1 Așezare 
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Suprafaţă: 5936,76 ha 

Intravilan: 322,74 ha 

Extravilan: 5614 ha 

Populaţie: 2023 

Gospodării: 699 

Nr. locuinţe: 591 

Nr. grădiniţe: 1 

Nr. şcoli: 1 

 

 

                              
 

Comuna Pădureni este aşezată în zona de divagare a braţelor 
Timişului.Acest lucru a determinat dezvoltarea reliefului actual.La baza 
solului banaţean se află soclul paleozoic, fragmentat de o serie de linii de 
folie, cu două direcţii importante (NE-SV si NV-SE). Peste  s-au depus, 

2.2 Relieful 
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în cursul erelor geolegice, o succesiune de sedimente determinate de 
transgresiunile marine. 

In Sud, de-a lungul braţului Timişul mort, se observă grinduri, 
numite de locuitori "Mira" şi "Saliste" cu soluri înţepenite sau 
"tarigari".,De altfel,,se găsesc şi zone joase, depresionare, cu panză 
freatică aproape de suprafaţă:"Baltă","Fustă". 

De altfel, Pădureniul este situat într-o regiune epicentrală 
importantă (Parta-Şag), la o distanta de 6 km. Cutremure de pamânt ca 
cele din 1957, 1959 au fost simţite puternic în localitate. 

 

                                          

 

Campia Timisului este in cea mai mare parte a ei, o campie recenta , de 
inundatie , drenata de Bega, Timis si de toti afluentii si bratele acestora. 

Divagarea cursurilor de apa au dat campiei pana la inceputul sec. al-XIX-
lea caracterul unei zone mlastinoase, care a luat infatisarea actuala 
numai in urma lucrarilor hidroameliorative. Astfel, intinsul ses aluvial al 
Timisului, dupa evolutia lui recenta si dupa transformarile suferite in urma 
lucrarilor de asanare se poate imparti in trei sectoare : 

 

• Sesul asanat al Begheiului 

• Sesul asanat al Barzavei 

• Sesul de ostroave al Timisului 
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Comuna Sag se incadreaza in cea mai mare parte in sesul de 
ostroave al Timisului si partial in sesul asanat al Begheiului. 

Acest sector se prezinta ca o campie aluviala de subsidenta fluvio-
lacustra, cu albii suspendate deasupra campului (inaltate prin aluviunile 
bogate carate de rauri si paraie), iar intre ele terenuri joase, mlastinoase 
cu nivelul apei freatice aproape de suprafata. 

Altitudinea este cuprinsa intre 84-90 m, cu o inclinare foarte slaba, 
panta generala fiind mai mica de 17°°, ceea ce explica meandrele 
raurilor din trecut (in prezent regularizate si indiguite). 

Specificul acestui sector de campie joasa, macrscopic, este 
monotonia, in realitate este o complexitate morfometrica, stratigrafica, 
hidrogeologica si pedologica deosebita. 

Microrelieful acestei campii prezinta mai ales forme negative 
reprezentate prin microdepresiuni (inchise sau deschise), de forma 
alungita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Solurile 
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Solurile din cadrul teritoriului studiat s-au format si au evoluat prin 
interactiunea complexului de factori pedogenetici, dintre care cei mai 
importanti sunt apa freatica, relieful, roca parentala, clima, vegetatia si 
factorul antropic, subliniind influenta dominanta a apei. 

 

 
 

Materialele (rocile parentale) pe care s-au format solurile din zona sunt : 
- depozite fluvio-lacustre (in cea mai mare parte roca parentala inca 

nedefinita, variat dispersata geografic, variat prezentata textural pe 
profil). 

- depozite loessoide remaniate (in cazuri izolate). 

 
In ceea ce priveste regimul termic al solului se constata ca in lunile 

februarie-martie, acesta are evolutie lenta, urmand indeaproape mersul 
temperaturii aerului. Aceeasi evolutie se remarca si toamna. 

In media multianuala, temperatura solului depaseste in mod constant 
limita de 5° C la inceputul decadei a doua a lunii aprilie. Dupa 
aproximativ 205 zile (sfarsitul lunii octombrie) in orizontul de 10 cm 
temperatura coboara sub 10 ° C. 
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Perioadele solificarii: mlastina, inmlastinire periodica, intelenire freatic 
semiumeda, solificare stepica dupa interventii hidroameliorative. 
 

In perioada de mlastina si inmlastinire periodica, campia propriu-zisa 
se prezenta ca o lunca inundabila, cu apa freatica aproape de suprafata 
sau chiar la suprafata. Excesul de umiditate creand conditii de 
anaerobiota, a facut ca microorganismele anaerobe prin activitatea lor de 
reducere, sa conduca la formarea bicarbonatului feros si manganos ; 
intrand in compozitia complexului coloidal al solului, in cazul in care 
umiditatea persista in reactie cu silicea a dus la formarea mineralelor 
secundare de culoare verde sau albastruie de tipul ferosilicatilor. Aceste 
minerale dau culoarea caracteristica orizonturilor gleice sau intregului 
profil de sol (culoarea fiind mascata de humus, in orizonturile 
superioare). Astfel au luat nastere : 

HIDROSOLURILE 

- GLEISOLURI si diferite subtipuri:  

-GLEICE 

         - STAGNOSOLURI           
         - STAGNICE din cadrul altor tipuri de soluri : ALUVIOSOLURI , 
CERNOZIOMURI, FAEOZIOMURI, EUTRICAMBISOLURI, 
PRELUVOSOLURI 

Perioada intelenirii freatic semiumede este determinata de 
imbunatatirea regimului aero-hidric, concomitent cu instalarea unei 
vegetatii de faneata, cu umezire excesiva de mica durata, permitand 
aerarea (oxigenarea) straturilor mat profunde ale solului. In contact cu 
oxigenul compusii feromagnetici redusi in perioada anterioara de 
umezire excesiva se oxideaza si se precipita ca hidroxizii de culoare 
brun roscata sau ruginie. Procesele de oxidare sunt preponderente, se 
produce chiar si o levigare a sarurilor si coloizilor, iar solurile gleice, 
cambic-gleice, in general GLEISOLURILE se dreneaza , dand nastere 
printre altele la subtipurile cambice. 

In aceasta perioada pe seama materialelor loessoide situate in 
zonele mai inalte s-au format CERNOZIOMURILE. 

Perioada de solificare stepica este in general antropogena, 
determinata de lucrarile hidroameliorative si se caracterizeaza printr-un 
regim hidric exudativ sau alternant exudativ, ceea ce determina procese 
de carbonatare si salinizare sau de drenare putemica a solurilor 
hidromorfe. 
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Formarea solurilor din aceasta perioada este conditionata pe de o 
parte de configuratia terenului, iar pe de alta parte de compozitia 
granulometrica a depozitelor de suprafata ( roca subdiacenta si 
materialul parental) si cateodata fata de cursurile de apa astfel: 

- pe grindurile mai mult sau mai putin alungite cu depozite textural mai 
grosiere, cu nivelul hidrostatic in jur de 3 m apar solurile freatic umede 
(cu grad de gleizare mic Gl sau gleizat slab-gleic in adancime G2); 

- pe terenurile plane situate in apropierea cursurilor de apa, cu straturi 
granulometrice diferite, apar solurile de tip ARGILUVISOLURI cu aport 
suplimetar de apa din panza freatica si rar din inundatii; 

- pe terenurile colmatate, privaluri sau meandre parasite, cu straturi 
de suprafata granulometrice mijlocii fine sau fine si cu prezenta apei 
freatice la adancimi cuprinse intre 1,2-1,5 m apar GLEISOLURILE, 
EUTRICAMBISOLURILE GLEICE, iar in imediata apropiere pe forme 
ceva mai ridicate cu apa freatica bogata in saruri : 

SALSODISOLURILE - SOLONCEACURI (clorurat cu salinizare 
sulfatica puternica) si SOLONETURI (sodizat puternic); 

In urma aplicarii masurilor hidroameliorative din anii '70-'80 nivelul 
freatic a fost coborat, astfel incat gleisolurile, cernoziomurile gleice etc. 
se afla intr-un stadiu mai mult sau mai putin drenat evoluand spre tipul 
zonal. Doar in depresiunile mai accentuate pe firul vailor sau fostelor 
meandre, unde apa freatica se afla aproape de suprafata se mai 
intalnesc soluri hidromorfe. Tot in aceste zone prin levigarea argilei se 
intalnesc FAEOZIOMURI stagnice, gleice. 

Factorii mentionati in lucrare au condus la formarea urmatoarelor 
tipuri de sol, ce au fost identificate, delimitate, analizate si prezentate . 

Putem concluziona in urma alcatuirii " Legenda tipurilor de sol " ca pe 
suprafata studiata se gasesc urmatoarele tipuri de sol 

 

               Tip                                                Subtip  

• EUTRICAMBISOLURI       80%  tipic-molic-vestic-gleic-stagnic-aluvic     

                                                           iar in cadrul sau subtipul molic 50%  
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• GLEISOLURI SI CERNOZIOMURI GLEICE              

10% STAGNOSOLURI                                                 
1% CERNOZIOMURI                                               
4% AEOZIOMURI                                                         
1% ALUVISOLURI 

2% SOLONETURI 

     1% ANTROSOLURI 

 
Notele de bonitare obtinute indica un potential mediu in starea 

actuala care se mai poate imbunatati; 54 puncte=> clasa a III-a de 
fertilitate (clasa 1100-81 ; clasa a II-a 80-61 ; clasa a III-a 60-41 ; clasa a 
IV-a 40-21; clasa a-V-a 20-1 impartite pe suprafete de 360 ha, 3090 ha, 
2900 ha, 860 ha, 90 ha). 

 

 

 

 

Prin aşezarea sa între braţele Timişului, localitatea Pădureni 
aparţine tipului topoclimatic Timişoara, implicit climatului temperat-
continental moderat, cu influenţe oceanice şi mediteraneene. Datorită 
acestor caracteristici, zona aceasta se diferenţiază de celelalte regiuni 
ale Câmpiei Banatului. Factorii determinanţi sunt: radiaţia solară, durata 
de strălucire a Soarelui, nebulozitatea, circulaţia maselor de aer, relieful. 
Caracteristic zonei temperate este succesiunea celor patru anotimpuri, 
temperatura medie anuală este de 9-10ºC. 

                                

Temperatura medie a iernii este pozitivă, adica 0,2ºC. Cea mai 
friguroasă lună este ianuarie, singura lună din an cu temperatura medie 

2.4 Clima 
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negativă, -1,2ºC. Celelalte două luni au temperaturi medii pozitive: 
februarie 0,4ºC şi decembrie 1,4ºC. Faptul că iernile sunt blânde este 
cauzat de desele pătrunderi de aer oceanic şi chiar mediteranean. 
Primăverile sunt timpurii,dar scurte şi cu variaţii mari de temperatură 
determinate de pătrunderea ciclonilor atlantici şi mediteraneeni. Verile 
sunt lungi şi călduroase , media temperaturii fiind de 20,7ºC. Toamnele 
sunt cele mai lungi şi cu temperaturi mai stabile decât primăverile. 
Temperatura medie a toamnei depaşeşte 11ºC . 

 

 

 

Cantitatea medie anuală de precipitaţii se apropie de media pe 
ţară, şi este de aproximativ 623 mm. Această cantitate de precipitaţii, 
mare pentru o zona de câmpie, este urmarea invaziilor de aer oceanic 
încărcat cu vapori de apă. 

Cel mai ploios anotimp este vara, mai exact lunile mai-iunie-iulie, 
când cad 206,7 mm, ceea ce reprezintă o treime din cantitatea anuală de 
precipitaţii. Cea mai secetoasă perioada a anului o formează lunile 
decembrie-ianuarie-februarie, cu 129 mm, ceea ce reprezintă 
aproximativ 20% din precipitaţiile anuale. 

Regimul anual al precipitaţiilor face parte din tipul mediteranean, tip 
ce are două maxime şi două minime. Maximul principal se 
inregistrează  prin iulie cand cad 81 mm, iar maximul secundar in 
octombrie, cu 55 mm. Cele două minime sunt: minimul principal in 
februarie cu 40,2 mm şi minimul secundar in septembrie cu 47 mm. 

 

 

 

Vânturile care bat in această zona au diferite direcţii şi frecvenţe. 
Vânturile cu frecvenţa medie anuală cea mai mare sunt cele din Nord, 
apoi cele din Est si Nord-Vest. 

  Vânturile din Nord au cea mai mare frecvenţă în timpul primăverii şi 
toamnei. Cele din Est au frecvenţa cea mai mare în sezonul rece 

2.5 Precipitațiile 

2.6 Vânturile 
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(toamna, iarna), iar cele din Nord-Vest  în timpul verii. Vânturile din Nord-
Vest sunt o expresie a dinamicii generale a atmosferei şi au o contribuţie 
foarte mare în sporirea cantităţii de precipitaţii, deoarece pornesc de pe 
Oceanul Atlantic şi aduc mase de aer încărcate cu vapori de apă. 
Vânturile de Est sunt o expresie a dinamicii locale. Ele se formează prin 
scurgerea maselor de aer rece din zona muntoasă, şi deseori dau 
naştere inversiunilor de temperatură, făcând ca iarna să fie mai geroasă 
la câmpie decât în regiunile înalte din Est. 

Caracteristic acestei zone sunt şi vânturile de SV şi S care au o 
frecvenţă mai mare în sezonul rece. În timpul iernii aceste vânturi aduc 
mase de aer cald care ridică temperatura acestor regiuni  şi provoacă 
precipitaţii sub forma de ploaie, deci îndulcesc climatul acestei zone. 
Aducând aer cald, uneori din zona tropicală, ele contribuie la ridicarea 
temperaturii şi la instalarea unui sezon sărac în precipitaţii. Vântul de SV, 
austral sau denumit popular “Traista goală” este sărac în precipitaţii. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Teritoriul localităţii Pădureni este încadrat în bazinul hidrografic al 
râului Timiş. Acesta curge pe la Nord, la o distanţă de aproximativ 5 km 
de vatra satului. 

Braţul Timişului, Timişul mort,  trece pe la Est si Sud de Pădureni, 
în partea de SE aflându-se la distanţă de doar 150 m de vatra satului. 

Nu are un curs continuu, ci intermitent. In sezonul de primavară, 
prin topirea zăpezii şi prin creşterea cantitaţii de precipitaţii, braţul 
Timişului mort devine curs sezonier de apă. Diferitele canale de desecări 

2.7 Hidrografia 
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ce au fost executate in perioada anilor 1965-1970 îşi deversează apa în 
acest braţ. 
 

 
 

Pe teritoriul comunei se întalnesc:  

 Animale domestice: oi, capre (cornute mici), bovine (cornute mari), cai 
(de tracţiune  şi hipism), măgari, porci, câini, iepuri etc. 

 Animale sălbatice: arici, cârtiţe, nevăstuici, iepuri de câmp, căprioare,  
mistreţi, şerpi, broaşte etc. 

 Păsări domestice: găini, curci, gâşte, raţe etc. 

 Păsări sălbatice: porumbei, sticleţi, cuci, cucuvele, berze, rândunici, 
raţe, turturele, ciocârlii, ciori, mierle, fazani etc. 

 Insecte: fluturi, albine, muşte, buburuze, lăcuste, greieri, cărăbuşi etc. 

 Pomi fructiferi: meri, peri, pruni, nuci, caişi,  piersici, vişini, cireşi etc. 

 Păduri de foioase: plop, stejar, mesteacăn, carpen etc. 
 

 

                                                              
  

          Pomi fructiferi                                                                  Pădure de foioase  

 

În zona braţelor moarte ale Timişului îşi au habitatul temporar specii 
de raţe sălbatice, lişiţe, gâşte sălbatice, ţigănuşi, nagâţi. 

 

2.8 Vegetația și fauna 
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Raţe sălbatice                                                             Lişiţă 

 

 

                               
                        Nagât                                                                          Ţigănuş 

 

Fauna piscicolă este foarte săracă pentru că nu există apă 
permanent. Astfel  aici întalnim puiet ( peşti mici) de crap, ştiucă, oblet ori 
ţipar, şi o vegetaţie lacustră formată din papură, pipirig, rogoz, trestie, 
salcie, plop, arin, paducel, iarba câmpului, zazanie, trifoi alb, trifoi hibrid, 
trifoi galben etc. 

 Fondul forestier este administrat de  Ocolul Silvic  Timişoara. 

 
 

Istoricul Pădureniului 

Prima menţiune documentară a localităţii Pădureni datează din 
anul 1332, sub numele de Legvid (citeşte LEGHID), menţiune facută în 
documentul "Regestrus triom anarum eclesies Cianadensis Rationes 
Iakoby Berengarii et Raimundo de Belefoto et Raimundo de Bonefato, ca 
electorum decimaru sex analium in regno Ungarie", la folia 59 B, coloana 
1, pozitia 17. În acelaşi document sunt enumerate şi localităţile vecine: 
Patras (Parţa), Iobag (Obad), Brest (Brist-Liebling), Mara (Stamora-
Moraviţa), Beren (Berini) şi altele. 

2.9 Istoric 



17 

 

 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI PĂDURENI 

Localitatea Legvid a existat şi pe timpul stăpânirii turceşti, dovadă 
fiind faptul că unii locuitori poarta numele de "Dervij", sau alte familii 
porecle ca "Seiman", nume binecunoscute in limba turcă. De asemenea, 
în partea de Nord se află izlazul comunal si fântana ce poartă numele de 
Bey, nume turcesc. 

In anul 1761, localitatea este menţionată sub numele de Lighet sau 
Temeslighet (cum o numeau ungurii), având un număr de 312 case, 
menţiune facută de Gheorghe Drinovan in lucrarea "Micromonografia 
judetului Timiş" (1973). 

Denumirea de Lighet a fost dataăde unguri prin faptul că satul este 
aşezat în apropierea pădurii "lighed" însemnând pădurice. Numele de 
pădurice a fost împrumutat şi de Căile ferate care au numit halta ce 
deservea localitatea "Păduricea". Această menţiune este facută de către 
Emil Grădinaru şi Ion Stoia Udrea în lucrarea: "Ghidul Banatului", 
apăruta în Timişoara, în anul 1936. 

O dată cu instaurarea puterii Habsburgilor, în Banat se instaurează 
o perioadă de linişte, o creştere continuă a populaţiei şi a bunastării ei, 
ceea ce permite dezvoltarea localităţii. 

În anul 1870, localitatea Lighet este menţionată ca având 2292 
locuitori, români, făcând parte din Comitatul Timiş, districtul Ciacova. 
Spre 1890, populaţia Lighetului este în continuă scădere, având doar 
1668 locuitori în acel an şi fiind, de altfel, reşedinţă de comună. În toate 
documentele se arată ca satul era locuit de populaţie româna, majoritar 
ortodoxă. 

Lighezenii s-au integrat în lupta poporului român din Banat şi 
Transilvania împotriva asupririi exercitate de autorităţile Austro-Ungare. 
Astfel, se remarcă acţiunea memorandiştilor cu cele 280 de adeziuni 
trimise din Lighet. Afirmându-şi naţionalitatea română cu ardoare, doi 
locuitori, Andrei Mureşan si Mihai Milencovici au fost închişi in Sopron. 
Intr-una din renumitele alegeri parlamentare, pe vremea Habsburgilor, 
candidatul român Breban a întrunit toate voturile din sat. 

De asemenea, lighezenii şi-au manifestat marea lor bucurie de a se 
uni cu Romania, cu ocazia intrării armatei romane in Timişoara, in anul 
1919. La acest eveniment, în frunte cu învaţătorul lor Petre Arnăutu, au 
participat cu 60 de călăreţi, 40 de cărute frumos împodobite, corul şi 
fanfara comunei. 



18 

 

 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI PĂDURENI 

Bătrânii satului susţin că în jurul anului 1900 erau în Pădureni două 
bănci populare: "Lighezana", cea mai veche şi apoi "Pădureana". In anul 
1920 a luat fiinţă o cooperativă de aprovizionare, cu numele "Viitorul", 
cea dintâi cooperativă de acest gen din părţile acestea. 

În urma reformei agrare din anul 1921, localitatea obţine un islaz de 
500 jugare. În trecut, viaţa lighezenilor era destul de grea, datorită 
faptului că mulţi dintre ei nu aveau pământ şi erau obligati sa lucreze ca 
zilieri pentru cei instariti. Aceasta situatie a fost rezolvata prin înfăptuirea 
reformei agrare din 1945, prin care ţăranii îşi reprimesc pământurile 
vândute nemţilor din pricina sărăciei. 

Cu sprijinul cetăţenilor şi al statului, în anul 1962 se introduce 
lumina electrică în casele oamenilor, iar numărul aparatelor electrice, 
care să uşureze munca, creşte. In anul 1968, Pădureniul devine sat 
ataşat comunei Jebel, aflată la o distanţă de 6 km. 

În anul 2004, conform legii 84/2004 privind înfiinţarea unor comune, 
Pădureniul redevine comună. 

Se observă ca de-a lungul celor aproximativ 700 ani de atestare a 
localităţii, numele acesteia a cunoscut numeroase modificari, de la 
Legvid (se citeste Leghid), Lig'it, Liget, Liged, Temes Liget s.a.m.d., în 
funcţie de stăpânire, Austro-Ungară sau turcă, cât şi de uşurinţă de 
înţelegere şi de pronunţare a locuitorilor, care de la începuturi sunt 
majoritar români. 
 Repere istorice: 

- sec. XVII - satul este întemeiat de populaţia românească din Lunca 
Timişului şi, se presupune, şi de populaţie turcă; 

- numele istoric al aşezării Pădureni este Lighed („lighet“ în turca veche 
înseamnă pădure); 

- la circa 1 km sud de sat, către Jebel, în locul numit Movila 
Hârţului sau Movila Bisericuţa, a existat un lăcaş de cult medieval de mici 
dimensiuni; 

- 1717 - aşezarea era formată din câteva bordeie, „o fundătură“ pe valul 
lui Traian ( locul numit în prezent „larc“); 

- 1761 - apare în documente ca o aşezare locuită de români ortodocşi de 
credinţă veche; 
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- 20 septembrie 1908 - s-a născut arhiepiscopul romano-catolic Adalbert 
Boroş (d. 6.06.2003); 

- 28 mai 1912 - s-a născut Anişoara Odeanu , scriitor, publicist (d. 1972); 

- 1925 - Lighedul avea 1.782 de locuitori; 

- 1936 - în comună era casă naţională, şcoală primară, reuniune de 
cântări, monument al eroilor, club sportiv, oficiu poştal, gară; 

- 11 septembrie 1940 - se naşte Emil Surdu, dr. sociolog, prof. univ. ; 

- 24 februarie 1941 - se naşte Doru Bordoş , prof. univ. dr., medic primar 
chirurg; 

- 20 iulie 1944 - se naşte Alexandru Ruja , critic şi istoric literar; 

- 24 septembrie 1947 - se naşte Ionel Bungău , campion al României la 
fotbal, jucător de bază al echipei Politehnica Timişoara în anii ’70, 
sec.XX; 

- 14 iulie 1950 - se naşte scriitoarea Persida Ruja; 

- 14 mai 1962 - se naşte Marius Cârnu , solist instrumentist de muzică 
populară, profesor, dirijor, director adjunct al Centrului de Cultură şi Artă 
al Judeţului Timiş; 

- 1964 - Lighedul devine Pădureni , nume păstrat şi astăzi; 

- 2004 - comuna Pădureni a fost reînfiinţată în baza Legii nr. 84/2004, 
prin desprinderea de comuna Jebel, având o pulaţie de 1.461 de 
persoane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.POPULAȚIE ȘI RESURSE UMANE 
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Caracteristici demografice 

 

De-a lungul timpului s-au stabilit în Pădureni: turci, maghiari, 
germani, bulgari, aceştia retrăgându-se treptat, mai ales în a doua 
jumătate a secolului trecut, când s-au repatriat , în cadrul unui fenomen 
care s-a manifestat la nivelul întregii ţări. 

În prezent, comuna este populată de români, următorul grup etnic 
fiind dat de comunitatea romă care reprezintă 15% din totalul localnicilor. 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei 
Pădureni se ridică la 1.938 de locuitori, în creștere față de recensământul 
anterior din 2002, când se înregistraseră 1.623 de locuitori. Majoritatea 
locuitorilor sunt români (93,08%), cu o minoritate de romi (1,13%). Pentru 
4,48% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de 
vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (89,16%), cu o 
minoritate de penticostali (1,85%). Pentru 5,88% din populație, nu este 
cunoscută apartenența confesională.  

Componența etnică a comunei Pădureni 

     Români (93,08%) 

     Romi (1,13%)  

     Necunoscută (4,48%) 

     Altă etnie (1,28%) 

Componența confesională a comunei Pădureni 

     Ortodocși (89,16%) 

     Penticostali (1,85%) 

     Necunoscută (5,88%) 

     Altă religie (3,09%) 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Romii_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Penticostali
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Raportul natalitate-mortalitate este nefavorabil, predominând 
cazurile de mortalitate. 

Ocupaţia de bază a locuitorilor este agricultura. 

În comună exista doua brutării, care funcţionează cu un număr 
aproximativ de 30 de angajaţi fiecare. 

Populaţia prezintă o mare deschidere spre învăţătură, spre 
modernitate. Locuitorii apţi au absolvit şcoala generală, majoritatea 
având opt clase, unii au absolvit un liceu de specialitate, alţii chiar diferite 
facultăţi. 

Se observă un progres continuu, atât cultural, cât şi economic. 

 

Populaţia 

Localitatea cunoaşte o vechime atestată de 675 de ani.  

  În următorul tabel  se regăsesc numărul locuitorilor, locuinţelor, 
tipul religiilor existente, precum şi date cu privire la: persoane botezate, 
căsătorite, decedate, înregistrate cu nume, naţionalitate, sex, religie care 
se regăsesc în documente precum arhivele 
 

ANI NUMĂR 

CASE 

NUMĂR 
LOCUITORI 

RELIGIE 

1717 200   

1761 312   

1772  121  

1836   2.268- ortodocşi 

19- catolici 

5- reformaţi 

1870  2.292  

1879 358 1.873  

1890  1.668  

1899   963- ortodocşi 
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672- uniţi 

95- catolici 

25- evrei 

1909  1873 

1.696 -români, 

 restul; germani, 
maghiari, sârbi 

 

1912  1.721  

1921  1.782  

1935  1.724  

1936  1.822  

1943   1.963- ortodocşi 

700- uniţi 

15- catolici 

1966  2.261  

1972  2.136  

 

 

 

 

Activitatea de bază a localnicilor o reprezintă agricultura şi 
creşterea  animalelor. 

       Pe raza comunei Pădureni se află un număr de 121 de 
întreprinzători privaţi constituiţi în: societăţi comerciale, întreprinderi 
individuale, persoane fizice autorizate şi asociaţii profesionale. 

În comună funcţionează un cabinet medical, un dispensar, şi o 
farmacie. 
 

4.ECONOMIA 
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Principalele activităţi economice specifice desfăşurate în comună 
sunt următoarele: agricultura, cuprinzând cultura cerealelor, plante 
industriale, legume şi zarzavaturi, pomi fructiferi, viţă de vie; creşterea 
animalelor este o altă ocupaţie, cuprinzând creşterea bovinelor, 
porcinelor, ovinelor, păsărilor şi apicultura. 

Productiile posibil de obtinut utilizind o tehnologie medie in regim 
neirigat pentru principalele culturi agricole sunt: 

 

Produse Productie medie t/ha 
GRÂU 2997 
ORZ 3410 
PORUMB 3777 
FLOAREA SOARELUI 1468 
SOIA 1339 
MAZARE 1419 
FASOLE 1155 
SFECLA DE ZAHAR 26401 
CARTOF 13421 
RAPITA DE TOAMNA 1684 
LUCERNA 23935 
TRIFOI 16826 
PASUNI 13475 
FINETE 9475 

 
 

5.AGRICULTURA 
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Din inregistrarile statistice de la nivelul comunei rezulta ca in anul 
2005 suprafetele si productiile obtinute pentru principalele culturi agricole 
au fost: 

 

* GRÂU: Suprafata cultivata: 1787ha, Productia: 5472 t(3.06t/ha) 

* PORUMB: Suprafata cultivata: 2784ha, Productia: 12140 t(4.36t/ha) 

* CARTOF: Suprafata cultivata: 50ha, Productia: 540 t(10.8t/ha) 

* FLOAREA SOARELUI: Suprafata cultivata: 624ha, Productia: 1508 
t(2.41t/ha) 

* LEGUME: Suprafata cultivata: 50ha, Productia : 505 t(10.1 t/ha) 

Productia de struguri la nivelul comunei a fost de 113 t 

Productia de fructe la nivelul comunei a fost de 220 t 
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STRUCTURA ANIMALELOR 

* BOVINE 

Pe teritoriul comunei Pădureni exista unitati cu personalitate juridica 
pentru cresterea bovinelor. Numarul total de vaci pe UAT este 79.  

 
 

* PORCINE 

Pe teritoriul comunei Pădureni exista unitati cu personalitate juridica 
pentru cresterea porcinelor. Numarul de capete din aceste unitati este de 
29777. Numarul porcinelor din gospodariile individuale ale populatiei este 
de 2820. 

 

 
 

* PASARI 

Pe teritoriul comunei Pădureni nu exista complexe sau asociatii cu 
personalitate juridica pentru cresterea pasarilor. Conform inregistrarilor 
statistice numarul de pasari din gospodariile populatiei este de 18300. 
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* OVINE 

Pe teritoriul comunei Pădureni nu exista complexe sau asociatii cu 
personalitate juridica pentru cresterea ovinelor. Conform inregistrarilor 
statistice numarul de ovine din gospodariile populatiei este de 2928. 
 

În comună exista  “Asociaţia  crescătorilor de ovine Pădureni”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.MEDIU DE AFACERI - TURISM 
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    Ca obiectiv turistic Pădureniul are pensinea “Popasul Căprioarei” 

 

 
 

Societati comerciale cu sediul in comuna Pădureni ,cu diverse tipuri de 
activitati: 

Nr. Nume Firmă  

1 PIINEA CASEI SRL 
63 Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

2 FORIT SOLUTIONS SRL 
378 Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

3 DANSER PAN SRL 
139 Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

4 PAINEA CASEI PCP SRL 
63 A Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

5 FORIT SOFTWARE SRL 
378 Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

6 DOWNTIME SRL 
84 Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

7 RETAIL.COM SRL 
84 Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

8 POPASUL CAPRIOAREI SRL 
669 Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

9 TEHNOLOGIA AGRICOLA S & M SRL 
Conform C. F. 2789 Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

10 FRAD MADEL SRL 
457 Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

11 HUMUS NATURAL SRL 
Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

12 GARATO LINO SRL 
198 Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

https://www.listafirme.ro/piinea-casei-srl-1807522/
https://www.listafirme.ro/forit-solutions-srl-23566263/
https://www.listafirme.ro/danser-pan-srl-15416982/
https://www.listafirme.ro/painea-casei-pcp-srl-27831605/
https://www.listafirme.ro/forit-software-srl-30309998/
https://www.listafirme.ro/downtime-srl-24989636/
https://www.listafirme.ro/retail.com-srl-22539279/
https://www.listafirme.ro/popasul-caprioarei-srl-24449059/
https://www.listafirme.ro/tehnologia-agricola-srl-17006229/
https://www.listafirme.ro/frad-madel-srl-7654690/
https://www.listafirme.ro/humus-natural-srl-25765866/
https://www.listafirme.ro/garato-lino-srl-31435781/
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13 SIMOPET SRL 
468 Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

14 COLOR CLICK SRL-D 
Str. Principala 128 B Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

15 FAST DARMINLO SRL 
282 Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

16 AGRIANS SRL 
313 Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

17 BIOHELIX SRL 
176 Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

18 INEDOTRANS SRL 
464 Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

19 GREEN ITALIAN FARM SRL 
56 Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

20 EMANUEL MESTESUGARU SRL 
81A Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

21 REM DA ONLINE SRL 
188 Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

22 GREEN BURNER SRL 
247B Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

23 ALEXSIMO BEAUTY SRL 
102/D Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

24 FABI & DACI COM SRL 
72 D Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

25 TMS MARKETING & BUSINESS CONCEPTS SRL 
258 Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

26 ANA MARIA DURAC DESIGN SRL 
154B Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

27 COSMO CONSTRUCTION SRL 
7 Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

28 WEGABAU CONSTRUCT SRL 
309 Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

29 SERVICE FALLAVENA SRL 
Dn 59 E70 KM23 Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

30 DO & MAR PROFESIONAL INSTAL SRL 
42 Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

31 ARGER COMMERCE SRL 
19 Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

32 ADI PORTI FIER FORJAT SRL 
354 Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

https://www.listafirme.ro/simopet-srl-21108596/
https://www.listafirme.ro/color-click-srl-36235342/
https://www.listafirme.ro/fast-darminlo-srl-36203650/
https://www.listafirme.ro/agrians-srl-16601058/
https://www.listafirme.ro/biohelix-srl-16055002/
https://www.listafirme.ro/inedotrans-srl-23553336/
https://www.listafirme.ro/green-italian-farm-srl-32315333/
https://www.listafirme.ro/emanuel-mestesugaru-srl-39560321/
https://www.listafirme.ro/rem-da-online-srl-41978211/
https://www.listafirme.ro/green-burner-srl-38695371/
https://www.listafirme.ro/alexsimo-beauty-srl-35278400/
https://www.listafirme.ro/fabi-daci-com-srl-21906725/
https://www.listafirme.ro/tms-marketing-business-concepts-srl-37629710/
https://www.listafirme.ro/ana-maria-durac-design-srl-41955102/
https://www.listafirme.ro/cosmo-construction-srl-18127121/
https://www.listafirme.ro/wegabau-construct-srl-28125012/
https://www.listafirme.ro/service-fallavena-srl-28216072/
https://www.listafirme.ro/do-mar-profesional-instal-srl-38483999/
https://www.listafirme.ro/arger-commerce-srl-33780611/
https://www.listafirme.ro/adi-porti-fier-forjat-srl-37094926/
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33 IREPROSABIL PS91 SRL 
19 Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

34 LIGHEZANA COMPANY SRL 
58 Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

35 EZOTER.AT SRL 
37/A Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

36 IZAELIZA SRL 
507 Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

37 VEST INVEST VECTOR SRL 
526 Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

38 N & D BODY REMODELING SRL 
45 Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

39 W.K. POLGER SRL 
427B Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

40 AGROCLARO SRL 
Dn 59, E70 KM23 Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

41 AGRI NICHOLAS SRL 
Dn 59, E70 KM 23 Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

42 AGRO ROCLAMI SRL 
Dn 59, E70 KM23 Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

43 TINYLIE SRL 
377/B Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

44 MARIAR IORDACHE SRL 
284 Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

45 BRR BARB CONSTRUCT SRL 
448A Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

46 BRUNO SI TASA SRL 
36 Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

47 SOLE E NATURA SRL 
Dn 59 E70 KM 23 Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

48 SONNEN SCHEIN TIMIS SRL 
504C Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

49 EUROCAV PROIECT SRL 
452A Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

50 BARB LUCAS CONSTRUCT SRL 
448A Jud. TIMIS, Loc. PADURENI 

 

 
 
 

7. SĂNĂTATE ȘI ASISTENTĂ SOCIALĂ 

https://www.listafirme.ro/ireprosabil-ps91-srl-30883426/
https://www.listafirme.ro/lighezana-company-srl-12372695/
https://www.listafirme.ro/ezoter.at-srl-29587176/
https://www.listafirme.ro/izaeliza-srl-23668301/
https://www.listafirme.ro/vest-invest-vector-srl-34550645/
https://www.listafirme.ro/body-remodeling-srl-40161960/
https://www.listafirme.ro/w.k.-polger-srl-34262251/
https://www.listafirme.ro/agroclaro-srl-26282762/
https://www.listafirme.ro/agri-nicholas-srl-26299934/
https://www.listafirme.ro/agro-roclami-srl-26299942/
https://www.listafirme.ro/tinylie-srl-27239531/
https://www.listafirme.ro/mariar-iordache-srl-27698747/
https://www.listafirme.ro/brr-barb-construct-srl-37900389/
https://www.listafirme.ro/bruno-si-tasa-srl-41707891/
https://www.listafirme.ro/sole-natura-srl-14107334/
https://www.listafirme.ro/sonnen-schein-timis-srl-35211825/
https://www.listafirme.ro/eurocav-proiect-srl-36373833/
https://www.listafirme.ro/barb-lucas-construct-srl-41726427/
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Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare 
pentru ajutoare sociale) = 3 

Instituţii sanitare: 

-Cabinet medical Pădureni; 

- Cabinet stomatologic Pădureni; 

- Farmacia umană Pădureni. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Instituţii Şcolare: 

Şcoala cu clasele I-VIII Pădureni; 

8.EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT 
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  Începuturile învăţământului lighezean sunt atestate documentar din 
anul 1776, prin documentul nr. 334 din 1776, semnat de Teodor Iankowici, 
nobil de Mirievo, crăiescul-regescul, director şcolar naţional al şcolilor 
ilirice din Banat. Acest document este publicat în lucrarea „Contribuţii la 
istoria învăţământului românesc din Banat”, scrisă de Petru Radu şi 
Dimitrie Onciulescu. Documentul nu stipulează anul 1776 ca dată de 
început a şcolii din localitate, ci faptul că în acel an s-au distribuit şcolii 
respective ustensilele necesare, enumerate în document. Primii dascăli ai 
şcolii sunt Iosif Căprariu şi Mihai Mitei. 

         În 1920 în sat exista o şcoală cu doi învăţători: Petre Arnăutu, primul 
director al şcolii în limba română, şi A. Andrei, clasele fiind simultane I-II şi 
III-IV, scriindu-se pe atunci pe tăbliţe cu grif. În 1929 a venit al treilea 
dascăl, înfiinţăndu-se astfel clasa simultană V-VI. 

         În anii şcolari 1788-1789, şcoala avea 28 de elevi, în 1791-1792 erau 
înscrişi 28 de elevi, în anii 1801-1802 frecventau şcoala 57 de elevi. 

Aflată la doar 20 de kilometri de Timişoara, comuna Pădureni a 
devenit, în ultimii ani, o localitate atractivă pentru locuitorii municipiului 
reşedinţă de judeţ. Numărul în creştere al locuitorilor a sporit, firesc, şi 
numărul şcolarilor. În jur de 200 de copii sunt, în prezent, înscrişi la 
Şcoala cu clasele I-VIII din Pădureni. 
 
  Părinţii au renunţat, treptat, să-şi mai ducă copiii la şcoală la oraş. 
În prezent, părinţii din Pădureni îşi duc copiii la şcoala din comună, unde 
beneficiază şi de after-school. Şcoala deţine inclusiv clasa pregătitoare. 
La Pădureni, Şcoala cu clasele I-VIII îşi desfăşoară activitatea în două 
corpuri de clădire (una pentru ciclul primar, iar cea de-a doua, pentru cel 
gimnazial). Ambele au beneficiat, în ultimii ani, de ample lucrări de 
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întreţinere şi modernizare: introducerea încălzirii centrale, inclusiv 
montarea de calorifere; montare de parchet laminat în toate sălile de 
clasă; dotarea sălilor de clasă cu tablă cu marker, modernă, astfel copiii 
nemaifiind nevoiţi să inhaleze praf de cretă; lucrări de termoizolare; 
reparaţii la acoperiş.Şi clădirea în care funcţionează grădiniţa a 
beneficiat de lucrări de modernizare şi reparare: acum, are acoperiş nou, 
termopane la geamuri şi este izolată. 
  Primăria  încearcă  mereu să ofere tot ce se poate oferi acestor 
copii, pentru a-i determina să înveţe. În plus faţă de lucrările la clădirile în 
care ei învaţă, s-a modernizat şi terenul de joacă. De asemenea, de 
Crăciun şi de Paşti, toţi copiii primesc pachete.  

 

 
Grădiniţa cu program normal Pădureni 

 
 
 
 
 
 
 

 

Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult: 

- Biserica ortodoxă română Pădureni (1837); 

9. RELIGIE ȘI BISERICI 



34 

 

 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI PĂDURENI 

- Biserica greco-catolică Pădureni (unită cu Roma)(1912); 

- Biserica penticostală „Philadelfia“ Pădureni (2006); 

- Biserica penticostală „Bethel“ Pădureni (2000); 

- Biserica baptistă  „Harul“ (2008). 

 

Biserica greco-catolică Pădureni (unită cu Roma)(1912); 
 

 

Biserica ortodoxă română Pădureni (1837); 

 

Acte din 1779 certifică existenţa unei parohii ortodoxe a acestei 
localităţi. 

Parohia datează din anii de existenţă a fostei localităţi “Dealul 
Mirii”. 
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În parohie sunt doua biserici şi doua case parohiale. Acestea  în 
prezent se află situate în centru, una în stil bizantin şi o alta în stil gotic. 

 

 

 

 

Baze sportive şi de agrement: 

            - Teren de sport cu gazon sintetic: Pădureni; 

            - Teren de fotbal cu vestiar 

  
Terenul de fotbal Pădureni 

 
 
 
 
 

Anișoara Odeanu (n. Doina Stella Grațiana Peteanu, 28 mai 1912, 
Pădureni, județul Timiș – d. 1 septembrie 1972, Lugoj, județul Timiș) a 
fost o poetă, prozatoare și jurnalistă română.Â. 

10. ACTIVITATE SPORTIVĂ 

11. INSTITUȚII CULTURALE 
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S-a născut în familia profesorului Aurel Peteanu, profesor de 
română și latină, publicist, animator cultural în perioada interbelică, al 
Lugojului și a Vioricăi (născută Bujigan). Urmează școala elementară la 
Lugoj și studiile liceale, între anii 1922 și 1929, la Liceul de fete din 
Timișoara. Urmează cursuri la facultatea de Litere din București între 
1929 și 1933. În 1930 și 1931 urmează cursuri de limbă franceză la Dijon 
și Grenoble. Studiază dreptul la Universitatea din București începând în 
1933 și își ia licența în anul 1936. 

La vârsta de 9 ani, în 1922, îi apare poezia După mure în 
revista Lumea copiilor. 

Debutează literar în anul 1934 cu romanul Într-un cămin de 
domnișoare, care este primit favorabil de critică. George 
Călinescu numind-o „întâia ingenuă a literaturii române feminine” 

A făcut parte din redacțiile Adevărul literar și artistic (1929 - 
1934), Universul literar (1937 - 1940), Viața (1940 - 1943). A colaborat și 
la Revista Fundațiilor Regale, România literară, Viața românească și 
pentru câteva publicații bănățene, Semenicul, Banatul,[  semnând 
recenzii, reportaje, interviuri, articole de opinie. 

Deoarece în timpul războiului a scris articole antisovietice și chiar o 
broșură pro-legionară comandată de Ministerul Propagandei, după 
război este nevoită să se retragă din activitatea literară și se refugiază 
împreună cu soțul său, doctorul Dan Crivetz, la Vărădia, apoi la Anina, 
iar, în final, la Lugoj.  

Este reabilitată de autoritățile comuniste după anul 1965 și începe 
să publice, din nou.  

Se sinucide în anul 1972. După decesul soțului, scriitoarea s-a 
îngrijit de toate formalitățile necesare înmormântării, după care s-a închis 
în propriul dormitor, iar a doua zi, trupul i-a fost găsit fără suflare. 

 

Opera 

 
• Într-un cămin de domnișoare, București, 1934 -roman; 

• Călător din noaptea de Ajun, București, 1936; ediția (Anotimpul 
pierdut), București, 1971 - roman; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1934
https://ro.wikipedia.org/wiki/George_C%C4%83linescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/George_C%C4%83linescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/1937
https://ro.wikipedia.org/wiki/1940
https://ro.wikipedia.org/wiki/1943
https://ro.wikipedia.org/wiki/V%C4%83r%C4%83dia,_Cara%C8%99-Severin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anina
https://ro.wikipedia.org/wiki/1965
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• Fata lui Codru-împărat, București, 1939 - poezie; 

• Ciudata viață a poetului, București, 1942; 

• Moartea în cetate, București, 1943 - poezie; 

• Noaptea creației, București, 1943 - poezie; 

• Sub lumina verii, București, 1967 - nuvele; 

• Nedumeririle lui Duduță, București, 1969 - nuvele; 

• Legile jocului, București, 1972 - roman; 

• Acele lucruri mari, București, 1973 - roman; 

• Domnișoara Lou și trandafirul galben, ediție îngrijită și prefață 
de Cornel Ungureanu, Timișoara, 1985 - nuvele; 

• Katinka sau fantomele de la Valea Lungă, Timișoara, 2010 - roman 

 

In memoriam  
• Casa în care a crescut în Lugoj poartă o placă comemorativă, 

dezvelită la 1 iunie 2012;  

• O stradă și o școală din Lugoj îi poartă numele; 

• O stradă din Timișoara îi poartă numele. 

 

 Instituţii culturale: 

- Casa Naţională Pădureni; 

- Muzeul „Anişoara Odeanu“ Pădureni; 

- Biblioteca Pădureni. 

 
       “Căminul cultural Pădureni” sau “Casa naţională” datează din 
anul 1911. Instituţia este cunoscută ca purtând numele “Simion Piţu”, 
cetăţean de onoare al comunei. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cornel_Ungureanu
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        Acesta adăposteşte încă de la înfiinţare, o bibliotecă publică, al cărei 
fond material  stă la dispoziţia tuturor sătenilor, contribuind în acest fel, la 
ridicarea nivelului de cultură şi civilizaţie al sătenilor. 

       Expoziţia etnografică “Dora Coşbuc” adăposteşte costume populare 
din diferite perioade de timp, pentru bărbaţi, femei, copii. 

      În anul 2000 se formează un ansamblu de dansuri şi muzică  populară 
“Pădureanca”. În prezent ansamblul nu mai funcţionează în localitate. 

      În anul 2006 a luat fiinţă ansamblul de dansuri al şcolii din localitate, 
format din elevi din clasa a III-a, îndrumaţi de dansatori profesionişti. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
      Administraţia publică locală a comunei Pădureni este  organizată şi 
funcţionează conform principiului autonomiei locale, legalităţii, eligibilităţii 

12. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
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şi descentralizării serviciilor publice. În aceste condiţii persoanele care 
lucrează aici sunt independente faţă de cele centrale, rezolvând treburile 
publice în ordinea şi după principiilepe care le-a stabilit comunitatea. 

Activitatea desfaşurată în cadrul Primăriei este asigurată dupăcum 
urmează: 

 2 demnitari (primar, viceprimar) 

 6 funcţionari publici 

 9 persoane cu contract de muncă 

 5 asistenți personali ai persoanelor cu handicap  

 

Toţi funcţionarii publici au urmat  cursuri de perfecţionare organizate 
de Centrele de formare pentru Administraţia Publică Locală. 

Consiliul Local al comuei Pădureni este format din 11 consilieri locali 

 

Departamente în cadrul primăriei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiar-contabil, impozit și taxe 

Asistență socială 

Urbanism și amenajarea teritoriului 

Cadastru și agricultură 

Cultural 

Serviciul voluntar situații de urgență 

Implementare proiecte europene 

Administrativ 
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Analiza SWOT este o metoda eficienta, utilizata in cazul planificarii 
strategice pentru identificarea potentialelor, a prioritatilor si pentru crearea 
unei viziuni comune de realizare a strategiei de dezvoltare. SWOT 
semnifica Puncte Tari, Puncte Slabe, Oportunitati si Amenintari. 

 

Asezarea geografica si cadrul natural 

 

 

 

 

 

 

 

Puncte Tari 

• localizarea in apropierea granitelor cu Iugoslavia si Ungaria, in zona 
de contact cu UE, la o distanta sub 700 km de 13 capitale europene;  

• Este strabatuta de drumul national DN59 Timisoara - Moravita (sau 
drumul european E70). Prin Sag trece si calea ferata Timisoara-
Stamora Moravita. Se mai învecineaza cu Jebel la sud (10 km pe 
DN59), cu comuna Parta la sud-est (3 km), Sânmihaiu Român la nord-
vest (9 km).Prezenta în apropiere a unor poli de atractie urbana - 
Timisoara, cu impact pozitiv asupra schimburilor comunitatii locale 
cu exteriorul (marfuri, educatie, locuri de munca, etc.) 

• Localitatea Padureni, beneficiaza de un mare potential de dezvoltare 
datorata pozitiei favorabile in teritoriu (flind situat in vecinatatea 
municipiului Timisoara), accesului la retelele nationale de 
comunicatii rutiere si de cai ferate dar si datorita faptului ca se afla 
pe malul drept al raului Timis si a prezentei padurilor Giroc si Lighed 
conferindu-i un potential turistic de scurta durata 

• Comuna Padureni are parte din Zona metropolitana a municipiului 
Timisoara - un proiect în derulare pentru crearea unei unitati 
administrative integrate între Timisoarei si localitatile din imediata 
apropiere 

• Retea hidrografica bogata in zona. 

Puncte 
Slabe 

• slabe resurse de subsol;  

• Relief deloc variat, cu un numar mai redus de peisaje 

• alternanta de ani secetosi si umezi; 

Oportunitati • Programe ale autoritatilor judetene si centrale destinate dezvoltarii 
zonei 

13. ANALIZA SWOT 

http://ro.wikipedia.org/wiki/DN59
http://ro.wikipedia.org/wiki/Moravi%C3%85%C2%A3a
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=E70&action=edit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Calea_ferat%C3%84%C2%83_Timi%C3%85%C2%9Foara-Stamora_Moravi%C3%85%C2%A3a
http://ro.wikipedia.org/wiki/Calea_ferat%C3%84%C2%83_Timi%C3%85%C2%9Foara-Stamora_Moravi%C3%85%C2%A3a
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jebel
http://ro.wikipedia.org/wiki/Par%C3%85%C2%A3a
http://ro.wikipedia.org/wiki/S%C3%83%C2%A2nmihaiu_Rom%C3%83%C2%A2n
http://ro.wikipedia.org/wiki/Timi%C3%85%C2%9Foara
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• Deschiderea institutiilor publice din zona la relatii de parteneriat si 
proiecte trasfrontaliere 

• Retrocedarea terenurilor agricole catre fostii proprietari, proces care 
a relansat piata funciara în zona 

• Încadrarea ariei geografice a comunei în aria de eligibilitate a 
programului de finantare prin fonduri structurale  al Uniunii 
Europene; 

Amenintari • Extinderea fenomenului de baltire a solului cu posibile consecinte 
grave pe termen lung.                           

 

 

Populația și resursele umane  

 

Puncte Tari • grad ridicat de toleranta, nivel redus de conflicte sociale intre 
cetateni;  

• nivel ridicat de instruire, peste media pe tara;  

• ponderea majoraa populatiei din grupa de varsta adulta (20-60 ani) 
peste 50% din totalul populatiei; 

• Numar relativ redus al inadaptatilor social; 

• Rata infractionalitatii extrem de scazuta. 

• Existenta unor specialisti în domenii relativ variate de activitate; 

• Ospitalitatea proverbiala a locuitorilor; 

• Apropierea de Timisoara, cu rol important în satisfacerea nevoilor 
de asistenta medicala si sociala, educatie, cultura; 

Puncte Slabe • reproducere demografica simpla– atitudine denatalista;  

• plati compensatorii pentru disponibilizati, ceea ce produce lene 
sociala; 

• Adaptarea mai lenta a populatiei rurale mature si vârstnice la 
schimbarile si provocarile lumii actuale, în general, si la 
fenomenul mobilitatii 

• Migratia populatiei calificate in tarile member UE pentru obtinerea 
unui castig salarial mai bun 

Oportunitati • Implicarea autoritatilor locale în problemele Comunitatii, 
deschiderea la realizarea de parteneriate; 
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• Conform datelor statistice din ultimii ani se poate afirma ca, dupa 
o scadere a populatiei, actualmente se inregistreaza un fenomen 
de crestere lenta, cu o valoare a ratei medii de crestere anuala 
intre 100/00 si 150/00. 

• Se poate estima si o crestere a resurselor de munca in special prin 
dezvoltarea sectorului privat. 

• Existenta unor exemple de succes ale unor localnici cu initiativa ; 

• Posibilitatea accesarii unor programe de finantare 
guvernamentale, pentru crearea de noi locuri de munca pentru 
someri; 

• Atragerea investitorilor romani si straini in zona avand ca rezultat 
crearea de noi locuri de munca 

• Existenta unor spatii si cladiri, în conservare, posibil a fi utilizate 
de catre întreprinzatori pentru demararea unor afaceri locale; 

Amenintari • Scaderea gradului de instruire scolara a populatiei tinere; 

• Scaderea numarului persoanelor calificate, prin iesirea acestora 
din viata activa; 

 

 

 

Infrastructură 

 

Puncte Tari • Modernizarea echipamentelor de telecomunicatii si extinderea 
telefoniei mobile. 

• Sisteme de distributie a energiei electrice pe întreg  teritoriul 
comunei 

• Retea de gaz metan pe teritoriul comunei  

• Reteaua stradala este de tip rectangular , cu strazi avand 
aliniamente lungi de peste 500 m si cu prospectul ( distanta 
dintre fronturile caselor ) cuprins intre 10 si 40 m. Infrastructura 
corespunzatoare pentru exploatarea resurselor de apa subterana 
(rezerva mare de apa potabila de foarte buna calitate) 

• Introducerea Internetului si realizarea unei retele intre primarie, 
scoli si politie; 

Puncte 
Slabe 

• Starea tehnica necorespunzatoare a retelei rutiere (drumuri 
judetene si comunale, în interiorul satelor apartinatoare); 
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• Inexistenta unei autostrazi 

• Lipsa unei centuri ocolitoare ale localitatilor, pentru traficul greu 
si de transit 

• Conditii de trafic nesigure datorita lipsei traseelor alternative 
pentru vehicule cu tractiune animala si agricole 

• Lipsa unui plan urbanistic general reactualizat 

Oportunitati • Programe guvernamentale si europene pentru încurajarea  
initiativelor locale în toate domeniile de activitate 

• Continuarea modernizarii strazilor – bordurare si asfaltare 

Amenintari • Neutilizarea de catre comuna a resurselor financiare disponibile 
prin programe ale Uniunii Europene 

 

Economia și agricultura 

 

Puncte Tari • Pozitie geo strategica – situarea în extremitatea vestica a tarii 

• Este foarte apropiat de Timisoara, ceea ce poate atrage usor 
investitorii; 

• Forta de munca calificata  

• Activitatile economice de baza sunt: agricultura;comertul; cresterea 
animalelor; servicii catre populatie. 

• Pondere importanta a IMM-urilor în ocuparea fortei de munca – in 
comuna exista peste50 societati comerciale care au sediul social sau 
punt de lucru in comuna 

• predominarea propietatii private asupra propietatii de stat 

Puncte Slabe • Echipamente si tehnologii învechite 

• Parcelarea terenului – productivitate scazuta 

• Scoaterea din circuitul agricol de suprafete mari de teren 

• lipsa structurilor organizatorice de valorificare a productiei agricole, 
in conditii de eficienta 

• Scaderea productiilor medii la aproape toate culturile 

• Management de calitate slaba si pregatirea antreprenoriala scazuta 

• Ponderea redusa a sectorului IMM-urilor în comuna si satele 
apartinatoare 
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• Ponderea redusa a sectoarelor industriale cu tehnologii noi în 
domenii de vârf 

• Lipsa unei planificari urbanistice coerente pentru crearea de zone 
industriale, pentru a reduce  coexistenta acestora cu zone de 
locuinte si dotari sociale 

• Insuficienta dezvoltare a infrastructurii destinate sprijinirii 
activitatilor economice 

• Infrastructura de circulatie slab dezvoltata-lipsa unor centuri de 
ocolire pentru traficul greu si de tranzit 

• Lipsa unei corelari între cererea si oferta de forta de munca si 
învestitii reduse în resursele umane 

• Existenta unor  spatii de productie necorespunzatoare cerintelor 
economiei  de piata 

• Inexistenta unui sistem stimulativ pentru înfiintarea IMM-urilor în 
ramurile economice deficitare 

• Gama redusa a serviciilor bancare pentru IMM-urile aflate în afara 
comunei 

• Lipsa unui sistem informational adecvat pentru obtinerea de date 
necesare realizarii unor studii de piata pentru diversificarea 
serviciilor si a activitatilor productive 

• Ponderea redusa a firmelor care au introdus sisteme de calitate  ISO 
pentru produse si servicii 

• Pondere redusa a activitatilor complementare agriculturii (servicii, 
prelucrarea produselor agricole si animale, turism rural) care 
conduce si la depopularea satelor 

• Inexistenta facilitatilor care sa atraga specialisti în domeniul sanatatii 
si a învatamântului 

• Slaba tendinta de asociere 

Oportunitati • Disponibilitatea unor resurse suplimentare, posibil de a fi accesate 
prin utilizarea programelor de finantare ale Uniunii Europene 

• Activitatea industriala s-ar putea extinde si pe platforma situata in 
partea de nord a localitatii, fiind facilitata de DN 59 

• Existenta unor spatii si terenuri disponibile pentru activitati 
antreprenoriale 

• Disponibilitatea autoritatilor locale de a încheia relatii de parteneriat 
cu investitorii locali si straini 

• Dezvoltarea de relatii de parteneriat economic si administrativ cu 
unitati teritoriale (similare sau asemanatoare) din tara ti strainatate 
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Amenintari • Lipsa de receptivitate ti flexibilitate a populatiei locale cerintele pietei 
care determina decalaje economice mari, greu de recuperate 

• Reducerea ponderii populatiei active 

• Continuarea migrarii populatiei catre alte zone mai dezvoltate si catre 
alte tari. 

• Lipsa infrastructurii pentru a putea oferi servicii de calitate ,în 
special în mediul rural – satele apartinatoare 

• Servicii financiare bancare  putin accesibile în mediul rural 

 

 

 

 

Turism 

 

Puncte Tari • Infrastructura rutiera (drumuri nationale si europene modernizate si 
pozitia geografica  favorizeaza dezvoltarea turismului de tranzit si de 
afaceri 

• populatie deosebit de ospitaliera si prietenoasa 

• folclorul si traditiile culinare ale regiunii 

• Capacitatea de comunicare in alte limbi de circulatie internationala 
(engleza, germana, franceza) a locuitorilor si ospitalitatea populatiei  

• Obiceiuri, traditii si artizanat cu multiple influente culturale etnice, 
maghiare si germane, ce atrag turisti din alte tari 

• Existenta unor unitati de alimentatie publica si  de prestari-servicii 
diversificate  

• evenimente culturale traditionale 

Puncte Slabe • slaba dezvoltare a turismului in zona comunei 

• Lipsa notiunilor de management, legislatie si a tehnicilor de 
comunicarea celor implicati în turismul rural. 

• amenajare peisagera deficitara 

• numarul redus al pensiunilor cu specific agroturistic 

• Lipsa informatiilor si a hartilor turistice 

• Lipsa unui sistem de indicatoare turistice rutiere  
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• Degradarea progresiva a patrimoniului cultural-artistic 

• Lipsa de servicii de colectare a gunoiului în zonele rurale si turistice 

• Lipsesc resursele umane specializate in domeniu 

• mijloace de transport public (autobuze, trenuri) uzate fizic si moral, 
necorespunzatoare si numeric insuficiente 

• oferta slaba si nediversificata a souvenir-urilor 

• grad scazut de folosire a instrumentelor financiar-bancare moderne 
(carte de credit, virament prin internet) 

Oportunitati • dezvoltarea cooperarii transfrontaliere în domeniul turismului, în 
contextul realizarii Euro-Regiunii Dunare, Mures, Cris, Tisa 

• abordarea unor concepte si strategii de dezvoltare turistica 
regionala, proiecte comune în cadrul Regiunii de dezvoltare 5 Vest 
(Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis) 

• oportunitatea finantarii interne si externe  a programelor în care 
turismul este domeniu tinta 

• existenta unor mesteri populari capabili sa transmita cunostintele lor 
tinerilor 

• aparitia fondurilor structurale ale UE pentru promovarea turismului 

Amenintari • vecinatatea / concurenta zonelor cu potential turistic bine dezvoltat 
si valorificat atat din judetul Timis cat si din judetele invecinate 

• pierderea traditiilor si obiceiurilor în zona rurala 

• depopularea satelor si migrarea tinerilor la Timisoara sau in tarile UE 

• nerespectarea reglementarilor legale care are ca rezultat afectarea 
mediului, a zonelor protejate, a fondului silvic, poluarea apelor 

 

 

Educație și învățământ 

 

 

Puncte Tari • Procent de scolarizare ridicat ( peste 85 % )  

• Retea de invatamant general atat in comuna cat si in satele 
apartinatoare 

• Existenta unei gradinite pentru copiii prescolari in Padureni 
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• Implicarea administratiei locale in proiecte de modernizari / reparatii  
scoli  

• Organizarea periodica a unor cursuri gratuite, de perfectioare 
profesionala a diferitelor categorii profesionale 

Puncte Slabe • Nivelul scazut al salariilor în sistemul educational 

• Dotari tehnice precare 

• Lipsa unei gradinite cu program prelungit si program intensiv de 
limba engleza 

• Nu se deconteaza de catre primarie costul abonamentelor cadrelor 
didactice in totalitate 

• Lipsa unor programe de perfectionare a cadrelor didactice la nivelul 
cerintelor  

• Nepasarea parintilor privind situatia scolara si viitorul copiilor lor 

• Multe scoli au o infrastructura învechita 

Oportunitati • cresterea calitatii invatamantului preuniversitar prin : 

- descentralizare 

- derularea unor parteneriate si a unor proiecte  educationale cu 
finantare interna si externa 

- extinderea invatamantului particular 

- dotarea cu tablete a elevilor si cu infrastructura IT a profesorilor  
pentru predarea online 

Amenintari • Pe fondul scaderii natalitatii si al îmbatrânirii populatiei, scade 
continuu numarul de elevi 

• Scaderea interesului adolescentilor fata de studiile universitare, fata 
de scoala in general 

• Scaderea atractivitatii sistemului de învatamânt datorita salariilor 
mici din acest sector 

• legislatia in domeniu , in continua modificare 

• mentinerea decalajelor intre performantele elevilor din mediul urban 
si mediul rural 

 

Cultură, Mass media și sport  

 

Puncte Tari • Mass- media dezvoltata pentru un mediu rural : 
• 1 retea TV prin cablu  
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• Realizarea paginii web a primariei; 
• Caminul cultural unde se pot desfasura diferitele activitati culturale  

• Activitate culturala intense – TRADITII DE SFINTELE PASTI 

• Desfasurarea de activitati sportice prin existenta in localitate de 
cluburi si asociatii sportive 

• Dezvoltarea de parteneriate transfrontalier pentru cooperare in 
domeniul cultural si turistic 

• Implicarea comunitatii de afaceri locale in proiecte sociale 
(amenajarea de locuri de joaca pentru copii) 

• Implicarea Primariei si a comunitatii locale in constructia noii biserici 
ortodoxe 

Puncte Slabe • Lipsa de fonduri pentru restaurarea anumitor edificii si centre de 
cultura 

• Sprijinirea insuficienta a artei si culturii 

• Neimplicarea oamenilor de afaceri în sprijinirea si restaurarea 
unor edificii 

• Nu exista Referent cultural 

• Nu exista amenjata o scena în aer liber 

• Implicarea în prea mica masura a tinerilor în viata culturala si 
artistica 

• Numarul mic al manifestarilor cu scop caritabil 

• implicare subiectiva a mass media în semnalizarea si rezolvarea 
problemelor comunitatii 

Oportunitati • Aplicarea pentru programe si granturi de sprijinire si dezvoltare a 
culturii si traditiilor 

• Valorificarea la maxim a traditiilor si culturii 

• Promovarea internationala a traditiilor locale 

• Promovarea de la vârste fragede a valorilor si traditiilor 

• Organizarea de spectacole cu scop caritabil 

• Acordarea unor facilitati fiscale celor ce sponsorizeaza activitatile 
sportive, si cultural-artistice 

• Încurajarea tinerilor pentru sportul de performanta si sport in 
general 

Amenintari • Insuficienta sustinere a vietii culturale de catre societatea civila 
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• Diminuarea în si mai mare masura a interesului tinerilor pentru 
cultura, arta, traditii si sport 

• Scaderea fondurilor pentru desfasurarea în conditii optime a 
activitatii muzeelor, teatrelor, ansamblurilor artistice, cercurilor 
sportive etc. 

• Salariile mici din cultura, sport, arta 

• Promovarea culturii strazii in detrimentul culturii autentice 

• Intensificare procesului de migratie a populatiei de la sat la 
comuna si de la comuna in strainatate, fapt ce duce la 
pierderea  unei verigi importante in lantul cauzal  al transmiterii 
valorilor traditionale. 

 

 

 

 

 

Sănătate și asistență socială 

 

Puncte Tari • Existenta dispensar medical  uman in comuna  

• cabinet stomatologic la standarde europene 

• cabinet medical 

• Administratia piublica locala asigura fonduri si servicii pentru 
protectie sociala 

• Marea majoritate a locuitorilor (aprox. 95%) beneficiaza de serviciile 
asigurate de Casa de Asigurari de Sanatate 

• Cresterea numarului de cabinete private si structuri medicale cu 
dotari la standarde europene  

• Initierea unui parteneriat între administratia publica si ONG-uri 
pentru rezolvarea problemelor sociale 

• Utilizarea resurselor comunitare si extra comunitare pentru 
ameliorarea problemelor sociale 

• Realizarea pe raza comunei a unor locuri de joaca; 

• implicare din partea Consiliului Local în dezvoltarea serviciilor 
comunitare pentru copil si familie 
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Puncte 
Slabe 

• Centralizare excesiva – lipsa posibilitatii coordonarii politicii de 
sanatate la nivel local ; 

• Nu exista cabinet medical în scoala 

• Scoala nu are angajata o asistenta medicala 

• Programul dispensarului medical nu este adecvat 

• Farmacia din localitate nu elibereaza retete şi medicale compensate 

• Numar insuficient de personal medical în mediul rural 

• Numarul ridicat al copiilor ocrotiti în sistem rezidential 

• Servicii insuficient diversificate pentru diferite categorii de 
persoane defavorizate 

• Lipsa serviciilor socio-medicale pentru persoanele de vârsta a III-a 

• Lipsa programelor de socializare a persoanelor de vârsta a III-a 

• Numar mare de pacienti pe medic 

• Slaba dotare a cabinetelor si lipsa specialistilor 

• Intretinere curenta nesatisfacatoare 

• Implicarea insuficienta a societatii 

• Lipsa unui centru de recuperare 

• Lipsa unui centru comunitar de servicii sociale, care sa includa: 
cantina sociala, programe de socializare a persoanelor de vârsta a 
III-a, centru de gazduire temporara în caz de urgenta 

• Insuficienta preocupare pentru procurarea de fonduri extrabugetare 

Oportunitati • Continuarea procesului de modernizare si retehnologizarea 
unitatilor de profil existente 

• Distribuirea mai eficienta a banilor proveniti de la CAS 

• integrarea europeana înseamna si obligativitatea alinierii la 
standarde sociale europene 

• Dezvoltarea sistemului de asigurari private 

• cresterea implicarii la nivel social mai ales din partea tinerilor, prin 
incidenta noilor tehnologii (IT, Internet în special) apar resurse 
suplimentare pentru comunicare, eficientizare  

• Legislatia actuala care implica direct si activ comunitatile locale 
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• Orientarea politicilor la nivel judetean spre activitatile de mentinerea 
în familia naturala a persoanelor cu handicap, în nevoi;  

• Crearea unei  game de servicii specializate ,prin cerintele legislatiei, 
în functie de nevoile beneficiarilor (centre rezidentiale, centre de zi, 
camine pentru persoane varstnice, centre de criza, case de tip 
familial) ; 

• Cresterea alocarea de resurse financiare prin sistemul de stat pentru 
servicii de asistenta sociala; 

• Crearea Observatorului social- subordonata Ministerului Muncii, cu 
reprezentare la nivel judetean 

• Incurajarea parteneriatelor  public – privat in vederea infiintarii de 
servicii alternative; 

Amenintari • Cresterea numarului de probleme medicale ca urmare a procesului 
de îmbatrânire a populatiei 

• Cresterea numarului de îmbolnaviri datorate degradarii factorilor de 
mediu 

• Migrarea unui numar tot mai mare de specialisti în domeniul 
medical si social 

 

 

Mediul înconjurător 

 

Puncte Tari • Apa potabila de buna calitate în subteran 

• Retea de învatamânt cu traditie, care pe parcursul anilor a 
asigurat mare parte din cadrele tehnice în domeniul protectiei 
mediului. Existenta unei politici de dezvoltare euroregionale 
in domeniul protectiei mediului 

• Locuinte construite din materiale durabile  

• Locuinte cu suprafete si grad de dotari peste media pe tara 

Puncte 
Slabe 

• Indice scazut de zona verde/locuitor 

• Inexistenta unei gestiuni ecologice integrate a desurilor 

• Insuficienta statiilor si instalatiilor de epurare pentru 
procesarea integrala a debitelor de ape uzate provenite din 
activitatile industriale, agrozootehnice sau din gospodariile 
populatiei, cu repercusiuni ca: poluarea apelor de suprafata, 
subterane, degradarea solului 
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• Inexistenta unui sistem de monitorizare adecvat pentru a 
utiliza informatiile legate de mediu 

Oportunitati • Extinderea colaborarii si implicarea organizatiilor 
neguvernamentale si a scolilor în programe comune de 
educatie ecologica. 

• introducerea in intravilan a unor zone de agrement si sport pe 
raul Timis. 

• Realizarea de plantatii de protectie este imperios necesara 
de-a lungul caii ferate , in zonele industriale si de depozitare , 
cat si i zona de protectie sanitara a cimitirului. 

• Incurajarea activitatilor economice in domeniul protectiei 
mediului 

Amenintari • Extinderea eroziunii solului cu consecinte grave pe termen 
lung daca nu se intervine la timp 

• Prezenta mentalitatii de indiferenta fata de protectia mediului 
(mai ales la nivelul populatiei adulte).      

• Sporirea numarului de autoturisme dupa 1990 

• Poluarea solului de catre unii agenti Economici 

 

 

 

Administrație și locuințe 

 

 

Puncte Tari • Deschiderea administratiei actuale catre Investitii 

• Extinderea zonei de locuit cu 29 ha 

• Reserve de terenuri care pot fi convertite pentru functiuni 
diverse posibilitati de dezvoltare in viitor (terenuri 
neconstruite 37.20 %)intravilanul reprezinta aproximativ 50 % 
din teritoriul comunei;rezerve de terenuri de buna calitate 
pentru practicarea agriculturii , cu lucrari de imbunatatiri 
funciare;piata libera stabila de terenuri si cladiri in intravilan 
si extravilan ;existenta unui patrimoniu architectural valoros; 

• Realizarea unei campanii de curatenie anuala; 

• Participarea la proiecte cu finantare externa: Dezvoltare 
Rurala Durabila în parteneriat transfrontalier” 



53 

 

 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI PĂDURENI 

• Disponibilitatea administratiei locale de a oferi facilitati pentru 
investitori strategici 

• Cresterea numarului de constructii din comuna 

• Investitii in constructia de locuinete – atribuirea de loturi de 
terenuri de 1000 mp 

Puncte 
Slabe 

• Slaba  colaborare între institutiile statului la elaborarea 
strategiilor de dezvoltare 

• Nu exista un Birou de Consiliere pentru Cetateni - o cale 
rapida de acces la informatii de interes cetatenesc” 

• Nu exista un PUG reactualizat 

• Capacitate insuficienta pentru realizarea de proiecte 

• Capacitate insuficienta de cofinantare a Proiectelor 

• Slaba dezvoltare a parteneriatului public-privat 

• Lipsa parteneriatelor cu alte localitati din tara si din 
strainatate 

• Insuficienta implicare civica la nivelul comunitatii 

• Inexistenta unor baze de date complete si actualizate la 
nivelul tuturor institutiilor publice ceea ce îngreuneaza 
accesul la informatie 

• Lipsa lobby-ului politic si economic organizat la nivelul 
institutiilor centrale ale statului 

• Lipsa cailor speciale de acces, pentru persoanele cu 
handicap, în cele mai multe dintre institutiile si unitatile 
orasului 

• Pondere mica a locuintelor aflate sub tutela administratiei 
publice locale 

• Insuficienta echipare a comunei cu spatii verzi , 
agroalimentare 

• Existenta in zonele de locuit a unor functiuni incompatibile 
cu locuirea 

Oportunitati • Dezvoltarea parteneriatului public-privat Implementarea unor 
sisteme de management pe proiect la nivelul administratiei 
publice locale 

• - introducerea'in intravilan a unor zone de locuit in vederea 
satisfacerii cerintelor de locuinte 

• marirea fondului locuibil, prin constmirea de not locuinte de 
tip individual in zona intravilanului existent, cat si prin 
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marirea intravilanului. Zona de locuit se va extinde cu 29,02 
ha. 

• Colaborarea, în vederea eficientizarii procesului administrativ, 
între administratia locala si unitatile descentralizate ale 
ministerelor în teritoriu 

• Sporirea colaborarii cu institutii ale administratiei publice 
locale din tara si din strainatate si dezvoltarea de proiecte 
comune 

• Continuarea procesului de descentralizare si asigurarea unei 
autonomii locale reale 

• Implicarea ONG-urilor specializate în rezolvarea problemelor 
comunitatilor sigrupurilor pe care le reprezinta 

• Sprijinul autoritatilor locale în construirea de locuinte, prin 
alocarea de fonduri, ducerea utilitatilor si dezvoltarea 
parteneriatului publicprivat 

Amenintari • Lipsa unei coordonari a actiunilor deatragere de investitori 
straini 

• Lipsa unei culturi de implicare a cetatenilor în problemele 
comunitare 

• Putere redusa a sectorului ONG de a asigura retele de 
asistenta pentru categoriile defavorizate 
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STRUCTURA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 
COMUNEI PADURENI, JUDEŢUL TIMIS, 2021 – 2027 

 

 
 

 
 

STRUCTURA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 
DURABILA A  COMUNEI PADURENI  

JUDETUL TIMIS 
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 VIZIUNE :  “PADURENI – O COMUNA A VIITORULUI , BAZATA 
PE INTELEPCIUNEA TRECUTULUI “ 
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VIZIUNEA STRATEGIEI LOCALE 

 

            Viziunea strategiei stabileşte cu claritate alternativele de 
dezvoltare ale comunei Pădureni pentru perioada 2021-2027 şi constituie 
diferenţa dintre ceea ce reprezintă astăzi şi ceea ce trebuie să devină 
comuna Pădureni în următorii 7 ani. 

            În viziunea reprezentanților autorităţii publice locale, comuna 
Pădureni va deveni până în anul 2027, o comună mult mai prosperă, cu 
o economie aflată în dezvoltare şi durabilă, care va tinde spre 
îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii, spre gestionare ṣi utilizarea 
eficientă a resurselor, pentru o valorificare a potenţialului de inovare 
ecologică şi socială al economiei, astfel încât să se asigure 
prosperitatea, protecţia mediului şi coeziunea social. 
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            Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locală este: 
Dezvoltarea durabilă a comunei Pădureni prin creşterea competitivităţii 
economiei locale, diversificarea activităţilor economice şi atractivitatea 
socio-culturală a localităţii.  

            Pentru atingerea obiectivului general este nevoie de împărţirea 
acestuia în obiective specifice:  

- va îmbunătăţi condiţiile de viaţă ale populaţiei comunei prin asigurarea 
accesului la utilităţile de bază, dezvoltarea infrastructurii de transport şi 
crearea de noi locuri de muncă; 

 - va realiza creştere economică prin atragerea de noi investitori în 
agricultură;  

- va oferi oportunităţi pentru intervenţia sectorului privat în operaţiunile 
comunei, fie sub forma investiţiilor directe în proiecte izolate, fie sub 
forma parteneriatelor sau consultărilor permanente între parteneri;  

- va sprijini transformările din învăţământul local şi va menţine calitatea 
actului didactic şi a condițiilor de derulare a acestuia, prevenirea şi 
combaterea abandonului școlar şi promovarea conceptului de învăţare 
continuă, astfel încât toate categoriile socio-profesionale şi de vârstă să 
participe şi să se identifice cu comunitatea; 

 - va îmbunătăţi accesul la bunăstare al grupurilor dezavantajate, precum 
şi garantându-se protecția factorilor de mediu şi utilizarea eficientă a 
resurselor naturale locale. 

Misiunea  

         Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care 
reflectă nevoile actuale ale comunităţii şi atingerea acestora în viitor.  

           Odata cu intrarea României în Uniunea Europeană, aceasta va 
trebui să ajungă la un nivel de trai similar celorlalte ţări, care se află deja 
în Uniune, prin atingerea unui PIB de 55%. Pentru atingerea acestui 
obiectiv, România va beneficia de finanţări pe diverse domenii pentru a 
atinge nivelul de trai al ţărilor care se află în UE.  

          Strategia de dezvoltare locală a comunei va fi instrumentul de 
lucru al administraţiei publice locale, agreat de întreaga comunitate 
locală, care va orienta gândirea, decizia şi acţiunea către obiective 
superioare sau către premisele obiectivelor, fără ca pe parcurs să existe 
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abateri datorate urgenţelor sau avantajelor şi dezavantajelor ce pot 
interveni în anumite momente.  

          De asemenea, Strategia de dezvoltare locală a comunei se 
doreşte a fi, în aceeaşi măsură, un instrument de lucru pus la dispoziţia 
tuturor factorilor interesaţi în progresul economico - social al comunei, iar 
pe de altă parte, tiparul traseului armonios pentru orizontul de timp 
propus până în 2027.  

          Strategia de dezvoltare locală se doreşte a fi un ghid de 
prezentare a tuturor obiectivelor de dezvoltare indicând totodată direcţiile 
de dezvoltare specifice, şi în final detaliate în acţiuni punctuale ce se vor 
constitui ca viitoare proiecte ale administraţiei publice locale.  

           Utilizarea instrumentelor de consultare a comunităţii locale a 
determinat adaptarea tuturor propunerilor de acţiuni, în final, strategia de 
dezvoltare locală fiind în consens cu aspiraţiile locuitorilor comunei. 
Importanţa acestui aspect este dată atât de certitudinea implicării viitoare 
a comunităţii locale în implementarea strategiei de dezvoltare locală, cât 
şi de posibilitatea asumării depline şi conştiente a acesteia.  

           În procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, 
administraţia publică locală lansează procedura de consultare a 
comunităţii locale din localitate asupra propunerii finale.  

 

           Strategiile pe termen lung trebuie evaluate cu atenţie, mai ales cu 
privire la viitoarele rezultate. Trebuie luat în considerare şi faptul că 
rezultatul real nu poate fi prevăzut deoarece şi situaţiile neprevăzute pot 
şi ele să exercite o influenţă importantă asupra lor.  

 

Obiective strategice  

Strategia de Dezvoltare Locală fost realizată pe bază consultării 
comunităţii prin aplicarea de chestionare, din care reiese interesul 
acestora pentru obiectivele prezentei strategii şi pe care le sprijină.  

Obiectivele se vor materializa în proiecte, subprograme sau programe 
care vor ţine cont de următoarele:  

• potrivirea dintre scopurile fixate în obiectivele şi programele 
prezentei Strategii de Dezvoltare Locală;  



61 

 

 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI PĂDURENI 

•  gradul de popularizare, care presupune existenţa mecanismului de 
dezbateri şi consultări;  

•  existenţa unor resurse financiare limitate, care determină 
modalitatea de cofinanţare şi mecanismele juridice pe care se 
întemeiază un proiect, subprogram sau program;  

•  evaluarea constantă a oportunităţilor realizării unor investiţii în 
zonă de către autoritatea publică, care va lua în calcul nu numai 
resursele sale financiare prezente, ci şi cele viitoare, de asemenea 
opţiunile populaţiei, astfel încât să încurajeze responsabilitatea 
comunitara şi individuala, precum şi parteneriatul în realizarea unui 
proiect de dezvoltare locală  

•  implicarea părţilor interesate în realizarea unui program, 
subprogram sau proiect.  

 

             Implicarea tuturor partenerilor, cum ar fi societatea civilă sau 
administraţia publică locală sau grupuri interesate, este direcţia cea mai 
stabilă pentru implementarea imediată a obiectivelor Strategiei de 
Dezvoltare Locală.  

Strategia de Dezvoltare Locală începe de la următoarele idei de bază:  

• Promovarea imaginii comunei în general şi a standardului calitativ 
al serviciilor dîn comună;  

• Crearea unor condiţii de viaţă mai bune pentru locuitorii comunei 
prin înfiinţarea de noi locuri de muncă şi oferirea de locuinţe;  

• Informarea asupra oportunităţilor care se regăsesc în zona celor 
din mediul privat care doresc să investească fie în proiecte 
singulare sau în proiecte de parteneriat, fie consultări permanente;  

• Acceptarea unei anumite adaptabilităţi la schimbările ce au loc în 
comună;  

•  Construirea strategiei pe caracterul social al proceselor, pe 
suportul şi participarea comunităţii.  

 

            În echivalenţă cu ideile de bază ale formulării strategiei şi cu 
posibilitatea de dezvoltare a comunei Pădureni , noţiunea strategică 
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trebuie exprimată astfel încât transcrierea sa într-un plan strategic să 
garanteze prin pachetul de acţiuni pe care îl promovează la creşterea 
economică, creşterea bazei de impozitare, crearea de locuri de muncă şi 
îmbunătăţirea calităţii mediului de viaţa a comunităţii.  

Noţiunea strategică de dezvoltare se transpune astfel printr-o 
dezvoltare economică datorată poziţiei geostrategice a comunei, 
determinată de atragerea de investitori, de activităţi economice şi 
organizaţii în zona. În acest scop, trebuie urmate două direcţii prioritare: 
îmbunătăţirea gradului de atractivitate a comunei (prin îmbunătăţirea 
imaginii, a calităţii vieţii, prin revitalizare) şi facilităţi de atragere a firmelor 
private (prin investiţii în infrastructura, oferta de terenuri şi clădiri, servicii 
strategice, facilităţi fiscale, etc).  

 

 

OBIECTIVE GENERALE 

Obiectivele principale ale strategiei de dezvoltare locală a comunei 
Pădureni sunt:  

• Ameliorarea condiţiilor igienico-sanitare ale locuitorilor prin 
construirea, amenajarea şi dotarea unităţilor sanitare, creşterea 
numărului de medici şi cadre sanitare medii;  

• Îmbunătăţirea prelucrării şi comercializării produselor agricole;  

• Garantarea factorilor favorabili pentru realizarea unor activităţi 
rentabile în agricultură;  

• Acoperirea terenurilor neproductive şi a terenurilor degradate prin 
plantarea arborilor;  

•  Ameliorarea posibilităţilor de transport prin executarea de drumuri 
locale noi, care să permită accesul la drumurile publice, judeţene şi 
naţionale;  

•  Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor productive  

• Ocrotirea mediului înconjurător prin adaptarea sistematică cu 
standardele de mediu din Uniunea Europeană pe care România va 
trebui să le atingă în totalitate; Ridicarea nivelului tehnic al 
producţiei  
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• Asigurarea accesului permanent al populaţiei şi al agenţilor 
economici la infrastructura edilitara (apa, gaze, căi de transport);  

•  Crearea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de învăţământ şi 
de amenajare a spaţiului din cadrul şcolilor şi grădiniţelor la 
standardele europene;  

•  Elaborarea unui set coerent de politici pentru stimularea 
activităţilor din amonte şi aval de agricultură (prelucrarea 
produselor agricole, servicii mecanizate)  

• Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice alternative care 
să asigure venituri şi menţinerea populaţiei în comuna Pădureni;  

• Luarea măsurilor de îndepărtare a diferenţelor sociale şi 
îmbunătăţirea ratei de ocupare prin crearea de noi oportunităţi 
investiţionale.  

 

 

OBIECTIVELE SPECIFICE  

1. Agricultura şi dezvoltare rurala  

Agricultura  

• dezvoltarea agriculturii prin utilizarea unor tehnici specifice si 
constituirea unor sisteme pentru adaptabilitatea la condiţiile 
climatice;  

• varietatea activităţilor în domeniile zootehnice şi agricole 
generatoare de venit la bugetul local;  

• sprijinirea organizării de asociaţii ale producătorilor comunei 
pentru a beneficia de oportunităţile care decurg din aceasta;  

•  profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita şi 
productivitatea lucrării aplicate pe terenurilor agricole.  

 

Silvicultura  

• plantarea arborilor pe terenurile neproductive ale primăriei;  
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2. Infrastructura si Mediu  

Transport  

• modernizarea drumurilor comunale care prestează în folosul public 
nevoile curente ale locuitorilor şi activităţilor economice;  

• corelarea sistemului de transport al persoanelor sau de mărfuri.  

 

Utilităţi  

• dotările lucrărilor de interes public extinse pentru diversificarea 
serviciilor publice arondate spaţiului rural;  

• respectarea regulilor de folosire durabila a terenurilor din comuna 
conform planului de urbanism general, ca instrument de planificare 
spaţială;  

• restaurarea clădirilor din patrimoniu şi punerea în valoare a 
acestora.  

 

Sănătate  

• îmbunătăţirea serviciilor de asistenta medicala;  

•  influenţarea în mod sistematizat şi organizat a populaţiei cu privire 
la accesarea serviciilor de sănătate la o perioada regulata de timp 
pentru prevenirea situaţiilor de urgenta prin susţinerea şi 
promovarea modului de viaţă sănătos.  

 

Mediu  

• prevenirea poluării şi păstrarea calităţii mediului;  

•  informarea populaţiei asupra riscurilor cauzate de deversarea 
apelor uzate in locuri neamenajate,  

•  folosirea echilibrata a resurselor de apa si prevenirea poluării 
acestora;  

•  susţinerea şi informarea practicilor de agricultura ecologica;  

•  înfiinţarea sistemului de epurare a apelor uzate;  
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• înlăturarea deşeurilor de pe cursurile de apa şi a domeniului 
public;  

•  organizarea mecanismelor de colectare selectiva a deşeurilor;  

• crearea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor;  

•  acoperirea suprafeţelor degradate prin plantarea arborilor pentru 
prevenirea degradării terenurilor.  

•  amenajarea unui parc comunal.  

 

3. Economie  

• economie productiva de venit la bugetul local;  

•  sprijinirea si promovarea unei industrii diversificate, mobile si 
capabile sa dea posibilitatea de împlinire profesionala si materiala 
a locuitorilor comunei Pădureni;  

• constituirea unei industrii nepoluante si durabile.  

 

Comerţ şi Servicii  

• diversificarea de servicii oferite către cetăţenii Pădureni, prin 
mărirea numărului societăţilor comerciale;  

 

Mediu de afaceri  

• protejarea întreprinderilor mici care desfăşoară activităţi productive 
si participa la dezvoltarea zonei.  

 

4. Educaţie şi cultură  

Învăţământ  

• accesul neîngrădit de împlinire individuala prin educaţie;  

•  organizarea unei baze materiale capabile să mulţumească nevoile 
legate de actul educaţional;  
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• orientarea si sprijinirea persoanelor tinere in domeniul formarii 
profesionale;  

• accesul la un sistem educaţional performant, flexibil şi adaptat 
condiţiilor din mediul rural;  

•  crearea şanselor pentru reformarea persoanelor adulte.  

 

Cultura  

• instruirea şi transmiterea practicilor tradiţionale generaţiilor 
viitoare;  

•  accesul transparent la sursele de informare tradiţionale si 
moderne;  

• structura spatiilor destinate activităţilor socio-culturale în 
concordanţă cu necesităţile şi mijloacele moderne;  

• reabilitarea şi extinderea căminului cultural din comuna Pădureni 

 

5. Resurse Umane  

Populaţia  

• organizarea de condiţii atractive pentru tineri, atât pentru cei din 
comună cât şi pentru cei din exteriorul comunei pentru atragerea 
acestora în comună;  

• crearea de facilităţi şi condiţii pentru familiile de tineri.  

 

Piaţa muncii  

• înfiinţarea suficientă de locuri de muncă în domenii variate de 
activitate pentru satisfacerea nevoilor de trai;  

• crearea de posibilităţi pentru reconversia profesională în sectoarele 
importante de pe piaţa forţei de muncă.  

 

Servicii Sociale  
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• constituirea grupului de acţiune locală;  

• susţinerea şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială pentru 
persoanele aflate în dificultate (minori, persoane vârstnice, 
persoane cu dezabilităţi);  

• întărirea legăturilor dintre Administraţia Publică Locală şi societatea 
civilă pentru rezolvarea problemelor de interes comunitar  

 

Dezvoltare durabilă 

 

                Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea 
formelor şi metodelor de dezvoltare socio-economică, al căror fundament 
îl reprezintă în primul rând asigurarea unui echilibru între aceste sisteme 
socio-economice şi elementele capitalului natural. Cea mai cunoscută 
definiție a dezvoltării durabile este cu siguranță cea dată de Comisia 
Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCED), cunoscut şi sub numele 
de Raportul Brundtland: „dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care 
urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite 
posibilitatea generațiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi". 
Durabilitatea pleacă de la ideea că activitățile umane sunt dependente 
de mediul înconjurător și de resurse. Sănătatea, siguranța socială şi 
stabilitatea economică a societății sunt esențiale în definirea calității 
vieții. Dezvoltarea economică nu poate fi oprită, dar strategiile trebuie 
schimbate astfel încât să se potrivească cu limitele ecologice oferite de 
mediul înconjurător şi de resursele planetei. Dezvoltarea durabilă a 
reprezentat punctul de plecare în definirea direcțiilor de dezvoltare ale 
comunei Pădureni prezentate în Strategie, direcții prin care se urmărește 
transformarea comunităţii nehoiene într-o societate durabilă. O societate 
durabilă este una puternică, sănătoasă şi justă. Îndeplinește nevoile 
tuturor oamenilor, precum şi pe cele ale generaţiilor viitoare, promovând 
bunăstarea personală, coeziunea şi incluziunea socială şi facilitând 
oportunităţi egale pentru toată lumea. Pentru aceasta s-au propus atât 
măsuri de dezvoltare a infrastructurii, inclusiv cea socială, educaţională 
şi medicală, cât şi măsuri pentru construirea unei societăţi şi economii 
puternice, stabile şi susţinute, capabilă să asigure prosperitate şi 
oportunităţi pentru toți locuitorii din comuna Pădureni în care costurile 
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inechităţii sociale şi cele de mediu sunt suportate de cei care le creează, 
iar consumul eficient de resurse este încurajat. 

 

 

          Strategia de Dezvoltare Locală cuprinde 10 direcții stratetegice, 
fiecare dintre acestea grupând un număr obiective strategice și măsuri 
specifice:  

 

DIRECȚIA STRATEGICĂ 1 - DEZVOLTARE RURALĂ SPRIJINIREA 
AGRICULTURII ȘI SILVICULTURII 

 

 Obiectivul strategic nr. 1 Dezvoltarea serviciilor de bază și îmbunătățirea 
accesibilității concomitent cu creșterea siguranței de deplasare din 
comuna Pădureni 

 

 Măsura 1.1. Dezvoltarea infrastructurii de transport și comunicații  

 Măsura 1.2. Modernizarea și extinderea structurii tehnico-edilitare 

 Măsura 1.3. Modernizarea și extinderea infrastructurii Agricole 

 

DIRECȚIA STRATEGICĂ 2 - DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

 Obiectivul strategic nr. 2 - Dezvoltarea echilibrată a economiei locale  

 Măsura 2.1. Atragerea de noi investitori 

 Măsura 2.2. Crearea infrastructurii pentru dezvoltarea afacerilor 

 Măsura 2.3. Măsuri pentru suținerea și dezvoltarea activităților 
economice  

 Măsura 2.4. Creșterea competitivității prin inovare, digitalizare și 
dezvoltare economică  

 Măsura 2.5. Valorificarea durabilă a resurselor naturale ale comunei în 
vederea creșterii atractivității și competitivității sectoarelor economice 
principale 
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DIRECȚIA STRATEGICĂ 3 - DEZVOLTARE EDUCAȚIONALĂ 

 Obiectivul strategic nr. 3 – Reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea 
accesului la sistemul educațional și sprijin pentru formare și învățarea pe 
tot parcursul vieții  

Măsura 3.1. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale și asigurarea unui 
proces de învățare modern adaptat cerințelor pieței  

Măsura 3.2. Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor şi 
cadrelor didactice pentru fiecare nivel educational 

 Măsura 3.3. Creșterea competenţelor digitale ale elevilor prin 
dezvoltarea infrastructurii și dotărilor specific 

 Măsura 3.4. Creşterea accesului la serviciile de educaţie şi formare 
profesională pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile  

Măsura 3.5. Creşterea participării și îmbunătățirea ofertei pentru 
formarea profesională continuă (centre comunitare pentru învăţare 
permanentă) 

 Măsura 3.6. Modernizarea și îmbunătățirea accesului la infrastructura 
sportivă educațională  

 

DIRECȚIA STRATEGICĂ 4 - PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, 
CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE, STIMULAREA UTILIZĂRII 
SURSELOR ALTERNATIVE DE ENERGIE 

 Obiectivul strategic nr. 4 - Dezvoltarea unei comunități locale 
prietenoase cu mediul 

 Măsura 4.1. Investiții ce promovează infrastructura verde 

 Măsura 4.2. Investiții în asigurarea/îmbunătățirea unor sisteme de 
iluminat public performant și eficient energetic 

 Măsura 4.3. Modernizarea gestionării deşeurilor 

Măsura 4.4. Creşterea suprafeţei spaţiilor verzi 
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 Măsura 4.5. Reducerea emisiilor de carbon prin îmbunătățirea eficienței 
energetice a clădirilor  

Măsura 4.6. Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 

 Măsura 4.7. Creșterea eficienței utilizării resurselor materiale și 
sprijinirea tranziției către economia circulară  

Măsura 4.8. Atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la schimbările 
climatice, prevenirea riscurilor naturale 

 

DIRECȚIA STRATEGICĂ 5 - DEZVOLTAREA SECTORULUI AGRICOL 
ȘI SPRIJINIREA AGRICULTURII ȘI SILVICULTURII  

Obiectivul strategic nr. 5 - Promovarea unui sector agricol inteligent, 
rezilient și diversificat care să asigure securitatea alimentară  

Măsura 5.1. Susținerea modernizării sectorului agricol  

Măsura 5.2. Sprjin pentru dezvoltarea formelor asociative cu scop 
economic  

Măsura 5.3. Înființarea/ dezvoltarea/ modernizarea și dotarea 
infrastructurii de valorificare a produselor locale 

 Măsura 5.4. Sprijin pentru desfacerea produselor locale  

 

DIRECȚIA STRATEGICĂ 6 - DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, 
CREȘTEREA INCLUZIUNII SOCIALE  

Obiectivul strategic nr. 6 - Dezvoltarea serviciilor sanitare și sociale 
Măsura 

 6.1. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de sănătate 

 Măsura 6.2. Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii 
sociale (centre de zi, centre rezidențiale, centre multifuncționale)  

Măsura 6.3. Dezvoltarea infrastructurii sociale, cultural-recreative și 
susținerea dezvoltării comunitare 

 Măsura 6.4. Asigurarea condițiilor de locuire temporară pentru 
persoanele vulnerabile  
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Măsura 6.5. Susținerea formării profesionale a personalului din domeniul 
asistenței sociale 

 Măsura 6.6. Facilitarea integrării socio-economice a persoanelor 
vulnerabile și a comunităților marginalizate 

 Măsura 6.7. Dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale integrate  

 Măsura 6.8. Creşterea accesului la servicii medicale de bază pentru 
persoanele vulnerabile și comunităţile marginalizate 

 Măsura 6.9. Diminuarea efectelor negative ale îmbătrânirii demografice 
(ex. programe de îngrijire la domiciliu, cabinete medicale mobile) 

 

DIRECȚIA STRATEGICĂ 7 – DEZVOLTARE TURISTICĂ , CULTURALĂ 
ȘI SPORTIVĂ 

 Obiectivul strategic nr. 7 – Teritoriu local atractiv pentru turism, cultură și 
sport  

Măsura 7.1. Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural și dezvoltarea infrastructurii culturale inovatoare 

 Măsura 7.2. Punerea în valoare a identității culturale locale prin acțiuni 
specifice de promovare, informare și cooperare  

 Măsura 7.3. Îmbunătățirea infrastructurii de turism 

 Măsura 7.4. Dezvoltarea de infrastructuri rurale, regenerare spații 
publice  

 Măsura 7.5. Dezvoltarea de infrastructurii de agrement  

 Măsura 7.6. Îmbunătățirea accesibilității zonelor turistice (accesibilitate 
rutieră, transport public, piste pentru biciclete etc)  

Măsura 7.7. Spijinirea inițiativelor sportive  

Măsura 7.8. Promovarea activităților sportive prin 
dezvoltarea/reabilitarea/dotarea infrastrcuturilor sportive 

 DIRECȚIA STRATEGICĂ 8 – ADAPTAREA LA NOILE TEHNOLOGII 
Obiectivul strategic nr. 8 – Dezvoltare tehnologică și digitalizare  

Măsura 8.1. Creearea unei strategii Smart Village  

Măsura 8.2. Digitalizarea serviciilor publice la nivel local  
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Măsura 8.3. Creșterea capacității administrației publice locale de 
management integrat al resurselor culturale și naturale ale comunei, 
inclusiv prin implementarea de soluții innovative 

 Măsura 8.4. Conţinut electronic relevant pentru dezvoltarea turismului 
rural 

 Măsura 8.5. Promovarea competenţelor digitale în afara sistemelor de 
învăţământ oficiale, în rândul agricultorilor, al administratorilor silvici şi al 
întreprinderilor rurale  

DIRECȚIA STRATEGICĂ 9 – SERVICII PUBLICE ADAPTATE 
NEVOILOR CETĂȚENILOR  

Obiectivul strategic nr. 9 – Creșterea capacității insituționale 

 Măsura 9.1. Dezvoltarea resurselor umane  

Măsura 9.2. Dezvoltarea serviciilor de e-administraţie  

Măsura 9.3. Creşterea eficienţei activităţii administraţiei publice locale  

Măsura 9.4.Modernizarea administrației locale în vederea creșterii 
accesului populației la servicii publice  

Măsura 9.5. Promovarea unui mod de lucru transparent, pozitiv și 
participativ al guvernării locale pentru îndeplinirea obiectivelor din 
strategia de dezvoltare locală a comunei  

Măsura 9.6. Dezvoltarea, modernizarea și diversificarea serviciilor 
publice pentru cetățeni  

 

 

DIRECȚIA STRATEGICĂ 10 – COOPERARE 

 Obiectivul strategic nr. 10 - Dezvoltarea cooperării și asocierii  

Măsura 10.1. Încurajarea și promovarea parteneriatului public-privat 
Măsura 10.2. Încurajarea schimburilor de experiență și bune practice 

 

 

Succint, viziunea Comunei Padureni  este exprimată astfel „Padureni – o 
comună a viitorului, bazată pe înţelepciunea trecutului!”. 
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Obiectivul general al strategiei este – „creşterea calităţii vieţii 

pentru toţi locuitorii în conformitate cu standardele europene”. 
Obiectivul general al strategiei se bazează pe trei obiective 

specifice, care se prezintă astfel: 
 
§ Obiectivul 1: „Stimularea sectoarelor cu potenţial de dezvoltare 

şi creşterea competitivităţii economice”; 
§ Obiectivul 2: „Dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor 

sociale”; 
§ Obiectivul 3: „Dezvoltarea infrastructurii de bază respectând 

standardele 
de mediu”. 

La nivelul Comunei Padureni  au fost stabilite un număr de 12 
priorităţi, acestea reflectând nevoia comunităţii locale de a avea un 
cadru de referinţă clar prezentat, rezultat al unei analize complexe. 
 Astfel, obiectivului 1 îi corespund 3 priorităţi (P.1.1. – P.1.3),  
obiectivului strategic 2 îi corespund 3 priorităţi (P.2.1. – P.2.3) iar  
obiectivului strategic 3 îi corespund 5 priorităţi (P.3.1. – P.3.6). Acestea 
se prezintă astfel: 

 P.1.1. „Stimularea investiţiilor durabile în comuna Padureni”; 
  P.1.2. „Dezvoltarea şi creşterea calităţii activităţilor în domeniul 
agricol”; 

 P.1.3. „Susţinerea şi dezvoltarea turismului”; 
  P2.1. „Sprijinirea sistemului de învăţământ şi a furnizorilor de 
formare profesională”; 

 P.2.2. „Creşterea gradului de ocupare a populaţiei din Padureni”; 
 P.2.3. „Dezvoltarea sistemului de servicii sociale”; 

  P.3.1. „Modernizarea şi extinderea infrastructurii de transport”; 
  P.3.2. „Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii electrice”; 

 P.3.3. „Creşterea accesului la utilităţi”; 
 P.3.4. „Dezvoltarea infrastructurii de gestionare a apelor şi a 

deşeurilor”; 
 P.3.5. „Conservarea naturii şi protecţia mediului”. 

  P.3.6. „Crearea unor condiţii moderne de prestare a serviciilor 
administrative populaţiei” 

Fiecărei priorităţi identificate i-au fost ataşate mai multe măsuri prin 
intermediul cărora să se realizeze priorităţile stabilite.  

Mai jos, prezentăm principalele elemente ale strategiei: 
 
OBIECTIV STRATEGIC 1: „Stimularea sectoarelor cu potenţial de 
dezvoltare şi creşterea competitivităţii economice” 
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P.1.1. Stimularea investiţiilor durabile în comuna Padureni: 

  Crearea de noi locuri de muncă în domeniul serviciilor şi activităţilor 
productive; 
  Atragerea de noi investitori în comuna Padureni  (elaborarea de 
politici pentru atragerea de investitori, realizarea unor materiale şi acţiuni 
de promovare destinate atragerii de investitori, participarea la târguri şi 
misiuni de afaceri, extinderea bazei de informaţii pe internet pentru 
promovarea investiţiilor,etc); 

 Simplificarea procedurilor pentru obţinerea avizelor necesare 
investiţiilor; 
  Crearea şi dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri performante; 
  Susţinerea întreprinzătorilor mici şi mijlocii; 

 Dezvoltarea de servicii pentru susţinerea inovaţiei şi a unei 
competitivităţi crescute; 
  Dezvoltarea unei politici fiscale de susţinere a investitorilor. 

 
P.1.2. Dezvoltarea şi creşterea calităţii activităţilor în domeniul 

agricol: 
  

Modernizarea tehnologiei folosite în domeniu agricol şi zootehnic; 
 Susţinerea micilor agricultori şi dezvoltarea de servicii de asistenţă 

pentru  aceştia; 
Diversificarea producţiei agricole şi dezvoltarea unei agriculture 

alternative; 
 Dezvoltarea unor structuri pentru susţinerea activităţilor agricole şi 

profesionalizarea modului de comercializare a produselor (exemplu: 
Bursa de mărfuri agricole); 
  Dezvoltarea capacităţii de prelucrare a produselor agro-zootehnice; 

Creşterea capacităţii producătorilor locali de a accesa programme 
europene. 

Realizarea unui sistem de irigaţii pentru zona de luncă şi deal 
 

P.1.3. Susţinerea şi dezvoltarea turismului: 
 

 Crearea şi amenajarea obiectivelor turistice; 
 Diversificarea şi modernizarea posibilităţilor de cazare în vederea 

dezvoltării turismului de afaceri; 
 Păstrarea şi valorificarea potenţialului natural şi cultural; 

  Realizarea unor materiale de informare şi promovarea alternativă a 
ofertelor turistice din diferite surse de comunicare; 

 Realizarea unei situaţii cu privire la clădirile istorice; 
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 Intensificarea activităţilor culturale şi dezvoltarea continuă a 
relaţiilor transfrontaliere; 
  Dezvoltarea marketingului teritorial prin crearea unor brand-uri 
locale. 
  Punerea in valoare a potenţialului turistic a zonei „Pădureni” 
 
OBIECTIV STRATEGIC 2 „Dezvoltarea resurselor umane şi 
aserviciilor sociale” 
 

P2.1. Sprijinirea sistemului de învăţământ şi a formării 
profesionale continue: 
 

Modernizarea şi perfecţionarea infrastructurii educaţionale; 
 Realizarea unui complex şcolar; 

  Promovarea învăţării pe parcursul vieţi  

Creşterea accesului la educaţie, în special pentru categoriile 
dezavantajate (rromi, persoane cu handicap); 

 Prevenirea abandonului şcolar; 

 Dezvoltarea programelor de alfabetizare şi a programelor gen „a 
doua şansă” pentru persoanele care nu au absolvit învăţământul 
obligatoriu; 
  Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în educaţia timpurie şi în 
învăţământul pentru   copiii şi elevii cu cerinţe educaţionale speciale; 

 Recunoaşterea şi certificarea învăţării non-formale şi informale 
prin realizarea de parteneriate cu instituţii competente; 
  Creşterea calităţii actului de predare. 
  Dezvoltarea unui program tip After-School. 

Implementarea grădiniţei cu program prelungit. 
  Stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate 
 
P.2.2. Creşterea gradului de ocupare a populaţiei din Padureni: 
 

 Adaptarea ofertei la cererea de pe piaţa muncii din Padureni şi din 
localităţile învecinate 
  Dezvoltarea serviciilor de consiliere, orientare profesională şi 
informare privind cariera; 

 Facilitarea accesului la cursuri de formare şi perfecţionare 
continuă; 

 Dezvoltarea unor măsuri de combatere a muncii la negru. 
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P.2.3. Dezvoltarea sistemului de servicii sociale şi a serviciilor 
furnizate de administraţia publică: 
  Reabilitarea infrastructurii sociale; 

 Combaterea excluziunii sociale; 
 Dezvoltarea serviciilor administraţiei publice şi creşterea calităţii 

actului de guvernanţă. 
  Reabilitarea si dotarea tuturor căminelor culturale din comună 
  Dezvoltarea si reabilitarea bazelor sportive in vederea dezvoltării 
activităţilor sportive şi culturale din comună 
  Construirea de locuri de joacă pentru copii.  
 

OBIECTIV STRATEGIC 3: „Dezvoltarea infrastructurii de bază 
respectând standardele de mediu”: 

P.3.1. Modernizarea şi extinderea infrastructurii de transport; 
  

Creşterea capacităţii portante a reţelei de drumuri existentă; 
  Reabilitarea/modernizarea drumurilor aflate în gestiunea 
autorităţilor locale: drumuri comunale, străzi, drumuri vicinale, drumuri de 
exploataţi; 
  Asigurarea siguranţei traficului rutier; 
  Fluidizarea circulaţiei prin alegerea celei mai potrivite soluţii 
(realizarea şoselei de centură sau creşterea numărului de benzi pentru 
circulaţie); 
  Amenajarea unor piste pentru biciclişti. 
  Construirea şi modernizarea infrastructurii rutiere de acces către 
zona industrială a Comunei; 
  Reabilitarea/modernizarea tuturor podurilor şi a podeţelor aflate pe 
teritoriul comunei. 

 Modernizarea platformelor de încărcare descărcare CFR. 
  Denumirea străzilor si actualizarea numerotării clădirilor. 
 

P.3.2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii electrice 
 

 Racordarea tuturor gospodăriilor la energia electrică; 
 Retehnologizarea sistemului de transport şi de distribuţie a 

energiei electrice; 
  Investiţia în echipamente de producere a energiei electrice cu 
eficienţă energetică ridicată; 

 Dezvoltarea de surse alternative de energie electrică; 
  Modernizarea si extinderea iluminatului public; 

P.3.3. Amenajarea teritoriului şi creşterea accesului la utilităţi: 
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Dezvoltarea reţelei de alimentare cu gaz metan; 
          Îmbunătăţirea randamentului termic al clădirilor; 

 Creşterea accesului la reţeaua de telefonie fixă, mobilă şi internet 
pentru un număr cât mai mare de locuitori. 

Racordarea tuturor gospodăriilor la sistemul de colectare a apelor 
uzate. 

 Întocmirea Cadastrului Sistematic al comunei Padureni. 
 
P.3.4. Dezvoltarea infrastructurii de gestionare a apelor şi a 
deşeurilor: 
  

Realizarea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă a tuturor 
gospodăriilor; 

 Realizarea şi modernizarea sistemului de epurare a apelor uzate 
menajere şi industriale; 

 Reabilitarea zonelor cu grad ridicat de poluare; 
  Gestionarea deşeurilor menajere şi industriale; 
  Administrarea apelor pluviale şi freatice; 
  Realizarea şi modernizarea sistemului de colectare a apelor uzate 
menajere şi industriale. 
 
P.3.5. Conservarea naturii şi protecţia mediului: 
 

 Definirea şi gestionarea zonelor de protecţie a mediului; 
 Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a populaţiei cu 

privire la problematica mediului; 
  Protejarea parcurilor şi a zonelor verzi; 

 Construirea/Dezvoltarea şi modernizarea unor spaţii verzi/parcuri 
în cadrul Comunei. 
 
P.3.6. Crearea unor condiţii moderne de prestare a serviciilor 
administrative populaţiei 
 

Modernizarea si extinderea sediului primăriei ; 
 Construirea unui centru multifuncţional socio-cultural  reabilitarea 

si utilarea sediului existent ; 
         
            DEZVOLTAREA DURABILĂ A COMUNEI PADURENI 
 
A. VIZIUNEA STRATEGICĂ 
Viziunea Comunei Padureni este concepută într-o manieră sintetică, care 
pune în centrul preocupării sale dezvoltarea echitabilă, pentru toţi 
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cetăţenii Comunei, dezvoltare care să fie în acord cu caracteristicile 
tradiţionale ale comunităţii şi care să se bazeze pe experienţa acumulată 
în timp de locuitori (se vrea o reflectare în viaţă şi în politica publică a 
imperativului de a învăţadin lecţiile trecutului şi a istoriei, pentru a nu-i 
repeta greşelile).  
Succint, viziunea Comunei Padureni  este exprimată astfel „Padureni  – 
o comună a viitorului, bazată pe înţelepciunea trecutului!”. 
 
B. MACRO OBIECTIVELE STRATEGICE 
Obiectivul Strategic 1 – „STIMULAREA SECTOARELOR CU 
POTENŢIAL DE DEZVOLTARE ŞI CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII 
ECONOMICE”: 

În urma analizei SWOT realizate la nivelul Comunei Padureni a 
reieşit ca fiind extrem de importantă susţinerea sectoarelor care prezintă 
potenţial de dezvoltare, în acest sens fiind reţinute dezvoltarea serviciilor, 
dezvoltarea sectorului productiv, agricol şi a turismului. Din cele 
prezentate rezultă că am avut în vedere valorificarea punctelor tari (ne 
referim aici la tradiţia din zonă în ceea ce priveşte sectorul productiv şi 
agricol) dar şi o evaluare corectă a 
oportunităţilor viitoare pentru această zonă (în special în domeniul 
serviciilor şi al turismului). Pentru contracararea punctelor slabe 
(reprezentate de pierderea în ultima perioadă a unui număr important de 
locuri de muncă) se preconizează crearea unui mediu propice pentru 
atragerea de noi investitori precum şi pentru susţinerea iniţiativelor 
micilor întreprinzători. Acest obiectiv este structurat în 3 priorităţi 
principale: 
- stimularea investiţiilor durabile în comuna Padureni; 
- dezvoltarea şi creşterea calităţii activităţilor în domeniul agricol; 
- susţinerea şi dezvoltarea turismului. 
Pentru fiecare prioritate (axă prioritară) sunt prevăzute mai multe măsuri, 
care vor permite pe viitor identificarea şi dezvoltarea de proiecte în 
vederea soluţionării problemelor cu care se confruntă în acest moment 
comuna Padureni 
. 
PRIORITATEA.1.1. Stimularea investiţiilor durabile în comuna 
Padureni: 
 

Prioritatea 1 din cadrul primei axe strategice cuprinde un număr de 
6 măsuri principale de acţiune, după cum urmează: crearea de noi 
locur de muncă în domeniul serviciilor şi activităţilor productive 
(I); atragerea denoi investitori în comuna Padureni 
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 (II), simplificarea procedurilor pentru obţinerea avizelor necesare 
investiţiilor  
(III), crearea şi dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri performante 
 (IV); susţinerea întreprinzătorilor mici şi mijlocii  
(V), dezvoltarea de servicii pentru susţinerea inovaţiei şi a unei 
competitivităţi crescute  
(VI); dezvoltarea unei politici fiscale de susţinere a investitorilor  
 

Crearea de noi locuri de muncă în domeniul serviciilor şi al 
activităţilor productive – această prioritate are în vedere creştere 
nivelului de ocupare a populaţiei din Padureni şi valorificarea resurselor 
umane existente la nivelul Comunei. 
  După cum rezultă din analiza socio economică şi analiza SWOT, la 
nivelul Comunei Padureni există mai multe sectoare cu un potenţial de 
dezvoltare deosebit de ridicat (domeniul productiv, domeniul agricol şi 
zootehnic, domeniul serviciilor). Astfel, prin dezvoltarea unor investiţii 
inteligente se poate asigura crearea mai multor locuri de muncă în 
domenii în care există deja o forţă de muncă pregătită/calificată. 
  Pentru comunitatea din Padureni este important să se reactiveze o 
serie de resurse (umane şi fizice), o astfel de politică asigurând o 
anumită continuitate procesului de dezvoltare. 
 

Pe termen mediu şi lung, se va avea în vedere şi dezvoltarea unor 
ramuri cu valoare adăugată ridicată, pentru a se evita o serie de 
consecinţe determinate de dezvoltarea industriei de lohn, unde 
investitorii au urmărit realizarea unei investiţii minime şi valorificarea 
forţei de muncă ieftine. 
 

Principalele măsuri avute în vedere pentru dezvoltarea unei politici 
durabile de ocupare se referă la: 
- asigurarea de oportunităţi egale de angajare pentru toţi locuitorii din 
Padureni; 
- valorificarea permanentă a resurselor umane prin dezvoltarea unor 
programe de formare profesională, atât pentru persoanele care nu au un 
loc de muncă cât şi pentru cei angajaţi; 
- asigurarea accesului la informaţii cu privire la locurile de muncă 
disponibile la nivel local, judeţean şi internaţional; 
- dezvoltarea capacităţii la nivel local de monitorizare a pieţei muncii, a 
modificărilor înregistrate pe piaţa muncii precum şi a persoanelor care nu  
au un loc de muncă (se constată în continuare diferenţe semnificative 
între numărul de şomeri înregistraţi şi numărul de persoane care nu au 
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un loc de muncă, o parte dintre acestea fiind implicate în economia 
informală). 
-  dezvoltarea unor proiecte pentru creşterea corespondenţei între 
cererea şi oferta de muncă. 
Politica de ocupare dezvoltată la nivelul Comunei va respecta principiile 
de dezvoltare durabilă stabilite în „Strategia de la Lisabona” din anul 
2000 precum şi în „Strategia Europeană de Ocupare”. 
 
b) Atragerea de noi investitori în comuna Padureni  – acest tip de 
măsură este deosebit de importantă pentru a se asigura noi locuri de 
muncă în zonă dar şi pentru creşterea competitivităţii, deoarece 
investitorii de regulă aduc tehnologii competitive şi au deja piaţă de 
desfacere pentru produsele lor. Politica de atragerea a noilor investitori 
se va face pe baza unor principia de analiză sustenabilă, luându-se în 
vedere impactul viitor al investiţiei şi din punct de vedere social şi al 
respectării normelor de mediu. 
În vederea atragerii unor investitori semnificativi pentru comuna Padureni  
sunt prevăzute mai multe tipuri de activităţi, care sunt subordonate unui 
număr de 3 obiective deosebit de importante pentru această prioritate: 
- dezvoltarea unei politici sustenabile de atragere a investitorilor şi  
elaborarea unor mecanisme eficiente şi transparente de implicarea 
comunităţii de afaceri în stabilirea acestei politici; 
- dezvoltarea unor activităţi de promovare a potenţialului socio 
economic; 
- dezvoltarea unui climat propice pentru investitorii locali şi străini. 
Principalele tipuri de activităţi şi măsuri care sunt prevăzute în acest sens 
sunt: 
- elaborarea unei politici locale pentru atragerea de investitori; 
- stabilirea unui mecanism permanent de colectare a proiectelor de 
investiţii din sectorul public şi privat care vor fi promovate către 
investitori; 
- asigurarea participării efective a reprezentanţilor sectorului privat la 
stabilirea obiectivelor din domeniul atragerii investiţiilor străine şi la 
decizii administrative care influenţează dezvoltarea economică locală; 
- realizarea unor materiale de informare şi acţiuni de promovare 
destinate atragerii de investitori; 
- participarea la târguri şi misiuni de afaceri în vederea promovării 
potenţialului socio-economic al localităţii; 
-  extinderea bazei de informaţii pe internet pentru promovarea 
investiţiilor; 
-  asigurarea unui tratament egal între investitorii străini şi români în 
condiţiile creării unui mediul favorabil investiţiilor. 
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Motorul procesului de relansare economică şi socială îl reprezintă 
decizia de investiţie. Această decizie trebuie să se bazeze pe determinări 
cantitative şi calitative riguroase, care să asigure orientarea efortului, 
investind spre cele mai bune variante de proiect. De aceea, eficienţa 
economică - ca obiectiv prioritar în adoptarea deciziei de investiţii – şi 
indicatorii eficienţei economice a investiţiilor ocupă un loc central în 
conceperea şi implementarea prezentei strategii. 
c) Simplificarea procedurilor pentru obţinerea avizelor necesare 
investiţiilor – acest aspect este deosebit de important pentru 
dezvoltarea spiritului antreprenorial local, dar şi pentru atragerea unor 
investitori străini. 

Conform planificărilor prezente, se prevede realizarea unor ghişee 
unice pentru obţinerea diverselor tipuri de autorizaţii şi avize, fapt ce va 
contribui la facilitarea actului investiţional. 
d) Crearea şi dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri performante 
– pentru susţinerea mediului economic local se prevede dezvoltarea unor 
servicii de consultanţă şi asistenţă în domenii strategice, precum: politica 
de management, politica de resurse umane, marketing. Aceste servicii 
au ca şi obiectiv dezvoltarea unor deprinderi manageriale precum şi 
încurajarea spiritului antreprenorial. De asemenea, se prevede facilitarea 
accesului la programe de formare şi consultanţă pentru accesarea de 
fonduri structurale în vederea realizării unor investiţii viitoare. 
Infrastructura de afaceri cuprinde centre de servicii pentru IMM-uri, 
centre de transfer tehnologic, centre de marketing, incubatoare de 
afaceri şi alte structuri care sprijină dezvoltarea activităţii antreprenoriale. 
Pe termen lung ele duc la creşterea numerică şi calitativă a 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 
e) Susţinerea întreprinzătorilor mici şi mijlocii – susţinerea acestui 
segment este deosebit de semnificativă, având în vedere că majoritatea 
firmelor parte din această categorie, existând şi pe viitor un potential 
important pentru acest sector. Principalele direcţii de intervenţie se referă 
la acordarea de sprijin în perioada de start-up precum şi dezvoltarea de 
servicii suport pentru diferitele etape de evoluţie a unei firmei. Acest tip 
de servicii sunt deosebit de importante si pentru încurajarea 
antreprenoriatului local (conform statisticilor înregistrate, numărul 
antreprenorilor, raportat la totalul populaţiei, precum şi numărul IMM-
urilor nou înfiinţate este semnificativ mai scăzut în România decât în alte 
ţări cu economie de tranziţie). 

 
Principalele direcţii de acţiune care sunt avute în vedere se referă 

la: 
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- dezvoltarea aptitudinilor manageriale a conducătorilor pentru a le 
creşte capacitatea decizională şi de adaptare la cerinţele noi de pe piaţa 
europeană; 
- dezvoltarea relaţiilor internaţionale are în vedere facilitarea accesului 
la pieţe externe şi cooperare cu firme din străinătate; 
-  facilitarea accesului la programe de microcredit şi la granturi 
europene , IMM INVEST ,IMM AGRO – acest aspect se are în vedere 
prin dezvoltarea unor servicii de informare cu privire la oportunităţile 
existente precum şi organizarea unor programe de instruire în vederea 
obţinerii unor competenţe necesare în acest sens. 
f) Dezvoltarea de servicii pentru susţinerea inovaţiei şi a unei 
competitivităţi crescute – această măsură este deosebit de importantă 
pentru politica investiţională locală, referindu-se în principal la : 
- transfer tehnologic, cercetare, dezvoltarea inovării tehnologice – 
prin intensificarea legăturilor dintre mediul economic şi institutele de 
cercetare.; 
- informatizarea activităţii. 
g) Dezvoltarea unei politici fiscale de susţinere a investitorilor – 
administraţia locală îşi asumă responsabilitatea dezvoltării unei politici de 
taxe şi impozite care să încurajeze investiţia, analizând în permanenţă 
setul de beneficii şi facilităţi care pot fi acordate investitorilor, în funcţie 
de natura şi valoarea investiţiei avute în vedere. 
P.1.2. Dezvoltarea şi creşterea calităţii activităţilor în domeniul 
agricol: 
a) Modernizarea tehnologiei folosite în domeniul agricol şi 
zootehnic 

Agricultura reprezintă una dintre principalele activităţi înregistrate la 
nivelul Comunei Padureni, acesta având o importantă tradiţie în 
agricultură şi zootehnie. În pofida potenţialului deosebit din zonă, a 
pământului fertil şi a condiţiilor climaterice favorabile, activitatea agricolă 
se confruntă cu o serie de pericole, determinate de dificultăţi în a face 
faţă produselor din import (adesea acestea au un preţ mai competitiv). 
La acestea se adaugă faptul că în ultimii ani, productivitatea în 
agricultură a scăzut foarte mult datorită divizării pământului, ceea ce a 
avut drept rezultat exploataţii mici. 

Mecanizare limitată, neutilizarea celor mai bune tehnici agricole, 
problem în menţinerea în stare bună a infrastructurii agricole (irigaţii 
etc.). În plus,restructurarea industrială a determinat reîntoarcerea în 
agricultură a forţei de muncă semi-calificate, fapt care a avut ca rezultat 
extinderea agriculturii de semi-subzistenţă. 
De asemenea, producătorii agricoli se confruntă cu o serie de dificultăţi 
în ceea ce priveşte modul de exploatare a pământului (şi utilajele 
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folosite), insuficiente asociaţii agricole care să dezvolte o agricultură 
intensive 

Creşterea valorii adăugate a producţiei agricole ar trebui să aibă ca 
rezultat o creştere a valorii adăugate pentru produsele primare, 
completată de o creştere a productivităţii muncii şi a exporturilor agricole, 
piscicole şi silvicole. Creşterea competitivităţii are în vedere sprijinirea 
investiţiilor în  domeniul dotării cu maşini şi utilaje, introducerea de soiuri 
cu productivitate mai ridicată, refacerea sistemelor de irigaţii, creşterea 
dimensiunilor exploataţiilor agricole prin stimularea asocierii şi alte 
măsuri specifice care să ducă la creşterea randamentului folosirii 
terenurilor agricole de bună calitatea din judeţ. 

În sectorul zootehnic s-a înregistrat de asemenea un declin 
continuu, majoritatea complexelor fiind dezafectate după Revoluţie sau 
destinate unor activităţi industriale. Creşterea competitivităţii în sectorul 
zootehnic urmăreşte alinierea domeniului la standardele Uniunii 
Europene, ameliorarea raselor, creşterea productivităţii muncii şi 
introducerea de tehnologii noi care îmbunătăţesc calitatea produselor şi 
stimularea competitivităţii pe piaţa locală şi pe pieţe externe. În acest 
sens, se va sprijini consolidarea de noi ferme, promovarea asociaţiilor de 
producători precum şi dezvoltarea nişei de piaţă a agriculturii ecologice. 

O posibilitate pentru realizarea acestor obiective este şi atragerea 
de noi investitori străini, care au capacitatea financiară pentru realizarea 
unei îmbunătăţiri a tehnologiei (se recomandă în acest sens 
intensificarea măsurilor de informare şi promovare cu privire la 
potenţialul agricol al zonei) 
 
b) Susţinerea micilor agricultori şi dezvoltarea de servicii de 
asistenţă  pentru aceştia – alături de dezvoltarea marilor exploataţii 
agricole, mereu vor exista o serie de mici producători care preferă 
cultivarea pe suprafeţe mai mici. Susţinerea acestei categorii este 
deosebit de importantă, adesea multe dintre aceste persoane neavând 
alte surse de venit. Importante forme de sprijin se referă la oferirea de 
informaţii cu privire la posibilităţi de finanţare/subvenţii, sprijin pentru 
vinderea produselor, suport pentru iniţierea unei agriculturi ecologice, 
care se poate dovedi rentabilă chiar şi pentru micii producători agricoli. 
 
c) Diversificarea producţiei agricole şi dezvoltarea unei agriculture 
alternative; 
 

Îmbunătăţirea preconizată a productivităţii sectorului va determina 
reducerea numărului de locuri de muncă în agricultură. Deşi aceasta va fi 
parţial compensată de logistică, servicii, etc. de susţinere a dezvoltării 
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agricole, este necesară diversificarea economiei şi agriculturii practicate 
pentru a păstra condiţii bune de viaţă şi pentru a evita migrarea masivă a 
populaţiei. În acest sens, se prevede dezvoltarea unei agriculture 
alternative, ecologice, prin folosirea diverselor resurse locale (o posibilă 
direcţie care poate fi avută în vedere se referă la dezvoltarea de sere şi 
solare care să folosească energie verde alternativă). Caracteristicile 
solului, permit totodată şi diversificarea culturilor şi promovarea unor 
culture noi pentru Padureni (care sunt căutate pe piaţa internă şi 
internaţională). Acest model nou de practicare a agriculturii va face 
necesară şi organizarea unor programe de reorientare profesională, 
precum şi facilitarea accesului la informaţii din domeniu. 
 
d) Dezvoltarea unor structuri pentru susţinerea activităţilor agricole 
şi profesionalizarea modului de comercializare a produselor 
(exemplu: Bursa de mărfuri agricole); 

Metodele şi tehnicile moderne de intrare şi consolidare pe piaţă a 
produselor, precum şi practicarea unui comerţ civilizat sunt cerinţe 
necesare pentru alinierea la standardele Uniunii Europene. Creşterea 
competitivităţii produselor trebuie să asigure un produs de calitate care 
va trebui să ajungă la consumatorii finali în condiţii optime. Se urmăreşte 
stimularea folosirii tehnicilor de marketing pentru intrarea pe noi pieţe, 
pentru creşterea cotei de piaţă şi pentru promovarea produselor pe piaţa 
internă şi externă. 

Caracterul preponderent agricol al localităţii şi importantele 
suprafeţe cultivate fac oportună existenţa în comuna a unei Burse 
Agricole de Mărfuri. Un posibil model de dezvoltare presupune asocierea 
producătorilor pe diverse tipuri de culturi (exemplu: asociaţia 
producătorilor de grâu, asociaţia producătorilor de porumb, asociaţia 
legumicultorilor şi a crescătorilor de animale etc.), care se asociază sub 
o singură personalitate juridică, care să le asigure reprezentare legală.  
Beneficiind de personal specializat (contabil, jurist, etc), aceştia vor 
trebui să se ocupe de identificarea pieţelor de desfacere (cumpărători) 
precum şi de stabilirea celui mai bun preţ. O astfel de formă de asociere, 
asigură membrilor o forţă mai mare de negociere dar şi o 
profesionalizarea a actului de vânzare. 

În ceea ce priveşte distribuţia şi comercializarea produselor 
agricole, pot fi folosite şi mijloace informatice datorită costurilor reduse. 
Astfel accesul la pieţele virtuale de gros permite fără consum de timp sau 
finanţe activarea de rute comerciale după modelul practicat deja în ţările 
europene. 

Dezvoltarea acestui tip de comerţ va necesita schimbare de 
atitudine de aceea se impune ca administraţia publică locală să ofere un 
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bun exemplu în această direcţie dezvoltând modalitatea de lucru prin 
reţeaua internet. 
e) Dezvoltarea capacităţii de prelucrare a produselor agro-
zootehnice: 
În prezent o cotă foarte mică de produse agricole este folosită ca materie 
primă pentru prelucrare. Această problemă este determinată de 
problema calităţii şi de logistica insuficientă (pieţe en-gross, depozite 
pentru refrigerare, drumuri etc.) care afectează piaţa. Industria 
alimentară şi ramurile care prelucrează diferite produse agricole au 
nevoie de investiţii în asigurarea calităţii şi în tehnologii de prelucrarea 
care permit obţinerea de produse care pot intra în competiţie cu 
produsele alimentare importate încantităţi din ce în ce mai mari. 
f) Creşterea capacităţii producătorilor locali de a accesa programme 
europene – una dintre alternativele care fac posibilă realizarea unor 
investiţii în domeniul agricol se referă la accesarea fondurilor europene. 
În acest sens, sunt necesare programe de informare a producătorilor cu 
privire la programele existente, precum şi dezvoltarea unor cursuri de 
instruire pentru scrierea şi implementarea unor proiecte cu sprijin 
european. 

O alternativă este şi facilitarea colaborării cu firme de consultanţă, 
care pot oferi sprijin producătorilor agricoli în scrierea şi implementarea 
proiectelor. Această măsură este deosebit de importantă dacă avem în 
vedere faptul că Politica Agricolă Comună (PAC) este politica UE cea 
mai integrată şi care primeşte o cotă importantă din fondurile comunităţii 
europene. 
g) Realizarea unui sistem de irigaţii pentru zona de luncă şi deal 
 
P.1.3. Susţinerea şi dezvoltarea turismului: 

Componentă fundamentală a dezvoltării economice, turismul este 
parte din priorităţile prezentei Strategii de Dezvoltare Locală. Integrarea 
turismului în conceptul de marketing teritorial ţine de oportunitatea pe 
care turismul o oferă ca posibilităţi de promovare a zonei. Turismul este 
una dintre politicile transversale ale Uniunii Europene fundamental juridic 
prin articolul 3, litera “u” din Tratatul de la Masstricht, în care se 
autorizează comunitatea să adopte măsuri de dezvoltare în acest sector. 
Turismului îi sunt adresatedispoziţiile de liberă circulaţie a persoanelor, a 
mărfurilor, a serviciilor intreprinderilor mici si mijlocii. Datorită amplasării 
Padureni  prezintă un potenţial semnificativ de dezvoltare a turismului. 
Dintre principalele măsuri avute în vedere în acest domeniu, amintim: 
- Crearea şi amenajarea obiectivelor turistice; 
- Diversificarea şi modernizarea posibilităţilor de cazare în vederea 
dezvoltării turismului de afaceri; 
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- Păstrarea şi valorificarea potenţialului natural şi cultural; 
- Realizarea unor materiale de informare şi promovarea alternativă a 
ofertelor turistice din diferite surse de comunicare; 
- Realizarea unei situaţii cu privire la clădirile istorice existente în 
comuna; 
- Intensificarea activităţilor culturale şi dezvoltarea continuă a relaţiilor 
transfrontaliere; 
- Dezvoltarea marketingului teritorial prin crearea unor brand-uri locale. 
- Punerea in valoare a potenţialului turistic a zonei „Pădureni” 

Conceptul de marketing teritorial vine să susţină ansamblul 
depreocupări în sectorul dezvoltării durabile prin facilitarea utilizării de 
resurse în vederea producerii de bunuri şi servicii precum şi 
comercializării acestora. Administraţia publică îşi propune ca direcţii de 
acţiune în acest sector să identifice şi să consolideze o “marcă locală” 
care să poată reprezenta pentru turistul care vizitează localitatea sau 
pentru investitorul interesat de potenţialul local un adevărat punct de 
reper al Comunei comparativ cu celelalte localităţi. Construirea acestei 
mărci locale va porni de la resursele de care dispunem în prezent şi va 
culmina cu promovarea la nivel internaţional a comunei noastre prin 
parteneriate şi contacte peste hotare. Aceasta se va realiza prin 
implementarea de programe de “Înfrăţire” cu alte localităţi din UE şi prin 
acţiuni specifice. 

Una dintre posibilităţi este dezvoltarea unui brand local cu privire la 
diferite feluri de mâncare tradiţională din zonă, deosebit de apreciate şi 
cunoscute atât la nivel local cât şi internaţional. 
cunoscute atât la nivel local cât şi internaţional. 
Promovarea ofertei turistice va urmări folosirea alternativă a unor canale 
de comunicare, prin adresarea mai multor tipuri de public ţintă. Această 
activitate cuprinde următoarele demersuri: 
-definirea unei mărci locale şi crearea de activităţi pentru susţinerea 
acestuia; 
- elaborarea de materiale de promovare, unitare şi de calitate (tematice 
sau diversificate, multilingvistice): postere, broşuri, materiale informative, 
cataloage cu produse şi servicii, hărţi, calendare ale evenimentelor, etc; 
-diseminarea materialelor de promovare prin centre de informare turistică 
locale şi naţionale, prin birourile de turism din străinătate şi în localităţile 
din străinătate; 
- promovare on-line şi crearea de legături între site-urile internet 
existente; 
- dezvoltarea de campanii tematice de comunicare; 
- participare la târguri de turism naţionale şi internaţionale; 
- susţinerea de activităţi de promovare în mass-media; 
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- acţiuni de lobby către instituţii publice, finanţatori (publici şi privaţi), etc; 
- integrarea pachetelor şi circuitelor turistice în programele naţionale de 
promovare; 
- încurajarea oricăror altor canale şi mijloace de promovare a turismului 
(evenimente, concursuri, conferinţe, spectacole, etc). 
 

Obiectivul Strategic 2 „DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 
ŞI A SERVICIILOR SOCIALE ” 

Prin intermediul acestui obiectiv strategic se urmăreşte investiţia în 
resursele umane, în vederea creşterii gradului de ocupare şi a combaterii 
excluziunii sociale. Acţiunile din cadrul acestui obiectiv strategic vor 
acţiona în sinergie cu acţiunile prevăzute în cadrul altor priorităţi, în 
scopul atingerii obiectivului general. Principalele aspecte avute în vedere 
se referă la susţinerea sistemului de educaţie primară şi de formare 
profesională, combaterea consecinţelor restructurării economice asupra 
pieţei muncii, combaterea fenomenului de abandon şcolar timpuriu şi de 
participare scăzută la educaţie, combaterea excluderii de pe piaţa muncii 
a populaţiei de rromi, precum şi a altor grupuri vulnerabile, susţinerea 
incluziunii sociale şi dezvoltarea societăţii informaţionale. 

În cadrul acestui obiectiv strategic sunt prevăzute trei priorităţi, 
după cum urmează: 
- Sprijinirea sistemului de învăţământ şi a formării profesionale 
continue; 
- Creşterea gradului de ocupare a populaţiei din Padureni: 
- Dezvoltarea sistemului de servicii sociale şi a serviciilor furnizate 
de administraţia publică. 
 

P2.1. Sprijinirea sistemului de învăţământ şi a formării 
profesionale continue: în vederea asigurării unei calităţi crescute 
învăţământului sunt necesare o serie de investiţii în infrastructura fizică 
(adesea este depăşitămoral) dar şi în formarea continuă a cadrelor 
didactice. Măsurile care sunt prevăzute pentru această prioritate se 
referă deopotrivă la asigurarea spaţiului fizic şi a dotărilor necesare 
(inclusiv acces crescut la internet şi la folosirea calculatoarelor pentru 
elevi) dar şi la creşterea calităţii procesului de învăţământ şi asigurarea 
accesului egal la actul educaţional. Principalele măsuri prevăzute se 
referă la: 
- Modernizarea şi perfecţionarea infrastructurii educaţionale; 
-Realizarea unui complex şcolar; 
- Promovarea învăţării pe parcursul vieţii; 
- Creşterea accesului la educaţie, în special pentru categoriile 
dezavantajate; 
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- Prevenirea abandonului şcolar; 
- Dezvoltarea programelor de alfabetizare şi a programelor gen „a 
doua şansă” pentru persoanele care nu au absolvit învăţământul 
obligatoriu; 
- Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în educaţia timpurie şi 
în învăţământul pentru copiii şi elevii cu cerinţe educaţionale 
speciale; 
- Recunoaşterea şi certificarea învăţării non-formale şi informale 
prin realizarea de parteneriate cu instituţii competente; 
- Creşterea calităţii actului de predare. 
- Stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate 
 

Se prevede în continuare intensificarea legăturilor care există deja 
între şcoală şi diverse instituţii locale în vederea dezvoltării unor 
programme adaptate nevoilor societăţii contemporane, dar şi pentru 
dezvoltarea unei oferte educativ-culturale atractive. Conform strategiei 
prezente, şcoala va fi un partener important al administraţiei publice 
locale în procesul de dezvoltare durabilă, fiind necesare pe viitor şi 
intensificarea legăturilor dintre instituţiile educative şi mediul economic, 
în vederea unei corelări optime între oferta şi cerinţele de pe piaţa 
muncii. 
- Dezvoltarea unui program tip After-School. 
- Implementarea grădiniţei cu program prelungit. 
- Stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate 
 

P.2.2. Creşterea gradului de ocupare a populaţiei din Padureni: 
în condiţiile producerii unor modificări pe piaţa muncii din Padureni sunt 
deosebit de necesare dezvoltarea unor măsuri active pentru creşterea 
gradului de ocupare. Aceste măsuri contribuie la scăderea ratei 
şomajului, conducând la creşterea gradului de integrare pe piaţa muncii 
în special prin angajarea tinerilor şi a şomerilor de lungă durată. În acest 
context, se prevede creşterea accentului pus asupra programelor de 
formare profesională, urmărindu-se totodată realizarea unui echilibru mai 
bun între ocuparea subvenţionată şi alte tipuri de măsuri. Măsurile active 
pentru persoanele afectate de şomajul structural vor include dezvoltarea 
de programe de 
consiliere privind cariera, de formare profesională prin calificare şi 
recalificare, practică în muncă, posibil în colaborare cu investitorii. 

Principalele măsuri avute în vedere în cadrul acestei axe prioritare 
se referă la: 
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-Intensificarea măsurilor active de ocupare; 
-Adaptarea ofertei la cererea de pe piaţa muncii din Padureni şi din 
localităţile învecinate 
- Dezvoltarea serviciilor de consiliere, orientare profesională şi 
informare privind cariera; 
- Facilitarea accesului la cursuri de formare şi perfecţionare 
continuă; 
 
   Dezvoltarea unor măsuri de combatere a muncii la negru. 
 

P.2.3. Dezvoltarea sistemului de servicii sociale şi a serviciilor 
furnizate de administraţia publică: 
 

Reabilitarea infrastructurii sociale – în vederea asigurării unui 
standard ridicat al calităţii vieţii este necesară şi existenţa unei 
infrastructuri sociale dezvoltate, în concordanţă cu nevoile actuale ale 
populaţiei. Dintre cele mai importante elemente amintim: infrastructura 
sanitară, infrastructura serviciilor sociale adresate diverselor categorii de 
persoane, dar şi 
infrastructura culturală şi cea existentă pentru petrecerea timpului liber. 
Acest tip de măsuri vizează necesitatea dezvoltării unei reţele de servicii 
sociale acordate grupurilor dezavantajate şi persoanele aflate în nevoie, 
în vederea prevenirii riscului de marginalizare sau excluziune socială. 
Dezvoltarea şi acordarea serviciilor sociale se află în responsabilitatea 
autorităţilor locale care pot elabora programe de servicii organizate în 
directă relaţie cu nevoile concrete ale populaţiei, cu posibilităţile 
financiare şi implicarea comunităţii. Furnizarea serviciilor sociale se 
poate realiza de autorităţile locale, cu sprijinul statului şi în parteneriat cu 
organizaţii 
neguvernamentale sau alţi reprezentanţi ai societăţii civile. Operatorii 
publici din domeniul asistenţei sociale vor fi sprijiniţi în dezvoltarea 
capacităţii lor de analiză şi soluţionare a problemelor sociale de la nivel 
comunitar, identificarea nevoilor şi a potenţialilor beneficiari, organizarea 
procesului de acordare a serviciilor sociale, elaborarea de programe în 
funcţie de specificul local şi de nevoile concrete ale populaţiei. 
Alături de dezvoltarea unei infrastructuri fizice corespunzător dotată, se 
impune şi creşterea accesului la informaţii cu privire la serviciile care 
suntoferite în cadrul Comunei (servicii sanitare, servicii sociale, servicii 
educaţionale şi culturale). Se consideră deosebit de importantă pe viitor 
intensificarea activităţilor în reţea, prin transferul de competenţe, 
cunoştinţe şi servicii între diferiţii membrii ai reţelei. 
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Nivelul de trai este deopotrivă influenţat de accesul la activităţi 
sportive,de recreare şi de timp liber. Dezvoltarea unor astfel de activităţi 
poate duce şi la creşterea gradului de ocupare. În acest domeniu se 
prevede: 
- instituirea în timp a unor colaborări cu instituţii de prestigiu în domeniul 
sportului pentru a permite accesarea în parteneriat a proiectelor de 
consolidare a unui mod de viaţă sănătos pentru copii şi tineri 
- orientarea spre sporturile de performanţă a acelor copii şi tineri care 
dovedesc talent real; 
- promovarea unor activităţi sportive, a mersului pe jos şi a mersului cu 
bicicleta 

Combaterea excluziunii sociale – una dintre caracteristicile 
specific ale comunităţii este componenţa mulţi - etnică, etniile care se 
regăsesc în Padureni  dezvoltând de-a lungul timpului relaţii de 
colaborare. Totuşi o serie de factori (în special factori de ordin financiar) 
au determinat creşterea gradului de sărăcie a populaţiei de etnie rromă, 
fenomen care are drept consecinţă şi unele greutăţi şcolare a copiilor 
rromi. Populaţia rromă din Padureni, la fel ca şi în alte părţi ale României 
se caracterizează printr-un nivel scăzut de educaţie (grad mic de 
analfabetism) doar cei în vârstă şi printr-o formare profesională 
neadecvată cerinţelor pieţei. Toate aceste aspect sunt premizele unor 
viitoare excluderi şi marginalizări sociale, limitând 
accesul acestora la locuri de muncă şi drepturi sociale. 

Programele dezvoltate în vederea combaterii excluziunii sociale 
trebuie concepute într-o manieră personalizată (în strânsă legătură cu 
particularităţile socio-culturale ale grupului ţintă), fiind necesară totodată 
şi dezvoltarea unei infrastructuri sociale care să cuprindă o serie de 
structure specializate: acordarea de ajutor în caz de urgenţă, structuri de 
sprijin acordat bătrânilor şi persoanelor cu handicap precum şi sprijin 
special acordat orfanilor şi copiilor abandonaţi. 

Principalele aspecte avute în vedere se referă la incluziunea 
socială a grupurilor marginalizate dar promovarea egalităţii de şanse 
între femei şi bărbaţi, avându-se în vedere următoarele obiective: 
- capacitarea femeilor şi bărbaţilor de a-şi alege şi gândi concepte de 
viaţă sau stiluri de viaţă; 
- deconstruirea rolurilor tradiţionale masculine şi feminine şi promovarea 
libertăţii de a concepe şi trăi propria viaţă; 
- luarea în considerare în configurarea politicilor a inegalităţilor structural 
cu care se confruntă femeile şi bărbaţii; 
- conştientizarea decidenţilor şi a publicului larg cu privire la problemele 
de gen şi relevanţa egalităţii de gen în contextul dezvoltării regionale; 
- crearea unor centre de resurse pentru femei; 
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- implicarea şi promovarea femeilor ca lidere de opinie în procesul de 
dezvoltare locală şi regională; 

Dezvoltarea serviciilor administraţiei publice şi creşterea 
calităţii actului de guvernanţă: în vederea asigurării unui nivel crescut 
de performanţă a actului de guvernare sunt prevăzute următoarele tipuri 
de acţiuni: 
- acordarea unei importanţe sporite mediatizării activităţilor de 
modernizare şi apropiere a administraţiei publice de cetăţean; 
- diminuarea birocraţiei; 
-realizarea transparenţei în activitatea administraţiei publice locale 
asigurându-se participarea activă a cetăţeanului în procesul de luare a 
deciziilor, în deplină concordanţă cu prevederile Legii 52/2003; 
- consolidarea colaborării cu sectorul neguvernamental şi cu societatea 
civilă, implementarea de parteneriate public-private, încurajând 
participarea organizaţiilor din sectorul neguvernamental la procesul de 
elaborare a politicilor publice; 
- actualizarea permanentă a fişei postului, cu implicarea în redactarea 
fişeipostului a funcţionarului public sau salariatului care ocupă postul 
respectiv; 
-aplicarea corectă a procedurilor de evaluare a activităţii personalului ca 
premisă de promovare şi de motivare; 
- adoptarea, modificarea sau completarea organigramei, numărului de 
personal şi statutului de funcţii al aparatului propriu în funcţie de 
necesităţile  impuse de atribuţiile acestuia, corelat cu reglementările 
legale în vigoare; 
- asigurarea unei planificări a resurselor umane în funcţie de procesele 
instituţionale ce urmează a se derula; 
- îmbunătăţirea programelor de gestionare informatizată a evidenţei 
personalului; 
- elaborarea planurilor de formare continuă a funcţionarilor publici şi 
salariaţilor în funcţie de rezultatele evaluării performanţelor profesionale 
şi reglementările legale în vigoare (cel puţin 7 zile / an); 
- iniţierea tuturor funcţionarilor publici în domeniul utilizării programelor 
informatice la nivelul standardelor ECDL (European Computer Driving 
Licence) în conformitate cu planul de iniţiere elaborat în baza strategiei 
Guvernului privind informatizarea administraţiei publice, aprobată prin 
H.G. nr.1007/2001; 
- eficientizarea accesării şi managementului fondurilor nerambursabile 

- Dezvoltarea si reabilitarea bazelor sportive in vederea dezvoltării 
activităţilor sportive şi culturale din comună. 

- Construirea de locuri de joacă pentru copii 
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Obiectivul Strategic 3 „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE 

BAZĂ RESPECTÂND STANDARDELE DE MEDIU”: 
Acest obiectiv strategic are în vederea îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport, energie şi mediu, în vederea rezolvării principalelor probleme 
în domeniu şi valorificării oportunităţilor existente. De asemenea, va 
complete acţiunile prevăzute de alte priorităţi. În mod concret, această 
prioritate vizează: extinderea oportunităţilor de dezvoltare, îmbunătăţirea 
canalelor de distribuţie ale întreprinderilor (în special în sectorul agricol), 
valorificarea infrastructurii de transport, energie şi mediu pentru 
atragerea activităţilor productive, valorificarea oportunităţilor create de 
investiţiile de mediu pentru atragerea activităţilor productive, valorificarea 
oportunităţilor create de investiţiile de mediu pentru crearea unei pieţe de 
bunuri şi servicii ecologice. Un aspect important în cadrul acestui obiectiv 
strategic este reprezentat de prioritatea care vizează amenajarea 
teritoriului. Toate aceste demersuri vor fi realizate în acord cu 
particularităţile teritoriale, respectându-se principii de folosire raţională a 
spaţiului.  

In cadrul acestei priorităţi au fost stabilite 5 priorităţi, după cum 
urmează: 
-Modernizarea şi extinderea infrastructurii de transport; 
- Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii electrice; 
- Amenajarea teritoriului şi creşterea accesului la utilităţi; 
- Dezvoltarea infrastructurii de gestionare a apelor şi a deşeurilor; 
- Conservarea naturii şi protecţia mediului. 
 

P.3.1. Modernizarea şi extinderea infrastructurii de transport – 
având în vedere amplasarea geografică a Comunei, reţeaua de transport 
rutier este deosebit de importantă pentru asigurarea unui trafic de 
calitate şi în condiţii de siguranţă. Totodată, sprijinul financiar pentru 
investiţii în infrastructură şi îmbunătăţirea mediului comunităţii conduc la 
creşterea activităţilor economice şi sociale, intensificarea relaţiilor şi prin 
aceasta, valorificarea potenţialului care încă nu a fost suficient exploatat.  

Astfel că, investiţiile în infrastructura de transport vor facilita 
mobilitatea populaţiei şi a bunurilor, reducerea costurilor de transport de 
mărfuri şi călători, îmbunătăţirea accesului pe pieţele regionale, 
creşterea eficienţei activităţilor economice, economisirea de energie şi 
timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit 
a investiţiilor productive. 

În domeniul transportului rutier măsurile se vor axa pe continuarea 
lucrărilor de reabilitare a drumurilor judeţene şi locale, construirea unor 
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variante ocolitoare, executarea unor lucrări pentru fluidizarea traficului şi 
sporirea capacităţii de circulaţie, modernizarea străzilor din comuna. 
În ceea ce priveşte transportul feroviar se are în vedere stoparea 
procesului de degradare a infrastructurii, menţinerea operabilităţii 
sistemelor de transport şi asigurarea siguranţei transportului feroviar. 

Măsurile de reabilitare a reţelei de transport feroviar vor include 
reabilitarea şi modernizarea liniilor de cale ferată, lucrări de modernizare 
a reţelei de telecomunicaţii feroviare prin introducerea de cabluri cu fibre 
optice şi de echipamente digitale, modernizarea parcului de material 
rulant şi reabilitarea gării. În cazul transportului feroviar o mare parte din 
lucrările deinfrastructură sunt realizate pe baza unor programe naţionale, 
priorităţile la nivel judeţean sau local urmând să fie concordate şi 
integrate în aceste programe. 
Principalele tipuri de măsuri avute în vedere în cadrul acestei priorităţi se 
referă la: 
- Creşterea capacităţii portante a reţelei de drumuri existentă 
- Reabilitarea/modernizarea drumurilor aflate în gestiunea autorităţilor 
locale; 
-Asigurarea siguranţei traficului rutier; 
- Fluidizarea circulaţiei alegerea celei mai potrivite soluţii (realizarea 
şoselei de centură a Comunei sau creşterea numărului de benzi pentru 
circulaţie); 
- Amenajarea unor piste pentru biciclişti. 
- Construirea şi modernizarea infrastructurii rutiere de acces către zona 
industrială a Comunei; 
- Reabilitarea/modernizarea tuturor podurilor şi a podeţelor aflate pe 
teritoriul comunei. 
- Modernizarea platformelor de încărcare - descărcare CFR 
- Denumirea străzilor si actualizarea numerotării clădirilor. 
 

P.3.2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii electrice: 
această prioritate are în vedere modernizarea sistemului energetic şi 
asigurarea necesarului de energie electrică pentru uz industrial şi casnic. 
Dezvoltarea surselor regenerabile de energie constă în obţinerea 
energiei electrice şi termice din energia solară, obţinerea energiei 
electrice din surse eoliene, valorificarea biomasei (lemn, deşeuri de 
lemn, rumeguş). 
 
  Principalele măsuri avute în vedere se referă la: 
- Racordarea tuturor gospodăriilor la energia electrică; 
- Retehnologizarea sistemului de transport şi de distribuţie a energiei 
electrice; 
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- Investiţia în echipamente de producere a energiei electrice cu eficienţă 
energetică ridicată; 
- Dezvoltarea de surse alternative de energie electrică. 
-Modernizarea şi extinderea iluminatului public 
 

P.3.3. Amenajarea teritoriului şi creşterea accesului la utilităţi 
–se are în vedere creşterea accesului la utilităţi pentru un număr cât mai 
ridicat de persoane din Padureni, precum şi identificarea unor modalităţi 
de asigurare a serviciilor la preţuri accesibile tuturor categoriilor de 
populaţie. 
Principalele măsuri avute în vedere se referă la: 
-Dezvoltarea reţelei de alimentare cu gaz metan; 
- Îmbunătăţirea randamentului termic al clădirilor; 
- Creşterea accesului la reţeaua de telefonie fixă, mobilă şi internet 
pentru un număr cât mai mare de locuitori. 
- Racordarea tuturor gospodăriilor la sistemul de colectare a apelor 
uzate. 
- Întocmirea Cadastrului Sistematic al comunei Padureni. 

 
P.3.4. Dezvoltarea infrastructurii de gestionare a apelor şi 

adeşeurilor – administraţia Comunei Padureni îşi propune aplicarea 
unor criteria de calitate atât în ceea ce priveşte managementul 
alimentării cu apă, al epurării apelor reziduale şi al administrării 
deşeurilor. În domeniul managementului apei, măsurile vor avea drept 
scop îmbunătăţirea calităţii apei şi implicit a sănătăţii populaţiei, cu 
accent pe furnizarea de apă potabilă.  

Un obiectiv suplimentar va fi creşterea eficienţei utilizării  resurselor 
de apă. Activităţile vor include reabilitarea şi extinderea resurselor de 
apă prin amenajarea complexă a bazinelor hidrografice, construcţia şi 
reabilitarea staţiilor de tratare a apei potabile, îmbunătăţirea şi 
extinderea reţelelor de distribuţie a apei. 
În ceea ce priveşte managementului apei reziduale, măsurile vor avea 
drept scop îmbunătăţirea calităţii apei şi implicit a sănătăţii populaţiei, cu 
accent pe tratarea apei reziduale. Un obiectiv suplimentar va fi 
reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare, precum şi reabilitarea şi 
extinderea staţiilor de epurare a apei reziduale. 

Gestionarea deşeurilor menajere şi industriale va cuprinde 
implementarea unor măsuri care să asigure colectarea selectivă a 
deşeurilor, dezvoltarea unor sisteme separate de colectare şi reciclare, 
management adecvat al deşeurilor industriale. De asemenea, la nivelul 
comunităţii se prevede dezvoltarea unui management al calităţii apelor şi 
aerului, care implică măsuri pentru reducerea impactului pe care îl au 
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întreprinderile industriale şi producătorii de energie asupra mediului 
înconjurător. 
 
  Principalele măsuri avute în vedere se referă la: 
- Realizarea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă a tuturor 
gospodăriilor; 
- Realizarea şi modernizarea sistemelor de epurare a apelor uzate 
menajere şi industriale; 
- Reabilitarea zonelor cu grad ridicat de poluare; 
- Gestionarea deşeurilor menajere şi industriale; 
- Realizarea şi modernizarea sistemului de colectare a apelor uzate 
menajere şi industriale; 
P.3.5. Conservarea naturii şi protecţia mediului: 

 
Protecţia mediului e esenţială pentru calitatea vieţii generaţiilor 

prezentă şi viitoare. Provocarea constă în combinarea în modul cel mai 
echitabil a exigenţelor economiei cu necesitatea conservării mediului. 
Convingerile comunităţii din Padureni se bazează pe faptul că instituirea 
unor standarde cât mai ridicate va duce la dezvoltarea inovativă pentru a 
compensa efectele nedorite ale industrializării excesive. Din această 
cauză direcţiile de acţiune în ceea ce priveşte protecţia mediului, 
dezvoltarea economică şi agricultura sunt integrate, dezvoltându-se în 
paralel. 

Conform politicilor europene din domeniu, strategia de protecţie a 
mediului are în vedere următoarele aspecte: schimbări climatice şi 
încălzirea climei, habitatul natural, flora şi fauna sălbatică, mediul şi 
sănătatea populaţiei, resursele naturale şi gestionarea deşeurilor. 
Principalele măsuri avute în vedere se referă la: 
 
- Definirea de zone speciale de protecţie a mediului şi gestionarea 
acestora; 
- Creşterea nivelului de informaţii şi conştientizare a populaţiei cu privire 
la problematica mediului; 
- Protejarea parcurilor şi a zonelor verzi; 
- Construirea / Dezvoltarea şi modernizarea unor spaţii verzi / parcuri în 
cadrul Comunei. 
 
P.3.6. Crearea unor condiţii moderne de prestare a serviciilor 
administrative populaţiei 
 
-Modernizarea si extinderea  sediului   primăriei ;- 
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- Construirea unui centru multifuncţional socio-cultural -reabilitarea si 
utilarea sediului existent ; 

 

 

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală  

 

          Identificarea, selectarea și dezvoltarea proiectelor strategice de la 
nivelul comunei (întocmirea fișelor de proiecte identificate, analiza și 
corelarea proiectelor identificate în raport cu obiectivele sectoriale și 
strategice, precum și cu dezvoltarea teritorială, impactul estimat al 
proiectelor) s-a realizat în vederea identificării celor mai bune soluții 
pentru atingerea obiectivelor și priorităților locale propuse.  

          Strategia de Dezvoltare Locală reprezintă un document cu 
caracter normativ și prospectiv care cuprinde o analiză reală a comunei 
atât din punct de vedere al situației existente cât și din punct de vedere 
al oportunităților de dezvoltare.  

       Identificarea oportunităților de dezvoltare pentru Comuna Pădureni 
trebuie urmată de acțiuni concrete pentru implementarea acțiunilor, dar și 
de monitorizarea implementării.  

       Implementarea efectivă a strategiei de dezvoltare depinde în mod 
fundamental de capacitatea administrației locale, de a atrage fondurile 
necesare pentru a finanța acțiunile selectate și de a gestiona fondurile de 
la bugetul local.  

       Absorbția fondurilor disponibile depinde însă, alături de eligibilitatea 
acțiunilor, de capacitatea instituțională de a iniția proiecte și de a lucra în 
parteneriat pentru atingerea scopurilor strategice.  

        Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală este un proces 
complex, care necesită un management și control adecvat, realizat de o 
structură organizatorică, un proces unitar de implementare și evaluare a 
rezultatelor obținute.  

        În vedere implementării Strategiei de Dezvoltare Locală se vor 
parcurge următorii pași: 
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Monitorizarea Strategiei de Dezvoltare Locală  
 

Monitorizarea evoluţiei implementării strategiei este în principiu o 
practică formală puţin cunoscută şi asumată în mediul instituţional public.  
Monitorizarea strategiei va furniza informaţia necesară evaluării iar 
pentru a putea monitoriza implementarea strategiei şi pentru a aprecia 
performanţele ei în raport cu obiectivele stabilite, este necesară stabilirea 
unui set de indicatori.  
Strategia va fi monitorizată prin intermediul unor rapoarte anuale 
întocmite de către comisia de monitorizare, care va evalua:  

• stadiul în care se află diversele acţiuni programate în cadrul 
strategiei;  

• revizuirea acţiunilor, acolo unde este cazul  
• timpul estimat până la îndeplinirea acţiunilor;  
•  alte aspecte.  

 
Se vor monitoriza activitățile, rezultatele și resursele strategiei astfel: 
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          Consiliul Local va trebui să aibă în vedere Strategia Integrată de 
Dezvoltare Locală atunci când se aprobă diferite documentații de 
urbanism sau alte documente strategice, astfel încât să se asigure o 
corelare între acestea. 
 
Evaluarea strategiei și analiza impactului  
 
           Evaluarea este aprecierea activităţilor sau a rezultatelor 
implementării Strategiei, utilizând informaţiile obţinute pe parcursul 
monitorizării. Evaluarea face o analiză a modului de implementare a 
Strategiei şi eficienţei acesteia.  
           Evaluarea va fi realizată de către aceeaşi echipă care realizează 
şi activitatea de monitorizarea Strategiei. Activitatea de evaluare se 
concretizează într-un raport de evaluare care va conţine situaţia 
indicatorilor de evaluare.  
           În urma monitorizării și evaluării Strategiei se poate recomanda 
revizuirea acesteia conform noilor priorități identificate. 
           Evaluarea va fi realizată de către aceeaşi echipă care realizează 
şi activitatea de monitorizarea Strategiei. Activitatea de evaluare se 
concretizează într-un raport de evaluare care va conţine situaţia 
indicatorilor de evaluare. În urma monitorizării și evaluării Strategiei se 
poate recomanda revizuirea acesteia conform noilor priorități.  
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Procesul de evaluare va fi realizat în baza următoarelor criterii: 
 
 

 
 
 

          O evaluare a impactului strategiei se va face la sfârșitul perioadei 
de programare, respectiv în anul 2027, când se vor putea compara 
rezultatele înregistrate la sfârșitul perioadei față de perioada de bază, 
anul 2020. Evaluarea va aprecia, în egală măsură performanța – 
realizarea obiectivelor propuse și procesul – modul în care au fost atinse 
obiectivele strategice.  
         Abaterile constatate vor impune luarea unor măsuri de corecție 
agreate de comun acord prin contractele de finanțare semnate între părți. 
 
 
 
Indicatori ai implementării strategiei  
          
         Colectarea și prelucrarea informațiilor de încredere, cuantificate și 
actualizate regulat, agregate la nivelul indicatorilor de dezvoltare 
durabilă, va permite măsurarea performanțelor în atingerea obiectivelor 
stabilite prin prezenta strategie și raportarea corectă asupra rezultatelor. 
Pentru realizarea evaluării corespunzătoare privind implementarea 
strategiei, se vor lua în considerare următorii indicatori de evaluare:  
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Obiectivul strategic nr. 1 Dezvoltarea serviciilor de bază și 
îmbunătățirea accesibilității concomitent cu creșterea siguranței de 
deplasare din comuna Pădureni 

• Numărul gospodăriilor racordate la rețeaua de apă potabilă ;  
• Numărul gospodăriilor racordate la rețeaua de canalizare 

menajeră;  
•  Asigurarea încălzirii locuinţei în perioadele reci;  
• Gradul de mulţumire al populaţiei privind starea utilităţilor;  
•  Gradul de mulțumire al populației privind investițiile în 

infrastructura rutieră;  
•  Gradul de acces al populaţiei la serviciile de cablu tv;  
• Gradul de acces al populaţiei la serviciile de internet;  
• Investiții realizate pentru modernizarea infrastructurii silvice  

 
 
Obiectivul strategic nr. 2 - Dezvoltarea echilibrată a economiei 
locale  

• Evoluția numărului agenților economici din comună;  
•  Domeniile de activitate ale agenților economici;  
• Gradul de diversificare al domeniilor de activitate ale operatorilor 

economici  
• Numărul unităților economice înmatriculate, lichidate/ dizolvate și 

radiate;  
• Numărul de angajați ai agenților economici;  
• Intenția agenților economici de a angaja personal;  
•  Intenția agenților economici de a concedia personal;  
• Gradul de mulțumire al agenților economici cu privire la implicarea 

Primăriei în dezvoltarea mediului de afaceri;  
• Proiecte propuse de agenții economici pentru dezvoltarea mediului 

de afaceri;  
• Sprijinul oferit din partea angajaților Primăriei în rezolvarea 

problemelor zilnice a agenților economici;  
•  Numărul parteneriatelor public-privat între agenții economici și 

Primărie;  
 
Obiectivul strategic nr. 3 – Reducerea abandonului școlar, 
îmbunătățirea accesului la sistemul educațional și sprijin pentru 
formare și învățarea pe tot parcursul vieții  

• Evoluția populaţiei şcolare;  
•  Gradul de promovabilitate;  
• Rata abndonului școlar;  
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•  Numărul persoanelor analfabete;  
•  Numărul unităților școlare reabilitate/modernizate  
• Numărul laboratoarelor școlare, raportate la numărul de elevi  
•  Săli de gimnastică și terenuri de sport  
• Evoluția personalului didactic pe niveluri de educaţie;  
• Gradul de mulţumire al populaţiei privind învăţământul şi educaţia;  
• Opinia populaţiei asupra comunei ca loc de creştere şi educare a 

copiilor.  
 
 
Obiectivul strategic nr. 4 - Dezvoltarea unei comunități locale 
prietenoase cu mediul  

• Calitatea apei potabile din comună;  
•  Gradul de mulțumire al populației privind poluarea;  
•  Gradul de mulțumire al populației privind modul de colectare al 

deșeurilor;  
• Gradul de colectare selectivă a deșeurilor;  
• Evoluția surselor de poluare la nivelul comunei;  
• Investițiile în energia verde/ regenerabilă;  
• Reducerea gradului de poluare  
• Eficiența energetică  
• Numărul/suprafața spațiilor degradate /terenuri neutilizate  
•  Investițiile realizate asupra spațiilor degradate, inclusiv 

reintroducerea în circuitul rural al construcțiilor și terenurilor 
neutilizate  

 
Obiectivul strategic nr. 5 - Promovarea unui sector agricol 
inteligent, rezilient și diversificat care să asigure securitatea 
alimentară  

• Suprafaţa de teren agricol deţinută de populaţia comunei;  
•  Suprafaţa de teren agricol cultivată de populaţia comunei;  
•  Principalele culturi agricole;  
• Asociaţii Agricole pe raza comunei;  
• Apartenenţa locuitorilor la una dintre Asociaţiile Agricole de pe 

teritoriul comunei;  
• Numărul agenților economici care activează în sectorul agricol  
• Numărul fermelor de semi-subzistență  
•  Gradul de asociere  

 
Obiectivul strategic nr. 6 - Dezvoltarea serviciilor sanitare și sociale  

• Investiții realizate pentru modernizarea infrastructurii sanitare  
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• Numărul medicilor de familie;  
•  Personal sanitar mediu;  
•  Persoane înregistrate în cadrul cabinetului medical individual;  
• Persoane bolnave înregistrate în cadrul cabinetului medical 

individual; 
• Copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate;  
•  Persoane cu dizabilităţi;  
• Număr copii asistați social;  
•  Număr adulți asistați social;  
• Număr vârstnici asistați social;  
•  Persoane cu handicap;  
•  Număr copii cu handicap;  
• Număr adulți cu handicap;  
•  Copii aflaţi în plasament familial;  
•  Familii cu risc social;  
• Familii fără venit;  
•  Persoane cărora li se acordă venitul minim garantat;  
•  Ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne  
• Familii beneficiare de alocaţia de susţinere a familiei;  
• Gradul de mulţumire al populaţiei privind sectorul medical;  
• Sprijinul acordat de Primărie şi Autorităţile Publice Locale grupurilor 

defavorizate din comună;  
• Infrastructură socială nou creeată sau modernizată  

 
 
Obiectivul strategic nr. 7 – Teritoriu local atractiv pentru turism, 
cultură și sport  

• Patrimoniul cultural;  
•  Numărul evenimentelor culturale organizate în comună și numărul 

participanților;  
•  Infrastructura culturală;  
•  Gradul de mulţumire al populaţiei privind cultura şi divertismentul;  
• Gradul de acces al populaţiei la manifestări culturale;  
•  Gradul de mulţumire al populaţiei privind modalităţile de petrecere 

a timpului liber;  
• Gradul de mulţumire al populaţiei privind activităţile sportive şi de 

recreere;  
•  Gradul de mulţumire al populaţiei privind siguranţa publică;  
•  Gradul de mulţumire al populaţiei privind siguranţa copiilor şi 

tinerilor în spaţiile publice;  
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Obiectivul strategic nr. 8 – Dezvoltare tehnologică și digitalizare  
• Tipul de servicii publice digitalizate  
• Numărul cetățenilor care utilizează soluțiile digitale  
•  Gradul de mulțumire al cetățenilor cu privire la serviciile 

electronice  
 
Obiectivul strategic nr. 9 – Creșterea capacității insituționale  

• Investiții realizate pentru dezvoltarea capacităţiilor administrative și 
a serviciilor publice  

 
Obiectivul strategic nr. 10 - Dezvoltarea cooperării și asocierii  

• Numărul parteneriatelor public-private  
• Aderarea UAT la noi asociații de dezvoltare comunitară integrată  
•  Numărul schimburilor de experiență  
• Gradul de colaborare cu alte țări europene 

 
 
 
 

CONCLUZII 
 

Procesul de Programare a Dezvoltării Durabile nu se încheie odată 
cu elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală, ci începe în acest 
moment. 

Acest document va servi ca “modus operandi” (manual de acţiune) 
pentru administraţia publică locală cât şi tuturor actorilor interesaţi să 
participe la dezvoltarea comunitară. Toate documentele de programare 
elaborate de către administraţia publică locală vor fi în acord cu direcţiile 
strategice stabilite în cadrul acestui document, el însuşi fiind în 
concordanţă cu 
documentele de rang superior (Strategia de Dezvoltare a Judeţului, 
Strategia de Dezvoltare Regională precum şi Strategia Nationala pentru 
Dezvoltare Durabila a Romaniei 2021-2027). 
Implementarea Strategiei se va derula pe etape care vor fi organizate în 
funcţie de resursele existente la momentul respectiv şi de priorităţile 
locale. 

Validarea Strategiei se realizează prin participarea cetăţenilor la 
deciziile administrative, aceasta având un caracter continuu. 
Comunitatea se va dezvolta pe parcursul implementării strategiei prin 
intermediul schimburilor de experienţa cu instituţii europene şi prin 
aportul specialiştilor. 
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În urma procesului de elaborare strategică trebuie să se retina 
următoarele aspect fundamentale: 

 
-Strategia de dezvoltare locală este un document al întregii comunităţii, 
nu este a unei persoane sau instituţii a unui partid sau organizaţii de 
orice fel. 
- Din punct de vedere politic strategia trebuie asumată de către Consiliul 
Local care va stabili o ordine a priorităţilor şi prin bugetul existent le va 
finanţa si cofinanţa. 
- Consiliul Local este cel care poate modifica această strategie imediat 
sau mai târziu, în funcţie de dezvoltări ulterioare ale situaţiei 
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Proiectetele propuse -Comuna Pădureni 

2021-2027 
 

 Amenajare intersectie DN59 cu strada 42( drumul de a duzi) 

 Amenajarea trotuarelor pe toate strazile comunei  

 Ameajarea de locuri de parcare in zona central a comunei 

 Construirea  de vestiare  corespunzatoare la terenul de fotbal sintetic 

 Amenajarea terenului de sport 

 Realizarea unei baze de agreement (strand) 

 Construirea unei cladiri noi ,unde functioneaza Scoala Gimnaziala 

Padureni 

 Reabilitarea,  modernizarea si extinderea  gradinitei Padureni 

,corespunzatoare si unei gradinite cu program prelungit  

 Construirea unei crese in Comuna Padureni  

 Dezvoltarea Sistemului de monitorizare video 

 Dezvoltarea cartierului “Casele Noi” 

 Infintarea unui parc cu locuri de joaca in cartierul “Casele Noi” 

 Amplsarea de cosuri de gunoi pe toata raza localitatii  

 Introducerea gazului metan în comună; 

 Continuarea asfaltarii  si intretinerii străzilor din comună; 

 Construcţia unei săli de sport la Şcoala Gimnazială; 
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Sursele de finantare sunt predominant din fonduri europene si 

guvernamentale ,prin asigurarea din surse proprii ,buget local a partii 

de cofinantare necesara conform fiecarui ghid de finantare. 

Pentru toate obiectivele propuse am identificat surse de finantare 

,pentru care vom atasa fisele de proiect  
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	S-a născut în familia profesorului Aurel Peteanu, profesor de română și latină, publicist, animator cultural în perioada interbelică, al Lugojului și a Vioricăi (născută Bujigan). Urmează școala elementară la Lugoj și studiile liceale, între anii 1922...
	La vârsta de 9 ani, în 1922, îi apare poezia După mure în revista Lumea copiilor.
	Debutează literar în anul 1934 cu romanul Într-un cămin de domnișoare, care este primit favorabil de critică. George Călinescu numind-o „întâia ingenuă a literaturii române feminine”
	A făcut parte din redacțiile Adevărul literar și artistic (1929 - 1934), Universul literar (1937 - 1940), Viața (1940 - 1943). A colaborat și la Revista Fundațiilor Regale, România literară, Viața românească și pentru câteva publicații bănățene, Semen...
	Deoarece în timpul războiului a scris articole antisovietice și chiar o broșură pro-legionară comandată de Ministerul Propagandei, după război este nevoită să se retragă din activitatea literară și se refugiază împreună cu soțul său, doctorul Dan Criv...
	Este reabilitată de autoritățile comuniste după anul 1965 și începe să publice, din nou.
	Se sinucide în anul 1972. După decesul soțului, scriitoarea s-a îngrijit de toate formalitățile necesare înmormântării, după care s-a închis în propriul dormitor, iar a doua zi, trupul i-a fost găsit fără suflare.
	Opera
	 Într-un cămin de domnișoare, București, 1934 -roman;
	 Călător din noaptea de Ajun, București, 1936; ediția (Anotimpul pierdut), București, 1971 - roman;
	 Fata lui Codru-împărat, București, 1939 - poezie;
	 Ciudata viață a poetului, București, 1942;
	 Moartea în cetate, București, 1943 - poezie;
	 Noaptea creației, București, 1943 - poezie;
	 Sub lumina verii, București, 1967 - nuvele;
	 Nedumeririle lui Duduță, București, 1969 - nuvele;
	 Legile jocului, București, 1972 - roman;
	 Acele lucruri mari, București, 1973 - roman;
	 Domnișoara Lou și trandafirul galben, ediție îngrijită și prefață de Cornel Ungureanu, Timișoara, 1985 - nuvele;
	 Katinka sau fantomele de la Valea Lungă, Timișoara, 2010 - roman
	In memoriam

