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1. INTRODUCERE

Prezenta lucrare a fost realizată la solicitarea consiliului local şi al primăriei Ghindăoani.

Strategia de dezvoltare economico-socială durabilă, constituie un document necesar administraţiei
publice locale din comuna Ghindăoani, pentru a proiecta dezvoltarea localităţii pe termen scurt şi mediu.

Identificarea problemelor, realizarea unui portofoliu de posibile soluţii, precum aplicarea celor mai
potrivite soluţii cu ajutorul unor proiecte, constituie drumul simplificat cel mai potrivit în politica de

hi
n

dezvoltare locală pentru ridicarea standardului de viaţă a cetăţenilor comunităţii.

La nivelul Uniunii Europene este elaborată o strategie de dezvoltare globală care prevede, printre
altele, reducerea diferenţelor de nivel de dezvoltare dintre regiuni şi construirea unei pieţe comune de

ag

consum. În acest sens, este necesar să învăţăm să trăim în marea familie europeană ,să conştientizăm
care ne sunt adevăratele nevoi şi cum să procedăm pentru a le satisfice : fericire, confort, sănătate,

m
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educaţie, cultură, etc.

Elaborarea acestei strategii contribuie la uşurinţa cu care se poate stabili o ordine de priorităţi şi la
alocarea optimă a resurselor financiare, care întotdeauna sunt insuficiente.

w
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De asemenea, pe baza strategiei se fundamentează şi se justifică cererile de finanţare pentru
atragerea de resurse financiare nerambursabile din diferite fonduri speciale.
De aceea este important să se acorde o atenţie deosebită elaborării acestui document şi să se

asigure o participare cât mai largă a cetăţenilor la elaborarea lui, şi mai ales la aplicare.

w

Conceptul de Dezvoltare durabilă desemnează ” totalitatea formelor şi metodelor de dezvoltare

socio-economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui echilibru între aspectele sociale,

w

economice şi ecologice şi elementele capitalului natural.”1

1

(1) site wikipedia: http://ro.wikipedia.org/wiki/Dezvoltare_durabil%C4%83 .

1

Proiectant: SC AQUA PPROJECT SRL
Sediu: Str. Petru Rares, nr. 63, bl. A4,
sc. B, ap.9, Piatra Neamt
Reg. Com.: J27/580/2010
CIF: RO - 27559846

Strategia de dezvoltare economico - sociala
durabila 2014 - 2020
Beneficiar: Comuna Ghindaoani, jud. Neamt

Dezvoltarea durabilă– DD – conceptul de dezvoltare economico-socială recomandat tuturor

da
oa
ni
.ro

ţărilor de către ONU, prin care se caută armonizarea a trei componente fundamentale: Resursele umane,
Creşterea economică, Echitatea între generaţii.

Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv strategic international adaptat la specificul fiecărei

ţări. Dezvoltarea durabilă, este un concept de evoluţie a societăţii care permite folosirea pe termen lung a

mediului astfel ca, dezvoltarea socio-economică să rămână posibilă concomitent cu menţinerea calităţii
mediului la un nivel acceptabil. Dezvoltarea durabilă presupune corelarea a patru idei fundamentale,
aparent independente, dar care se află într-o strânsă condiţionare:

• Îndeplinirea cerinţelor prezente şi viitoare - care stabilesc scopul durabilităţii;

hi
n

• Îndeplinirea nevoilor - care defineşte scopul dezvoltării (dzvoltarea care răspunde necesităţilor
prezentului fără a compromite capacitatea de a satisfice necesităţile generaţiilor viitoare);
dintre dimensiunea

populaţiei şi capacitatea

productivă a eco-

ag

• Menţinerea compatibilităţii

sistemului- care recunoaşte că există limite şi cerinţe pentru echilibru;

m
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• Implementarea unui proces al schimbării – care confirmă că definirea cerinţelor şi nevoilor pentru
dobândirea echilibrului durabil se va schimba odată cu situaţiile, condiţiile şi timpul.
Cadrul organizatoric pentru dezvoltare durabilă s-a instituit în ultimul deceniu al secolului XX
prin:

w
.co

• înfiinţarea de comisii pentru dezvoltare durabilă la nivelul guvernelor, organizaţiilor
neguvernamentale, Băncii Mondiale, Organizaţiei Naţiunilor Unite, Consiliului şi Parlamentului
Europei, Consiliului Mondial al Energiei;

w

• elaborarea de către instituţii naţionale şi internaţionale de analiză, studii şi cercetări, a unor studii

w

şi scenari pentru dezvoltare şi respectiv dezvoltare durabilă pe întreg orizontul de timp al secolului
XXI. 2

2

document inclus in site-ul “EnergieEduca ţieGuvernareŞcoli (EGS)”:
http://www.egsproject.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=111
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la nivel naţional, regional, judeţean şi local. Anul 2013, impune elaborarea noilor Strategii de

Dezvoltare Durabilă, pentru perioada programatică 2014-2020, care au în vedere schimbările

generate de statutul României de ţară membră a Uniunii Europene precum şi de efectele crizei
economice mondiale, asupra situaţiei europene, naţionale, regionale, judeţene şi locale.

Metodologia de elaborare a Strategiei de dezvoltare economico-socială durabilă prevede
parcurgerea a doi paşi:
•

Primul pas cuprinde crearea şi dezvoltarea unei baze de date din toate sectoarele de activitate

pentru o cunoaşterea profundă a resurselor şi a nevoilor comunităţii, precum şi evaluarea

hi
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potenţialului local. În acest sens, identificarea şi evaluarea punctelor tari şi a celor slabe se face
printr-o evaluare obiectivă a situaţiei existente, iar oportunităţile şi riscurile luate în

atingerea lor.
•

ag

considerare permit identificarea unor ţinte şi mobilizarea resurselor şi eforturilor pentru
Cel de-al doilea pas cuprinde elaborarea strategiei, a metodologiei de aplicare şi portofoliului

m
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de proiecte pe care comunitatea îşi propune să le aplice pentru a atinge ţintele stabilite în
dezvoltarea comunităţii.

Această strategie se cere a fi insuşită şi aprobată de administraţia locală care trebuie să utilizeze

w
.co

toate posibilităţile de antrenare a întregii comunităţi în aplicarea ei.
În această situaţie este foarte important ca fiecare membru ce aparţine comunităţii să

conştientizeze că această strategie de dezvoltare locală este un instrument de lucru pentru toţi.

w

w

Prin activităţile desfăşurate pentru elaborarea Strategiei, s-au urmărit:
•

Realizarea unei viziuni pentru anii 2014-2020 în toate domeniile care privesc dezvoltarea
economico-socială durabilă;

•

Dezvoltarea unei practici democratice prin stimularea participării cetăţenilor la formularea
problemelor şi luarea deciziilor;

•

Creşterea siguranţei vieţii pentru fiecare locuitor al comunei;
3
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•

Strategia de dezvoltare economico - sociala
durabila 2014 - 2020

Punerea bazelor de parteneriate şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare .

Punerea în aplicare a acţiunilor conţinute în Strategie, va permite Autorităţii Publice Locale a

comunei Ghindăoani, judeţul Neamţ, pe termen scurt şi mediu, să îmbunătăţească calitatea vieţii
locuitorilor , în contextul unei dezvoltării armonioase a localităţii, obţinută prin aplicarea soluţiilor

potrivite, documentul constituindu-se pe bază de informaţii în argumentarea elaborării şi aplicării de cereri
de finanţare, pentru liniile deschise prin Programele Structurale şi de Coeziune dar şi prin oricare alte

w

w
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surse de finanţare active în România.
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CAPITOLUL I

POLITICA DE COEZIUNIE – FONDURI U.E. 2014-2020

La 6 octombrie 2011, Comisia Europeană a adoptat un proiect de pachet legislativ care va constitui
un cadru al politicii de coeziune a Uniunii Europene pentru perioada 2014- 2020.

Comisia a propus mai multe schimbări importante ale modului în care politica de coeziune este
concepută şi pusă în aplicare, şi anume:

favorabilă incluziunii;
- recompensarea performanţelor;
• sprijinirea programării integrate;

hi
n

• concentrarea asupra prioritaţilor Strategiei Europa 2020 de creştere inteligentă, durabilă şi

ag

• accentul pus pe rezultate – monitorizarea progreselor înregistrate în ceea ce priveşte atingerea
obiectivelor convenite;

m
un

• consolidarea coeziunii teritoriale şi simplificarea aplicării.
Aceste schimbări vin ca urmare a adoptării de către Comisie, în iunie 2011, a unei propuneri
referitoare la următorul cadru financiar multianual pentru aceeaşi perioadă.
În propunerea sa, Comisia a decis ca politica de coeziune ar trebui sa ramână un element esenţial al

w
.co

următorului pachet financiar şi a subliniat rolul său esenţial în ceea ce priveşte aplicarea Strategiei Europa
2020.

Bugetul total propus pentru perioada 2014–2020 va fi de 376 miliarde EUR, inclusiv fondurile

pentru noua facilitate „Conectarea Europei”, concepută în vederea creşterii numărului proiectelor

w

transfrontaliere în domeniile energiei, transporturilor şi tehnologiei informaţiei.

w

Arhitectura legislativă a politicii de coeziune cuprinde:

• un regulament general de stabilire a unor dispoziţii comune referitoare la Fondul

de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (EMFF),
precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind FEDR, FSE şi Fondul de coeziune;
5
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privind obiectivul de cooperare teritorială europeană şi Gruparea europeană de cooperare teritorială
(GECT)

Comisia propune o serie de principii comune aplicabile tuturor fondurilor. Printre acestea

se numără parteneriatul pe mai multe niveluri, respectarea legislaţiei UE şi a legislaţiei naţionale
aplicabile, promovarea egalităţii între femei şi barbaţi, nediscriminarea şi dezvoltarea durabilă.

I.1Programare strategică consolidată: concentrare tematică asupra strategiei Europa 2020

Pentru a maximiza impactul politicii în ceea ce priveste realizarea priorităţilor europene, Comisia
propune consolidarea procesului de programare strategică. Aceasta implică introducerea unui cadru

hi
n

strategic comun, a unor contracte de parteneriat şi a unei liste de obiective tematice conforme cu Strategia
Europa 2020 şi cu orientările integrate ale acesteia.

ag

Cadrul strategic comun, care urmează să fie adoptat de către Comisie, va stabili acţiuni cheie
pentru realizarea priorităţilor UE, va oferi orientări privind programarea aplicabilă tuturor fondurilor,

m
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inclusiv FEADR şi EMFF şi va promova o mai bună coordonare a diverselor instrumente structurale ale
UE.

Contractele de parteneriat, convenite la început între Comisie şi statele membre, vor stabili
contribuţia generală la nivel naţional, corelată cu obiectivele tematice şi cu angajamentele legate de

w
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acţiuni concrete în vederea realizării obiectivelor Europa 2020.

I.2. Fondul european de dezvoltare regională(FEDR)

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) urmăreşte consolidarea coeziunii economice,

sociale şi teritoriale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea dezechilibrelor existente între regiunile

w

acesteia.

w

FEDR sprijina dezvoltarea regională şi locală pentru a contribui la toate obiectivele tematice, prin

stabilirea unor priorităţi detaliate în vederea unui mai mare accent pus pe:
• cercetare şi dezvoltare, precum şi inovare;
• îmbunătăţirea accesului la informaţii şi a calităţii acestora, precum şi la tehnologiile
comunicaţiilor;
6
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• sprijinul comercial acordat IMM-urilor;
• serviciile de interes economic general;

da
oa
ni
.ro

• schimbările climatice şi trecerea la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon;

• infrastructurile de telecomunicaţii, energie şi transport;

• consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă;
• infrastructurile de sănătate, educaţie şi cele sociale;
• dezvoltarea urbană durabilă.
I.3 Consolidarea concentrării tematice

Pentru a asigura concentrarea investiţiilor la nivelul UE pe aceste priorităţi, se stabilesc alocări

hi
n

minime pentru un anumit număr de zone prioritare. De exemplu, în regiunile mai dezvoltate şi de tranziţie,
cel puţin 80 % din resursele FEDR la nivel naţional ar trebui să fie alocate pentru eficienţa energetică şi

ag

energii regenerabile, inovare şi sprijin pentru IMM-uri, din care cel puţin 20% ar trebui să fie alocate
pentru eficienţa energetică şi energii regenerabile. Regiunile mai puţin dezvoltate ar trebui să dispună de o
paleta mai largă de priorităţi de investiţii, care să reflecte nevoile mai mari de dezvoltare ale acestora. Însă

m
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acestea vor trebui să aloce cel puţin 50% din resursele FEDR pentru eficienţa energetică şi energii
regenerabile, inovare şi sprijin pentru IMM-uri.

I.4 Consolidarea coeziunii teritoriale
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Regulamentul propus prevede un accent mai mare pe dezvoltare urbană durabilă.
Aceasta ar trebui să se realizeze prin alocarea unui procent minim de 5% din resursele FEDR

pentru dezvoltare urbană durabilă, prin stabilirea unei platforme de dezvoltare urbană pentru promovarea
consolidării capacităţilor şi a schimburilor de experienţă, precum şi prin adoptarea unei liste a oraşelor în

w

care vor fi puse în aplicare acţiuni integrate pentru dezvoltare urbană durabilă. Include, de asemenea,

w

sprijin pentru acţiunile inovatoare în domeniul dezvoltării urbane durabile în baza unui plafon de 0,2% din
fondurile anuale.
Se va acorda o atenţie specială zonelor cu caracteristici naturale sau demografice specifice, precum

şi o alocare suplimentară pentru regiunile ultraperiferice şi slab populate.
Un procent de cel puţin 50% din această alocare suplimentară va trebui să fie alocat
7
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punându-se un accent special pe cercetare şi inovare, tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor şi pe
competitivitatea IMM-urilor.

În aceste condiţii, autorităţile locale trebuie să facă faţă unor noi provocări, să se adapteze
strategic la noile tendinţe susţinute de Uniunea Europeană dar şi să răspundă nevoilor comunităţii locale.

Viziunea strategică devine astfel un factor important în dezvoltarea armonioasă a tuturor direcţiilor

w

w

w
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importante: infrastructura, educaţie, sănătate, cultură, turism, agricultură.

8
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CAPITOLUL II

PREZENTAREA GENERALĂ A COMUNEI GHINDĂOANI

II.1. Poziţia geografică

Comuna Ghindăoani are o suprafaţă de 2.426 ha şi este situată în zona de centrală judeţului
Neamţ, mai exact la limita vestică a dealurilor Moldovei, având următoarele coordinate: 46°6` latitudine

w

w

w
.co
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ag
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n

nordică şi 26 °20 `longitudine estică.

Localitatea are un relief în formă de amfiteatru, orientat spre sud-vest şi spre nord –est, construind

partea sudică a Depresiunii Neamţului(la fel ca şi comuna Bălţăteşti, dar pe alt versant).
Comuna Ghindăoani are numai limite terestre:
9
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• La nord comuna Agapia;
• La est comunele Crăcăoani şi Bodeşti;
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• La sud comuna Crăcăoani.

da
oa
ni
.ro

• La nord şi vest comuna Bălţăteşti;

w

Poziţia geografică a comunei Ghindăoani permite deplasarea în următoarele direcţii principale:

w

•

La sud spre Crăcăoani- DJ 155L (asfaltat) şi în continuare spre Piatra Neamţ;

•

La vest spre Bălţăteşti DC15C(asfaltat) şi în continuare spre Târgu Neamţ sau Piatra Neamţ;

•

La est spre Grumăzeşti DJ 155L (neasfaltat) şi în continuare spre Târgu Neamţ.
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În ciuda poziţiei mai îndepărtată a comunei Ghindăoani faţă de magistralele rutiere mai intens

da
oa
ni
.ro

circulate , accesibilitatea în localitatea Ghindăoani este facilă, deoarece există curse regulate de
transport în comun spre Târgu Neamţ şi spre Piatra Neamţ.
II.2 Cadrul natural

a) Prima componentă a cadrului natural este reprezentată de relief . Comuna Ghindăoani este

situată în partea de vest a Podişului Moldovei şi face tranziţia cu zona subcarpatică. De aceea
relieful este mai accidentat , fapt ce face dificil accesul , mai ales pe timp de iarnă.

În partea de nord, relieful se deschide către Depresiunea Neamţului, trecerea de la luncă la deal

hi
n

făcându-se pe terase cu aspect de amfiteatru.

b) Cea de-a doua componentă a cadrului natural este solul. Acesta prezintă o etajare în două
•

ag

trepte:

O treaptă de deal cu soluri podzolice în alternanţă cu soluri argiloase care predispun la

•

m
un

alunecări de teren. Potenţialul agricol este valorificat pentru pomicultură;
O treaptă de luncă cu cădere abrupt spre satul Grumăzeşti în lungul pârâului Valea
Mare. E important de precizat ca solurile de luncă sunt roditoare de tip brun roşcat de

w
.co

pădure , dar şi de cernoziom.

c) Apele reprezintă cea de-a treia componentă a cadrului natural al comunei Ghindăoani. Ele
formează o reţea moderată de pâraie: Temnic, Netezi, Brătuleţ, Valea Mare.

d) Flora şi fauna însumează cea de-a patra componentă a cadrului natural a comunei Ghindăoani

w

şi prezintă o varietate şi o diversitate deosebită caracteristică zonei deluroase fără a prezenta

w

elemente de specificitate.

e) Resurse naturale Resursele naturale de care dispune comuna Ghindăoani sunt:
•

suprafețe importante de pășuni și fînețe ca resurse pentru hrana animalelor;
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existența plantelor aromatice și medicinale (cătină, măceș, soc, păducel, salcâm,

da
oa
ni
.ro

roiniță);

• izvoare subterane sarate.

II.3. Populaţia şi aşezările umane
a) Evoluţia istorică

Săpăturile arheologice de la Hindău confirmă existenţa unor aşezări neolitice care au profitat

hi
n

de structura reliefului pentru a se dezvolta la adăpost de năvălirile barbare.

Localitatea este atestată din vremea lui Stefan Muşat ( anul 1395) , când a avut loc o bătălie

aici pâna la începutul secolului XX.

ag

importantă cu năvălitorii unguri. Etimologia denumirii face trimitere şi la pădurile de stejar care au existat

•

m
un

Personalităţi a căror nume este legat de localitatea Ghindăoani:
filosoful Vasile Conta.

b) Aşezări

w
.co

Această zonă prezintă condiţii favorabile aşezărilor umane de tip închis. Deschiderea spre

lumea civilizată a defavorizat dezvoltarea comunei şi a găsit-o greu accesibilă. În prezent se constată că
populaţia este mult îmbătrânită şi demonstrează că tânăra generaţie caută soluţii de creştere a bunăstării.

w

Comuna Ghindăoani cuprinde doar satul Ghindăoani. Acesta are o dispunere răsfirată şi

w

dispersată, având o structură a gospodăriilor adaptată la terenurile înclinate. Este străbătută de DJ 155L .
Gospodăriile sunt dispuse în parcele de aproximativ 4.000-5.000 mp care cuprind partea

construită (casă şi anexe gospodăreşti) şi curtea, precum şi o grădină pentru mică cultură care asigură
necesarul de legume, fructe, etc.
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Pe teritoriul cumunei Ghindăoani sunt 978 gospodării, cu o medie de aproximativ 3 persoane

da
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ni
.ro

pe familie.

Construcţiile sunt in stare bună sau medie, în proporţie de 60% , în general cu un singur nivel
(90%), din lemn sau cărămidă, cu o suprafaţă locuită medie de 40 mp.

Comuna Ghindăoani dispune de electricitate (toate gospodăriile sunt racordate la reţeaua de

electricitate), reţea de telefonie fixă şi internet prin fibră optică, reţea de cablu TV cu peste 500 de abonaţi.
Nu există reţea de apă potabilă şi canalizare cu epurare. Pentru acestea din urmă, proiectele au fost
finalizate , urmând a se pune în desfăşurare.

hi
n

Se remarcă existenţa unei tradiţii în arta populară şi meşteşugit, dar din nefericire nu poate fi
transpusă în context modern.

Principal îndeletnicire a populaţiei este agricultura iar mecanizarea muncii în acest sector de

ag

activitate este deservită de posesorii privaţi de utilaje. Cu precădere s-a dezvoltat creşterea ovinelor şi a

m
un

bovinelor .

Această prezentare a evoluţiei comunei Ghindăoani, are scopul de a scoate în evidenţa
specificul economic şi cel social , pe fundamentul căruia să se bazeze perspectivele dezvoltării ulterioare.

w
.co

II.4 Principalele instituţii care deservesc comunitatea
În structura actuală comuna există din anul 2003. Sediile principalelor instituţii de pe raza

comunei Ghindăoani funcţionează în spaţii corespunzătoare, având dotări potrivite, în concordanţă cu

w

necesităţile şi particularităţile avute de fiecare instituţie în parte.
Instituţiile reprezentative care deservesc comunitatea sunt următoarele:
Primăria;

•

Postul de poliţie rurală;

•

Şcoala Gimnazială “ Vasile Conta”;

•

Muzeul Vasile Conta

w

•
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•

Dispensarul uman;

•

Farmacia.

•

Cabinet stomatologic
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Primăria este situată în centrul comunei Ghindăoani şi are în organigramă 15 salariaţi.Ca

instituţie are misiunea de a pune în practică hotărârile Consiliului Local , precum, si legile naţionale
privind administraţia publică locală. Sediul Primăriei este în bună stare de funcţiune si este dotat

corespunzător cu mobilier si aparatură (calculatoare, imprimante, Xerox, fax, telefon ,scanner); toate

w

w

w
.co

m
un

ag

hi
n

acestea fiind necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor în scopul deservirii cetăţenilor.
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Beneficiar: Comuna Ghindaoani, jud. Neamt

centrul comunei , având un sediu nou si dotat

ag

Postul de poliţie rurală este situat în

corespunzător. Cuprinde 1 şef de post+ 1 agent de poliţie iar misiunea lor este aceea de a păstra ordinea

m
un

şi siguranţa public precum şi securitatea cetăţenilor comunei. Pe lângă aceste atribuţii, poliţia locală are

w

w

w
.co

misiunea de a intervenii în caz de situaţii deosebite(calamităţi).
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Şcoala este situată în apropierea Primăriei şi este compusă din 3 corpuri de clădire: un corp

da
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.ro

pentru grădiniţă, unul pentru clasele I-IV, şi unul pentru clasele V-VIII. Toate cele trei corpuri de clădire

formează Şcoala Gimanazială “Vasile Conta” Ghindăoani. Activitatea din aceasta instituţie este deservită
de 20 cadre didactice : 2 educatoare, 4 învăţători, 14 profesori. Toţi aceştia participă la educarea tinerei

m
un

ag

hi
n

generaţii din comună( 37 preşcolari si 176 elevi).

Muzeul Vasile Conta , al cărui fondator este nimeni altul decăt învăţătorul Mihai David, se

w
.co

află situat într-o sală de clasă ce aparţine clădirii Şcolii Gimnaziale “ Vasile Conta”, din comună. În el
sunt expuse mai multe opere literare de excepţie precum şi obiecte cu valoare istorică deosebită, cum
ar fi: Covorul din lână cu motive geometrice- secolul XX, Sumanul de Ghindăoani, Cămaşa şi
costumul naţional bărbătesc, lada de zester, linguri de lemn, războiul de ţesut, arme feudale- vârf de

Căminul Cultural are rolul de a găzdui activităţi obşteşti, culturale şi de educare a populaţiei

w

w

lance şi de săgeţi, şi multe alte obiecte însemnate.

din comună. Momentan prezintă o stare de degradare şi se află în imposibilitatea de a găzdui astfel de
activităţi.
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Dispensarul Uman are un sediu nou în care îşi desfăşoară activitatea 1 medic de familie, şi

da
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.ro

1 asistent. În cadrul clădirii există şi o farmacie precum şi un cabinet stomatologic. Această instituţie,
constituie structura locală de supraveghere şi intervenţie pentru menţinerea stării de sănătate a locuitorilor

ag

hi
n

comunei.

w

w

w
.co

m
un

Farmacia funcţionează în clădirea Dispensarului uman din localitate, din anul 2011.

Cabinetul stomatologic deţine dotări specifice domeniului de activitate şi funcţionează din
acest an -2013.
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CAPITOLUL III

ANALIZA TUTUROR REGLEMENTARILOR EUROPENE,
NATIONALE, EUROPENE SI LOCALE

III.1 EUROPA 2020 – principii, valori, direcţii de acţiune
Extrase si sinteze din document
“Obiective Europa 2020 3:

hi
n

1. Ocuparea forţei de muncă: rata de ocupare a forţei de muncă de 75% în rândul populaţiei cu vârste
cuprinse între 20 si 64 de ani.

2. Cercetare şi dezvoltare: al ocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare şi dezvoltare.

ag

3. Schimbări climatice şi energie: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (sau chiar cu
30%, in condiţii favorabile) faţă de nivelurile înregistrate în 1990, creşterea ponderii surselor de energie

m
un

regenerabile până la 20%, creşterea cu 20% a eficienţei energetice.
4. Educaţie: reducerea abandonului şcolar la sub 10%, creşterea la peste 40% a ponderii absolvenţilor de
studii superioare în rândul populaţiei cu vârsta cuprinsă între 30-34 de ani.
5. Sărăcie şi excluziune socială: reducerea cu cel puţin 20 de milioane a numărului persoanelor care

w

w

w
.co

suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale.”

3

EUROPA 2020 – principii, valori, direcții de actiune
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:RO:PDF Extrase si sinteze din document
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îmbunătăţirea prestaţiei în următoarele domenii:
-

da
oa
ni
.ro

“Creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazată pe cunoaştere şi inovare; presupune
cercetare şi inovare: îmbunătăţirea condiţiilor pentru creşterea investiţiilor de stat şi private în
vederea generării de locuri de muncă prin crearea de noi produse şi servicii;
-

educaţie: încurajarea şi susţinerea procesului de învăţare şi formare de-a lungul vieţii în
vederea îmbunătăţirii competenţelor;

-

societatea digitală: utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor.”

Creşterea inteligentă va fi stimulată prin trei iniţiative:

hi
n

a) “O Uniune a inovării” prin care se propune:

• reorientarea politicii în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării către domenii care prezintă
provocări majore pentru societate (schimbări climatice, utilizarea eficientă a energiei şi a

ag

resurselor, schimbări demografice, sănătatea populaţiei etc.);

m
un

• consolidarea verigilor din lanţul inovării, de la cercetarea fundamentală la comercializare.”
Uniunea Europeană va depune eforturi pentru:
- definitivarea spaţiului european de cercetare, elaborarea unei agende strategice de cercetare;
- îmbunatațirea conditiilor-cadru pentru a permite întreprinderilor să inoveze, crearea unui brevet

w
.co

european unic şi a unei instanţe specializate în materie de brevete;
- lansarea de parteneriate europene în domeniul inovării între UE şi nivelurile naţionale, în vederea

accelerării dezvoltării şi utilizării;
-

consolidarea şi dezvoltarea rolului instrumentelor UE de susţinere a inovării (fondurile

w

structurale, fondurile de dezvoltare rurală, programul-cadru de cercetare-dezvoltare, etc.);

w

- promovarea parteneriatelor în materie de cunoaştere şi consolidarea legăturilor între educaţie,

întreprinderi, cercetare şi inovare.”
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b) „Tineretul in mişcare” prin care se propune:

consolidarea performanţei şi atractivităţii internaţionale a instituţiilor de învăţământ superior din
Europa;

• sporirea nivelului general de calitate la toate formele de educaţie şi formare în UE;

• combinarea excelenţei cu echitatea, prin promovarea mobilităţii studenţilor şi a celor care urmează
un curs de formare,
• îmbunătăţirea situaţiei încadrării în muncă a tinerilor.

•

hi
n

Comisia Europeană va depune eforturi pentru:

integrarea şi consolidarea programelor UE de mobilitate, cele destinate universităţilor, cele
destinate cercetătorilor şi corelarea lor cu programele naţionale;
impulsionarea agendei de modernizare a învăţământului superior la nivelul programelor şcolare, al
guvernanţei şi al finanţării;

identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial prin programe de mobilitate

m
un

•

ag

•

pentru tinerii profesionişti;
•

promovarea recunoaşterii învăţării non-formale şi informale;

w
.co

• lansarea unui Cadru pentru încadrarea în muncă a tinerilor.
c)„O agendă digitala pentru Europa” prin care se propune crearea unei pieţe digitale unică,

bazată pe internet rapid şi ultrarapid şi pe aplicaţii inter-operabile:
•

până în 2020: acces universal la internet mult mai rapid (cel puţin 30Mbps);

w

•

până în 2013: acces universal la internet în banda larga;

w

• până în 2020: o viteză a internetului de peste 100 Mbps în peste 50% din locuinţele din Europa.
Comisia Europeană va depune eforturi pentru:
• „oferirea cadrului juridic stabil, pentru stimularea investiţiilor în infrastructură pentru internet de
mare viteză, deschisă şi competitivă, precum şi în serviciile conexe;
• dezvoltarea unei politici eficiente în domeniu;
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• facilitarea utilizării fondurilor structurale ale UE pentru realizarea acestei agende.”

Creşterea durabilă înseamnă promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al

utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive, presupune dezvoltarea de noi procese şi tehnologii
(inclusiv cele ecologice) care:

- să accelereze dezvoltarea de reţele inteligente, ce folosesc TIC;
- să exploateze reţelele de la scara UE;

- să consolideze avantajul competitiv al mediului european de afaceri;

- să scadă emisia de dioxid de carbon;

hi
n

- să conştientizeze consumatorii în ceea ce priveşte meritele utilizării eficiente a resurselor;

- să prevină degradarea mediului, pierderea biodiversităţii, utilizarea nedurabilă a resurselor .

acţiuni în următoarele domenii:
competitivitate:

m
un

•

ag

Creşterea durabilă va sta la baza coeziunii economice, sociale şi teritoriale prin derularea de

- menţinerea avantajului faţă de SUA şi China, pe piaţa tehnologiilor ecologice;
- eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor;
- productivitate crescută pentru contracararea presiunii tot mai mari de pe pieţele de export şi

w
.co

pentru un număr tot mai mare de materii prime.
• combaterea schimbarilor climatice:

- reducerea emisiilor de dioxid de carbon mult mai rapid în decada care urmează;

w

- exploatarea completă a potenţialului noilor tehnologii, precum posibilităţile de captare şi stocare

w

a dioxidului de carbon, care vor genera reducerea emisiilor, realizarea de economii şi creştere economică;
- consolidarea capacităţii de rezistenţă a economiilor UE în faţa riscurilor climatice,

precum şi capacitatea de prevenire a dezastrelor şi de reacţie la acestea.
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energie curată şi eficientă:
- scăderea importurilor UE de petrol şi gaze cu 60 de miliarde € până în 2020;
- creşterea PIB-ul cu 0,6%-0,8%;

- crearea a peste 600 000 locuri de muncă prin utilizarea energiei regenerabile în 20% din
energia folosită în UE;

- crearea a peste 400 000 locuri de muncă prin atingerea obiectivului de 20% privind eficienţa
energetic.
Creşterea durabilă va fi stimulată prin două iniţiative:
•

hi
n

a. “O Europa eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” prin care se propune:

sprijinirea tranziţiei către o economie eficientă în ceea ce priveşte utilizarea resurselor şi cu
emisii reduse de dioxid de carbon;

decuplarea creşterii economice de utilizarea resurselor, de consumul de energie;

•

reducerea emisiilor de CO2;

•

creşterea competitivităţii şi promovarea securităţii energetice.”

m
un

ag

•

Comisia Europeana va depune eforturi pentru:
- mobilizarea instrumentelor financiare ale UE precum fondurile pentru dezvoltare rurală,

w
.co

fondurile structurale, şi altele în cadrul unei strategii solide de finanţare (UE, publică naţională, privată);

- consolidarea cadrului de utilizare a instrumentelor de piaţă precum certificate de emisii,

încurajarea utilizării extinse a achiziţiilor publice ecologice, etc;

w

- prezentarea de propuneri pentru modernizarea şi decarbonizarea sectorului transporturilor;

w

- implementarea de proiecte strategice în vederea eliminării blocajelor în secţiunile transfrontaliere

şi nodurile intermodale (oraşe, porturi, platforme logistice);
- finalizarea pieţei interne a energiei, derularea acţiunilor din cadrul planului privind tehnologiile

energetice strategice (SET);
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Balcani, şi în regiunea mediteraneeană ;
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- promovarea proiectelor de infrastructură de importanţă strategică pentru UE în zona baltică, în

- adoptarea şi implementarea unui Plan de acţiune privind eficienţa energetică, promovarea unui

program în domeniul utilizării eficiente a resurselor (sprijinind IMM-urile şi gospodăriile) prin utilizarea
fondurilor structurale şi a altor tipuri de fonduri;

- stabilirea viziunii privind modificările structurale şi tehnologice necesare pentru a face tranziţia

către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon, eficienţa din punctul de vedere al utilizării
resurselor şi rezistenţa la schimbările climatice până în 2050.

hi
n

b. “„O politica industrială adaptată erei globalizării” prin care se propune:

• colaborarea strânsă între CE şi întreprinderi, sindicate, mediul academic, ONG-uri, organizaţii de
consumatori;

ag

• elaborarea unui cadru pentru o politică industrială modernă, care să sprijine spiritual
antreprenorial, să ghideze şi să ajute industria;

m
un

• promovarea competitivităţii sectorului industriei primare, al producţiei şi al serviciilor din Europa.
Creşterea durabilă este necesară în vederea susţinerii UE pentru a prospera într-o lume cu emisii
reduse de dioxid de carbon, cu resurse limitate, pentru prevenirea degradării mediului, pierderea

w
.co

biodiversităţii şi utilizarea nedurabilă a resurselor.
Creşterea favorabilă incluziunii înseamnă promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării

w

w

forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială şi care presupune:
•

asigurarea autonomiei cetăţenilor prin rate ridicate ale ocupării forţei de muncă;

•

investirea în dezvoltarea competenţelor;

•

combaterea sărăciei;

•

modernizarea pieţelor muncii şi a sistemelor de formare şi de protecţie socială;

•

consolidarea coeziunii teritoriale prin accesibilizarea beneficiilor creşterii economice în
toate regiunile UE inclusiv în cele ultraperiferice;

•

asigurarea accesului şi oportunităţilor pentru toţi cetăţenii pe tot parcursul vieţii;
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•

ocuparea forţei de muncă:
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Se va acţiona în vederea rezolvării problemelor din următoarele domenii:

- schimbările demografice au generat scăderea numărului de persoane active;

- în UE, doar două treimi din populaţia activă are loc de muncă, în comparaţie cu peste 70% în
SUA şi în Japonia;

- rata ocupării forţei de muncă este scăzută în special în rândul femeilor şi al lucrătorilor în vărstă;
- rata a şomajului de peste 21% în rândul tinerilor;

hi
n

- risc ridicat de pierdere a terenului pe piaţa muncii a persoanelor neintegrate în câmpul muncii
sau care au legături slabe cu acesta.

competenţele:

ag

•

- aproximativ 80 de milioane de persoane au competenţe reduse sau de bază;

m
un

- oportunităţile oferite prin învăţarea de-a lungul vieţii, aparţin în special persoanelor mai instruite;
- până în 2020, 16 milioane de locuri de muncă vor necesita nivel înalt de calificare, în timp ce
numărul locurilor de muncă pentru care se vor cere competenţe reduse va scădea cu 12 milioane;
- pentru menţinerea vieţii active îndelungate, este necesară dobândirea şi dezvoltarea de noi

•

w
.co

competenţe pe tot parcursul vieţii.

combaterea sărăciei:
- 80 de milioane de persoane erau ameninţate de sărăcie, înainte de apariţia crizei economice;

w

- 19 milioane dintre acestea sunt copii;

w

- 8% dintre persoanele care au un loc de muncă nu caştigă suficient pentru a ieşi din sărăcie, cei
mai afectaţi fiind şomerii.”
Guvernanta economică:
Criza economică:
•

a evidenţiat deficienţe structurale în economia Europei;
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a anulat progrese precedente;

•

a identificat evidente probleme fundamentale şi soluţii neviabile pe termen lung;

•

a demonstrat interdependenţa economiilor europene;

•

a subliniat necesitatea coordonării politicilor economice la nivelul UE în vederea rezolvării de
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•

probleme, promovării creşterii economice şi creării de locuri de muncă.

Cei trei piloni ai noii guvernante economice:

1. „Consolidarea agendei economice printr-o supraveghere mai atent ă din partea UE şi include:
priorităţile politice şi obiectivele stabilite în cadrul Strategiei Europa 2020;

•

angajamentele suplimentare pe care şi le-au asumat statele membre participante la Pactul euro

hi
n

•

plus;
•

consolidarea supravegherii de către UE a politicilor economice şi fiscale, ca parte a Pactului

ag

de stabilitate şi creştere, dar şi prin intermediul noilor instrumente menite să stopeze

•

m
un

dezechilibrele macroeconomice;

adoptarea unei noi metode de lucru numită „semestrul european” care permite discutarea
priorităţilor economice şi bugetare în aceeaşi perioadă a fiecărui an.

w
.co

2. Asigurarea stabilităţii zonei euro şi include:
• mecanisme temporare de sprijin pentru statele membre, ca reacţie a UE la criza datoriei
suverane;

• inlocuirea lor în 2013 de un mecanism permanent, respectiv Mecanismul european de

w

w

stabilitate (MES);

• aplicarea unor programe de reformă şi consolidare fiscală, elaborate în strânsă colaborare
cu FMI.
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3. Redresarea sectorului financiar
Aspecte esenţiale ale noii guvernante economice a UE Semestrul european: reprezintă primele 6
luni ale fiecărui an, perioadă în care are loc coordonarea politicilor bugetare, macroeconomice şi

structurale ale statelor membre în baza căreia se ţine cont de recomandările UE în luarea deciziilor cu
privire la bugetul naţional şi la alte aspecte de interes economic.
Etape:
Ianuarie:
•

analiza anuală a creşterii este prezentată de Comisie,

•

sunt stabilite priorităţile UE pentru anul următor, în materie de creştere economică şi locuri de

hi
n

muncă.

•

ag

Martie:

pe baza analizei anuale a creşterii, şefii de stat şi de guvern elaborează orientările UE pentru

Aprilie:

m
un

politicile naţionale.

•

statele membre transmit:

-

planurile

privind

garantarea

finanţelor

publice

sănătoase

(programele

de

w
.co

naţionale

stabilitate/convergentă);

- programele de reformă;

- măsurile propuse pentru promovarea creşterii inteligente, durabile şi favorabile incluziunii

w

(programele naţionale de reformă).

w

Iunie:

•

evalurea programelor de către Comisie;

•

în cazul în care este necesară, formularea de recomandări specifice pentru fiecare ţară;
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1. Componenta preventivă constă în transmiterea de către statele membre, a programului anual de

stabilitate (ţările din zona euro) sau de convergenţă (celelalte state membre), împreuna cu programul
naţional de reformă, program care prezintă modul în care statul membru intenţionează să asigure şi să
menţină viabilitatea finanţelor publice pe termen mediu. Ulterior, Comisia poate oferi recomandări
politice (în iunie, în cadrul semestrului european) sau, daca este necesar, poate înainta o propunere
Consiliului pentru ca acesta să transmită un avertisment în cazul unui deficit excesiv.

2. Componenta corectivă reglementează procedura în caz de deficit excesiv (PDE). In baza PDE,

hi
n

dacă deficitul bugetar al unui stat membru depăşeşte limita de 3% (conform Tratatului), Consiliul va

transmite recomandări privind redresarea situaţiei. Nerespectarea acestor recomandări poate duce la

ag

impunerea de sancţiuni pentru statele din zona euro.

Pactul de stabilitate şi creştere este în curs de consolidare, prin introducerea unor modificări

m
un

menite:

- să permită componenţei corective a Pactului să ia mai bine în considerare interacţiunea dintre
datorie şi deficit, mai ales în tările puternic îndatorate (unde datoria publică depăşeşte 60% din PIB);
- să accelereze procedura în caz de deficit excesiv şi să facă impunerea sancţiunilor semiautomată -

w
.co

în acest sens, în cadrul Consiliului va fi nevoie de o majoritate calificată, nu atât pentru a aproba, cât mai
ales pentru a respinge o propunere de sancţionare înaintată de Comisie;
- să amelioreze cadrele bugetare naţionale, abordând aspectele contabile şi statistice, precum şi

practicile în materie de previziuni.

w

w

Corectarea dezechilibrelor macroeconomice constă într-un mecanism de supraveghere care
identifică şi corectează dezechilibrele macroeconomice, încă din faza incipient.
Alegerile economice divergente făcute în ultimul deceniu de către statele membre, au accentuat

diferenţele în materie de competitivitate generând dezechilibre macroeconomice la nivelul UE.

Economiile statelor membre vor fi monitorizate în vederea depistării dezechilibrelor macroeconomice, în
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cazul în care vor fi înregistrate depăşiri ale „nivelurilor de alerta”, Comisia urmând să facă recomandări în
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urma rezultatelor analizelor aprofundate.”

Pactul euro plus constă într-un program suplimentar de reforme, care constituie o reflecţie a

interdependenţei dintre ele. Printre cele alte şase tări, care nu fac parte din zona euro, dar care au decis să
adere la acest pact, se numără si România. Cele patru domenii vizate de Pactul euro plus sunt

competitivitate, ocuparea forţei de muncă, viabilitatea finanţelor publice şi consolidarea stabilităţii

financiare. Pactul a fost aprobat de liderii UE în martie 2011. Cele 23 de ţări semnatare se angajează să
implementeze reformele în detaliu. Cele patru state membre care nu au semnat pactul sunt libere să facă
acest lucru oricând doresc. Angajamentele asumate în virtutea pactului se integrează în noul cadrul de

hi
n

guvernanţă economică şi sunt incluse in programele naţionale de reformă ale statelor membre.

Remedierea sectorului financiar . In vederea prevenirii apariţiei problemelor şi asigurării ca

ag

actorii din sectorul financiar sunt supuşi unor monitorizări stricte, UE a elaborat reglementări şi a creat
agenţii specifice, întreprinzându-se şi alte acţiuni, cu scopul de garantare pentru băncile europene a
existenţei de suficiente rezerve de capital, necesare pentru a face faţă şocurilor din sistem, astfel sistemul

w

w

w
.co

m
un

bancar păstrându-şi funcţionalitatea în domeniul oferirii de credite întreprinderilor şi persoanelor fizice.
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Extrase şi sinteze din document Definiţii: 4
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III.2 Dezvoltarea Durabilă - principii, valori, direcţii de acţiune

• „Totalitatea formelor şi metodelor de dezvoltare socio-economică al căror fundament îl reprezintă
asigurarea echilibrului între sistemele socio-economice şi potenţialul natural.”

• „Dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea
generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi".

„Conceptul de „dezvoltare durabilă”, a luat naştere din necesitatea găsirii răspunsurilor la întrebări
•

hi
n

precum:

Cum putem concilia progresul economic şi social fără a pune în pericol echilibrul natural al
planetei?

Cum putem repartiza bogaţia între ţările dezvoltate şi cele mai puţin dezvoltate?

•

Cum putem asigura un trai decent unui număr însemnat de milioane de oameni aflaţi în

m
un

ag

•

pericol, în regiunile în care planeta suferă în urma exploatărilor excesive a resurselor
naturale?

Cum putem acţiona în vederea asigurării generaţiilor viitoare unui biosistem sănătos?”

w
.co

•

Scurt istoric al dezvoltarii durabile

• “1972, Conferinţa Naţiunilor Unite, la Stockholm - 113 naţiuni discută problemele poluării,
distrugerii resurselor, deteriorării mediului, pericolul dispariţiilor unor specii, nevoia creşterii

nivelului de trai al oamenilor; se subliniază legătura indisolubila între calitatea vieţii şi calitatea

w

mediului pentru generaţiile actuale şi viitoare.

w

• 1986, Comisia mondială de mediu şi dezvoltare, înfiinţată de Naţiunile Unite are ca scop

4

studierea dinamicii deteriorării mediului şi oferirea de soluţii cu privire la viabilitatea pe termen
lung a societăţii umane; sunt identificate două probleme majore:

http://strategia.ncsd.ro/docs/sndd-final-ro.pdf .
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- dezvoltarea nu înseamnă doar profituri mai mari şi standarde înalte de trai pentru un mic
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procent din populaţie, ci creşterea nivelului de trai al tuturor;

- dezvoltarea nu ar trebui să implice distrugerea sau folosirea nesăbuită a resurselor noastre
naturale, nici poluarea mediului ambiental.

• 1992, Summitul de la Rio “conferinţa secolului”: 120 naţiuni, au avut ca scop stabilirea unei noi

strategii a dezvoltării economice, industriale şi sociale în lume, fiind acceptată ideea că
dezvoltarea durabilă reprezintă "o noua cale de dezvoltare care să susţină progresul uman pentru
întreaga planetă şi pentru un viitor îndelungat". S-a obţinut consensul pentru un plan de

dezvoltare durabilă numit Agenda 21 şi două seturi de principii, Declaraţia de la Rio cu privire

hi
n

la mediu şi dezvoltare şi Principiile pădurii.

• 1997, includerea conceptului de “dezvoltare durabilă” în Tratatul de la Maastricht, ca obiectiv
politic al UE.

ag

• 2002, Summitul de la Johannesburg: Se studiază progresul făcut spre dezvoltarea durabilă şi se
reafirmă angajamentul ţărilor participante. Aspecte discutate:

m
un

- reducerea numărului locuitorilor planetei care nu au acces la rezerve de apă potabilă, de la
peste 1 miliard la 500 milioane până în anul 2015;
- înjumatăţirea numărului celor ce nu au condiţii de salubritate corespunzătoare, la 1,2
miliarde;

w
.co

- creşterea folosirii surselor durabile de energie şi refacerea efectivelor de peşte secătuite.

• 2001, Consiliul European de la Goteborg:
- adoptarea Strategiei Europene de Dezvoltare Durabilă (SDD);
- propunerea Setului de Indicatori de Dezvoltare Durabilă, cu scopul monitorizării SSD (în

w

w

iunie 2006 aceasta a fost revizuită şi, adoptat un nou model de guvernare).”
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Obiectivele – cheie ale Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene:

• “Protecţia mediului, prin măsuri care să permită disocierea creşterii economice de impactul negativ
asupra mediului;

• Echitatea şi coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversităţii culturale,
egalităţii de şanse şi prin combaterea discriminării de orice fel;

• Prosperitatea economică, prin promovarea cunoaşterii, inovării şi competitivităţii pentru asigurarea
unor standarde de viaţă ridicate şi unor locuri de muncă abundente şi bine plătite;

• Îndeplinirea responsabilităţilor internaţionale ale UE prin promovarea instituţiilor democratice în

hi
n

slujba păcii, securităţii şi libertăţii, a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile pretutindeni în
lume.

ag

Principiile Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene:
“Promovarea şi protecţia drepturilor fundamentale ale omului;

•

Solidaritatea în interiorul generaţiilor şi între generaţii;

•

Cultivarea unei societăţi deschise şi democratice;

•

Informarea şi implicarea activă a cetăţenilor în procesul decizional;

•

Implicarea mediului de afaceri şi a partenerilor sociali;

•

w
.co

•

m
un

•

Coerenţa politicilor şi calitatea guvernării la nivel local, regional, naţional şi global;

Integrarea politicilor economice, sociale şi de mediu prin evaluări de impact şi consultarea
factorilor interesaţi;

Utilizarea cunoştinţelor moderne pentru asigurarea eficienţei economice şi investiţionale;

w

•

w

•

•

Aplicarea principiului precauţiunii în cazul informaţiilor ştiinţifice incerte;
Aplicarea principiului “poluatorul plăteşte “.
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da
oa
ni
.ro

III.3 Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României

“Documente programatice şi strategii sectoriale elaborate pre- şi post-aderare ca bază de referinţă
pentru Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030:
Tratatul de Aderare România – Uniunea Europeană;

•

Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 (PND);

•

Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 (CSNR);

•

Programul Naţional de Reforma;

•

Programul de Convergenţă;

•

Strategie post-aderare a României;

hi
n

•

ag

• Raport asupra Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului .”

m
un

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ (SDD): teme, domenii, obiective EU, obiective RO
a. Provocări cruciale

w
.co

1. Schimbările climatice şi energia curată
“Obiectiv general SDD/UE: Prevenirea schimbărilor climatice prin limitarea emisiilor de gaze cu

efect de seră, precum şi a efectelor negative ale acestora asupra societăţii şi mediului.”
“Orizont 2013. Obiectiv naţional: Satisfacerea necesarului de energie pe termen scurt şi mediu şi

w

crearea premiselor pentru securitatea energetică a ţării pe termen lung conform cerinţelor unei economii
moderne de piaţă, în condiţii de siguranţa şi competitivitate; îndeplinirea obligaţiilor asumate în baza

w

Protocolului de la Kyoto privind reducerea cu 8% a emisiilor de gaze cu efect de sera; promovarea şi
aplicarea unor măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice şi respectarea principiilor dezvoltării

durabile.”
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“Orizont 2020. Obiectiv naţional: Asigurarea funcţionării eficiente şi în condiţii de siguranţă a
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sistemului energetic naţional, atingerea nivelului mediu actual al UE în privinţa intensităţii şi eficienţei
energetice; îndeplinirea obligaţiilor asumate de România în cadrul pachetului legislativ „Schimbări
climatice şi energie din surse regenerabile” şi la nivel internaţional în urma adoptării unui nou acord

global în domeniu; promovarea şi aplicarea unor măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice şi
respectarea principiilor dezvoltării durabile.”

“Orizont 2030. Obiectiv naţional: Alinierea la performanţele medii ale UE privind indicatorii
energetici şi de schimbări climatice; îndeplinirea angajamentelor în domeniul reducerii emisiilor de gaze

cu efect de seră în concordanţă cu acordurile internaţionale şi comunitare existente şi implementarea unor

ag

2. Transport durabil

hi
n

măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice.”

m
un

„Obiectiv general SDD/UE: Asigurarea că sistemele de transport să satisfacă nevoile conomice,
sociale şi de mediu ale societăţii, reducând, în acelaşi timp, la minimum impactul lor nedorit asupra
economiei, societăţii şi mediului.”

„Orizont 2013. Obiectiv naţional: Promovarea unui sistem de transporturi în România care sa

w
.co

faciliteze mişcarea în siguranţă, rapidă şi eficientă a persoanelor şi mărfurilor la nivel naţional şi
internaţional, în conformitate cu standardele europene.”
„Orizont 2020. Obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu actual al UE în privinţa eficienţei

economice, sociale şi de mediu a transporturilor şi realizarea unor progrese substanţiale în dezvoltarea

w

infrastructurii de transport.”

w

“Orizont 2030. Obiectiv naţional: Apropierea de nivelul mediu al UE din acel an la toţi parametrii

de bază ai sustenabilităţii în activitatea de transporturi.”
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3. Productie si consum durabile

da
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ni
.ro

Obiectiv general SDD/UE: Promovarea unor practici de consum şi producţie sustenabile.”

“Orizont 2013. Obiectiv naţional: Gestionarea eco-eficientă a consumului de resurse şi

valorificarea maximală a acestora prin promovarea unui model de consum şi producţie care să permită o
creştere economică sustenabilă pe termen lung şi apropierea treptată de nivelul mediu de performanţă al
ţărilor UE.”

“Orizont 2020. Obiectiv naţional: Decuplarea creşterii economice de degradarea mediului prin

inversarea raportului dintre consumul de resurse şi crearea de valoare adaugată şi apropierea de indicii

hi
n

medii de performanţă ai UE privind sustenabilitatea consumului şi producţiei.”

“Orizont 2030. Obiectiv naţional: Apropierea de nivelul mediu realizat la acea dată de ţările

ag

membre UE din punctul de vedere al producţiei şi consumului durabile.”
4. Conservarea şi gestionarea resurselor naturale

m
un

“Obiectiv general SDD/UE: Îmbunătăţirea gestionării resurselor naturale şi evitarea exploatării
lor excesive, recunoaşterea valorii serviciilor furnizate de ecosisteme.”
“Orizont 2013. Obiectiv naţional: Reducerea decalajului existent faţă de alte state membre le UE

w
.co

cu privire la infrastructura de mediu, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ, prin dezvoltarea
unor servicii publice eficiente în domeniu, conforme conceptului de dezvoltare durabilă şi cu respectarea
principiului “poluatorul plăteşte”.
„Orizont 2020. Obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor UE la parametrii

w

principali privind gestionarea responsabilă a resurselor naturale.”

w

„Orizont 2030. Obiectiv naţional: Apropierea semnificativă de performanţele de mediu ale

celorlalte state membre UE din acel an.”
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5. Sănătatea publică
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Beneficiar: Comuna Ghindaoani, jud. Neamt

„Obiectiv general SDD/UE: Promovarea unor servicii medicale de calitate în condiţii de egalitate
şi îmbunătăţirea protecţiei împotriva ameninţărilor la adresa sănătăţii.”

„Orizont 2013. Obiectiv naţional: Îmbunătăţirea structurii sistemului de sănătate, a calitatii

actului medical şi a îngrijirilor furnizate în cadrul serviciilor de sănătate; ameliorarea stării de sănătate a
populaţiei şi creşterea performanţei sistemului de sănătate.”

„Orizont 2020. Obiectiv naţional: Atingerea unor parametri apropiaţi de nivelul mediu actual al

hi
n

stării de sănătate a populaţiei şi al calitatii serviciilor medicale din celelalte state membre ale UE;
integrarea aspectelor de sănătate şi demografi ce în toate politicile publice ale României.”

ag

“Orizont 2030. Obiectiv naţional: Alinierea deplină la nivelul mediu de performanţă, inclusiv
sub aspectul finanţării serviciilor de sănătate, al celorlalte state membre ale UE.”

m
un

6. Incluziunea , demografia şi migraţia

“Obiectiv general SDD/UE: Crearea unei societăţi bazată pe incluziunea socială prin luarea în
considerare a solidarităţii între generaţii şi în interiorul lor şi asigurarea creşterii calităţii vieţii cetăţenilor

w
.co

ca o condiţie a bunăstării individuale durabile.”

“Orizont 2013. Obiectiv naţional: Crearea unui cadru legislativ, instituţional şi participativ modern

pentru reducerea riscurilor de sărăcie şi excluziune socială, promovarea coeziunii sociale, egalităţii de
şanse şi diversităţii culturale, precum şi pentru gestionarea responsabilă a fenomenelor demografice şi

w

migraţiei.”

“Orizont 2020. Obiectiv naţional: Promovarea consecventă, în noul cadru legislativ şi

w

instituţional, a normelor şi standardelor UE cu privire la incluziunea socială, egalitatea de şanse şi
sprijinirea activă a grupurilor defavorizate; punerea în aplicare, pe etape, a Strategiei Naţionale pe termen

lung privind populaţia şi fenomenele migratorii.”
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“Orizont 2030. Obiectiv naţional: Apropierea semnificativă de nivelul mediu al celorlalte state

7. Sărăcia globală şi sfidările dezvoltării durabile

da
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ni
.ro

membre ale UE în privinţa coeziunii sociale şi calităţii serviciilor sociale.”

“Obiectiv general SDD/UE: Promovarea activă a dezvoltării durabile la nivel global şi asigurarea

punerii de acord a politicilor interne şi externe ale Uniunii Europene cu principiile dezvoltării durabile şi
angajamentele sale în această privinţă.”

“Orizont 2013. Obiectiv naţional: Implementarea instrumentelor legislative şi instituţionale

hi
n

aferente statutului României de ţară donatoare de asistenţă pentru dezvoltare, conform obligaţiilor de stat
membru al UE; stabilirea priorităţilor şi modalităţilor de acţiune, şi alocarea în acest scop a circa 0,25%

ag

din venitul naţional brut (VNB) in 2013 si 0,33% în 2015, cu ţintă intermediară de 0,17% din VNB in
2010.”

m
un

“Orizont 2020. Obiectiv naţional: Conturarea domeniilor specifice de aplicare a expertizei şi
resurselor disponibile în România în slujba asistenţei pentru dezvoltare, şi alocarea în acest scop a circa
0,50% din venitul naţional brut.”

“Orizont 2030. Obiectiv naţional: Alinierea completă a României la politicile Uniunii Europene

w
.co

în domeniul cooperării pentru dezvoltare, inclusiv din punctul de vedere al alocărilor bugetare ca procent

w

w

din venitul naţional brut.”
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b. Teme inter- şi trans-sectoriale
1. Educaţie şi formare profesională

”Orizont 2013. Obiectiv national: Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii prin
corelarea educaţiei şi învătării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea oportunităţii sporite
pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă.”

”Orizont 2020. Obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu de performanţă UE în domeniul
unde ţintele sunt cele ale UE pentru 2010.”

hi
n

educaţiei şi formării profesionale, cu excepţia serviciilor în mediul rural şi pentru grupurile dezavantajate,

“Orizont 2030. Obiectiv naţional: Situarea sistemului de învăţat şi formare profesională din

ag

România la nivelul performanţelor superioare din UE; apropierea semnificativă de nivelul mediu al UE în
privinţa serviciilor educaţionale oferite în mediul rural şi pentru persoanele provenite din medii

m
un

dezavantajate sau cu dizabilităţi.”

2. Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, inovarea
“Orizont 2013. Obiectiv naţional general: Atingerea mediei UE la indicatorii de bază ce descriu

w
.co

structura şi performanţa sistemului de cercetare, dezvoltare şi inovare.”
“Orizont 2020. Obiectiv naţional general: Încadrarea cercetării româneşti în fluxul principal al

evoluţiilor ştiinţifice şi tehnologice din UE; generalizarea activităţilor inovative; apariţia unor centre de
excelenţă cu impact internaţional.”

w

“Orizont 2030. Obiectiv naţional general: Statornicirea principalelor elemente ale societăţii şi

w

economiei bazate pe cunoaştere; contribuţii esenţiale ale cercetării româneşti la realizarea obiectivelor
complexe ale dezvoltării durabile.”
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III.4 Planul Naţional de Dezvoltare 2007 - 2013
Extrase şi sinteze din document 5

Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013

da
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.ro

Beneficiar: Comuna Ghindaoani, jud. Neamt

“Planul Naţional de Dezvoltare a României pentru perioada financiarâ 2007-2013 reprezintă
documentul de planificare strategică şi programare financiară multianuală, aprobat de Guvern, care orienta
dezvoltarea socio-economică a României în conformitate cu Politica de Coeziune a UE.”

“PND reprezintă documentul pe baza căruia au fost elaborate Cadrul Strategic Naţional de

hi
n

Referinţă 2007-2013 (CSNR), reprezentând strategia convenită cu Comisia Europeană pentru utilizarea

instrumentelor structurale, precum şi Programele Operaţionale prin care se vor implementa aceste
fonduri.”

ag

“Strategia de dezvoltare a PND 2007-2013 este o reflectare a nevoilor de dezvoltare a României, în
vederea reducerii cât mai rapide a decalajelor existente faţă de UE şi se axează atât pe orientările

Goteborg.”

m
un

strategice comunitare privind coeziunea, cât şi pe priorităţile Agebdei Lisabona şi obiectivele de la

“Ţinta: Atingerea unui nivel al PIB / locuitor de 41% din media UE în anul 2013.”

w
.co

“Obiectiv global: Reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economica între

România şi Statele Membre ale Uniunii Europene.”
Obiective specifice:

w

1. “Creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti.

w

2. Dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bază.

5

3. Perfecţionarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman autohton.”

http://www.aippimm.ro/files/otimmc_files/71/172/planul-national-de-dezvoltare-2007-2013.pdf .
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“Şase priorităţi naţionale de dezvoltare: limitarea numărului de priorităţi asigurând concentrarea

disparităţilor interne:

da
oa
ni
.ro

resurselor disponibile pe obiective şi măsuri cu impact maxim asupra reducerii decalajelor faţă de UE şi a

1. Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere.
2. Dezvoltarea şi modernizarea infratructurii de transport.
3. Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului.

4. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi întărirea capacităţii

hi
n

administrative.

5. Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol.

ag

6. Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării.”
“În interiorul acestor priorităţi sunt abordate numeroase domenii/ sectoare de intervenţie specifice,

m
un

cum ar fi educaţia, sănătatea, energia, sectorul comunicaţii şi IT, prevenirea riscurilor naturale etc.
Obiectivele strategice ce contribuie la realizarea priorităţilor naţionale de dezvoltare îmbină, elementele
politicilor sectoriale, ale politicii de dezvoltare regională, cu orientările strategice la nivel european şi
cerinţele specifice legate de accesarea fondurilor comunitare post-aderare.”

w
.co

Prioritatea 1. Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere.

“În context teritorial, competitivitatea economică este determinată de:

w

w

•

implicarea centrelor urbane în valorificarea creativă şi inovativă a potenţialului naţional,

care să alcătuiască un sistem ierarhizat de zone de dezvoltare;

•

realizarea unui sistem integrat de accesibilitate a potenţialului naţional şi de stabilire de
interconexiuni între elementele sistemului policentric;

•

utilizarea potenţialului de cercetare-inovare, în special al centrelor universitare, ca factor de
stabilizare a forţei de muncă locale şi de atragere a forţei de muncă înalt calificată;
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dezvoltarea şi promovarea turismului prin valorificarea patrimoniului natural şi cultural;

•

realizarea de conexiuni teritoriale prin stimularea apariţiei şi consolidarea clusterelor

da
oa
ni
.ro

•

economice.”

“Obiectivul general al priorităţii 1: creşterea productivităţii intreprinderilor româneşti pentru
reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul Uniunii în vederea generării până în anul
2015 a unei creşteri medii a productivităţii de cca. 5,5% anual, permiţând României atingerea unui nivel
de aproximativ 55% din media UE.”
“Obiectivele specifice ale priorităţii 1:

creşterea contributiei IMM la PIB cu 20% până în 2015;

•

creşterea valorii cheltuielilor totale de C-D până la 3% din PIB în 2015;

•

creşterea numărului utilizatorilor de Internet - intreprinderi/ populaţie - de la 52% / 19% în
2003 la 70% / 55% în 2015;

reducerea intensităţii energetice primare cu 40 % până în anul 2015, comparativ cu anul 2001.”

m
un

•

ag

hi
n

•

“Sub-priorităţile priorităţii 1:

• creşterea competitivităţii prin îmbunătăţirea accesului pe piaţă al intreprinderilor, în special al

w
.co

celor mici şi mijlocii (presupune printre altele susţinerea investiţiilor productive, adaptarea
producţiei la cerinţele pieţei unice europene, crearea unui mediu favorabil finanţării afacerilor,
dezvoltarea

unei

infrastructuri

de

afaceri

adecvate,

susţinerea

acţiunilor

IMM

de

internaţionalizare, promovarea potenţialului turistic);

• dezvoltarea economiei bazată pe cunoaştere, prin promovarea cercetării şi inovării şi accelerarea

w

dezvoltării societăţii informaţionale (presupune printre altele aplicarea sistematică a măsurilor

w

stimulative pentru inovare şi transfer tehnologic, încurajarea cheltuielilor private de cercetaredezvoltare, sprijinirea capacităţii inovative la nivelul firmelor, întărirea cooperării firmelor cu
universităţile şi cu institutele de cercetare, stimularea utilizării tehnologiei informaţiei, dezvoltarea
şi eficientizarea serviciilor publice electronice, dezvoltarea unui mediu sigur şi dinamic de
business, creşterea securităţii reţelelor de comunicaţii electronice);
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• îmbunătăţirea eficienţei energetice şi valorificarea resurselor regenerabile de energie (presupune

da
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ni
.ro

printre altele reducerea intensităţii energetice prin creşterea eficienţei energetice pe întregul lanţ resurse naturale, producere, transport, distribuţie şi utilizare finală a energiei electrice şi termice,
valorificare a resurselor regenerabile).”

Prioritatea 2. Dezvolatarea şi modernizarea infratructurii de transport.

“Obiectivul general al priorităţii 2: asigurarea unei infrastructuri de transport extinse, moderne şi
durabile, precum şi a tuturor celorlalte condiţii privind dezvoltarea sustenabilă a economiei şi

miliarde euro până în 2015.”

ag

“Obiectivele specifice ale piorităţii 2:

hi
n

îmbunătăţirea calităţii vieţii, astfel încât volumul activităţii de transport în PIB să crească la minimum 7,0

• modernizarea reţelei rutiere de interes naţional;

m
un

• asigurarea inter-operabilităţi feroviare;

• creşterea traficului de mărfuri prin porturile interne şi maritime;
• modernizarea echipamentelor şi facilităţilor aeroportuare.”

•

w
.co

Sub-priorităţile priorităţii 2:

modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii trans-europene de transport şi a reţelelor de legătură

(presupune printre altele modernizarea şi construcţia de infrastructuri rutiere trans-europene,

modernizarea şi construcţia de infrastructuri feroviare trans-europene, modernizarea şi extinderea

w

infrastructurii navale trans-europene, modernizarea şi extinderea infrastructurii aeroportuare transeuropene, modernizarea şi constructia reţelelor de legătură la TEN – T);

w

• modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport de interes naţional şi îmbunătăţirea
serviciilor aferente (presupune printre altele modernizarea şi construcţia de infrastructuri rutiere de
interes naţional, modernizarea şi construcţia de infrastructuri feroviare de interes naţional, precum
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şi îmbunătăţirea serviciilor aferente, modernizarea şi extinderea infrastructurii navale de interes

da
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ni
.ro

naţional);

• dezvoltarea durabilă a sectorului transporturi (presupune printre altele promovarea

intermodalităţii, îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de transport, reducerea

impactului lucrărilor şi activităţilor de transport asupra mediului înconjurător, punerea în siguranţă
a infrastructurii de transport).”

Prioritatea 3. Protejarea şi îmbunătăţirea calitatii mediului.

hi
n

“Obiectivul general al priorităţii 3: protejarea şi îmbunătăţirea calitatii mediului, în conformitate

cu nevoile economice şi sociale ale României, conducând astfel la îmbunătăţirea semnificativă a calitatii

ag

vieţii prin încurajarea dezvoltării durabile.”

“Obiectivele specifice ale piorităţii 3:

îmbunătăţirea standardelor de viaţă prin asigurarea serviciilor de utilităţi publice în sectoarele apa

m
un

•

şi deşeuri, la calitatea şi în cantitatea necesară;
•

îmbunătăţirea calitatii mediului vizând, în special, conformarea cu Directivele relevante ale

w
.co

Uniunii Europene.”

“Sub-priorităţile priorităţii 3:
•

îmbunătăţirea standardelor de viaţă prin asigurarea serviciilor de utilităţi publice la standardele de
calitate şi cantitate cerute, în sectoarele de apă şi deşeuri (presupune printre altele dezvoltarea

w

sistemelor de infrastructură de apă şi apă uzata în regiunile mai puţin dezvoltate şi reducerea

w

diferenţelor dintre regiuni, construirea sistemelor integrate de deşeuri în regiunile/ judeţele mai

•

puţin dezvoltate şi punerea în practică a ierarhiei opţiunilor pentru gestionarea deşeurilor);
îmbunătăţirea sistemelor sectoriale de management de mediu (presupune printre altele dezvoltarea
sistemelor specifice de management al apelor, extinderea sistemelor specifice de management al
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îmbunătăţirea infrastructurii de protecţie a aerului).”

da
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.ro

deşeurilor, managementul îmbunătăţit al resurselor naturale în contextul dezvoltării durabile,

Prioritatea 4. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocup ării şi incluziunii sociale şi întărirea
capacităţii administrative.

“Obiectivul general al priorităţii 4: dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii

acestuia pe piaţa muncii, prin asigurarea oportunităţilor egale de învăţare pe tot parcursul vieţii şi
dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive care să conducă, până în 2015, la integrarea

“Obiectivele specifice ale piorităţii 4:
•

hi
n

durabilă pe piaţa muncii a 900.000 persoane.”

dezvoltarea educaţiei iniţiale şi continue prin promovarea de reforme şi furnizarea unor oferte
educaţionale de calitate si relevante pentru piaţa muncii, care să asigure oportunităţi egale de

•

ag

învăţare pe tot parcursul vieţii şi îmbunătăţirea şanselor de angajare;
dezvoltarea resurselor umane din educaţie prin dezvoltarea de noi profesii şi diversificarea

învăţământ;
•

m
un

ofertelor de educaţie iniţială şi continuă pentru un număr de 40.000 persoane din sistemul de

dezvoltarea unor rute flexibile şi personalizate de învăţare şi carieră prin furnizarea de servicii

w
.co

integrate de informare, orientare şi consiliere pentru un număr de 1.000.000 elevi şi studenţi şi un
număr de 100.000 resurse umane din educaţie;

•

facilitarea inserţiei tinerilor pe piaţa muncii prin promovarea parteneriatului în educaţie şi ocupare
şi dezvoltarea programelor de tranziţie de la şcoala la locul de muncă pentru un număr de 10.000

w

de absolvenţi, în vederea creşterii şanselor de ocupare;

w

•

creşterea nivelului de educaţie şi formare profesională a capitalului uman prin oferirea de
programe de formare profesională continuă specifice care sa furnizeze competenţele şi abilităţile

cerute pe piaţa muncii pentru un număr de 1.100.000 persoane;
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ocupare/ integrare durabilă pe piaţa muncii a unui număr de 300.000 tineri, 100.000 de persoane

•

promovarea spiritului şi culturii antreprenoriale;

•

îmbunătăţirea furnizării serviciilor publice în scopul dezvoltării socio-economice durabile,
diminuării disparităţilor şi asigurării unei bune guvernări.”
“Sub-priorităţile priorităţii 4:

•

dezvoltarea capitalului uman (presupune printre altele promovarea de reforme în educaţie în

hi
n

contextul învăţarii pe tot parcursul vieţii, promovarea formării profesionale pe tot parcursul vieţii,
asigurarea calităţii şi managementul calităţii în educaţie şi formare iniţială, dezvoltarea în cadrul
sistemului naţional de educaţie şi formare a serviciilor integrate de informare, orientare şi

ag

consiliere privind dezvoltarea personală, dezvoltarea resurselor umane din educaţie, dezvoltarea şi

•

m
un

modernizarea ofertelor de educaţie iniţială şi continuă);
promovarea ocupării depline (presupune printre altele creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a
intreprinderilor, promovarea iniţiativelor pentru partenerii sociali, îmbunătăţirea tranziţiei de la
şcoală la locul de muncă şi promovarea culturii antreprenoriale în educaţie şi formare, identificarea

w
.co

şi valorificarea tuturor oportunităţilor de integrare pe piaţa muncii, modernizarea şi întărirea
capacităţii administrative a Serviciului Public de Ocupare);

•

promovarea incluziunii sociale (presupune printre altele integrarea pe piaţa muncii şi combaterea

w

discriminării persoanelor vulnerabile, îmbunătăţirea accesului şi participării la educaţie iniţială şi

w

continuă pentru grupurile vulnerabile, promovarea egalităţii de gen şi combaterea excluziunii
sociale a femeilor, iniţiative transnaţionale în educaţia inclusivă şi pe piaţa muncii);
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dezvoltarea capacităţii administrative şi a bunei guvernări (presupune printre altele dezvoltarea
furnizeze servicii publice de calitate şi eficiente).”

da
oa
ni
.ro

ciclului de politici publice, dezvoltarea unei administraţii locale descentralizate capabile să

Prioritatea 5. Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol.

“Obiectivul general al priorităţii 5: dezvoltarea unei agriculturi competitive bazată pe cunoaştere
şi iniţiativă privată.” “Obiectivele specifice ale piorităţii 5:
•

îmbunătăţirea infrastructurii rurale, până în 2015, prin construcţia a 2.000 km de drum şi

hi
n

modernizarea a 5.000 km de drumuri comunale, aprovizionarea cu apă potabilă prin executarea de
lucrări de construcţie a 9.000 km reţele de conducte, efectuarea de lucrări de canalizare prin

•

ag

construcţia a 1.600 km conducte de acest tip;

creşterea investiţiilor în exploataţiile agricole şi locuri de muncă în activităţi de prelucrare şi

m
un

industrializare;

reducerea ponderii populaţiei în vârsta din mediul rural ocupată în agricultură, până în 2015 la 50%;

•

creşterea la 9 ha a mărimii medii a fermelor, până în 2015;

•

creşterea producţiei în acvacultură la 20.000t/ an în anul 2015.”

w
.co

•

“Sub-priorităţile priorităţii 5:
•

creşterea competitivităţii economiei agro-alimentare şi silvice prin adaptarea ofertei la cerinţele
pieţei (presupune printre altele crearea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale de la nivelul fermei,

w

modernizarea fermelor, creşterea valorii adaugate a producţiei agricole şi forestiere, creşterea

w

valorii economice a pădurilor, instruirea profesională în agricultură, sprijin pentru stabilirea
tinerilor fermieri, pensionarea anticipată, acordarea de servicii de consultanţă, îmbunătăţirea

calităţii producţiei şi a participării la schemele de calitate, sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă
pentru a deveni viabile, stimularea constituirii şi funcţionării grupurilor de producători);

45

Proiectant: SC AQUA PPROJECT SRL
Sediu: Str. Petru Rares, nr. 63, bl. A4,
sc. B, ap.9, Piatra Neamt
Reg. Com.: J27/580/2010
CIF: RO - 27559846

•

Strategia de dezvoltare economico - sociala
durabila 2014 - 2020
Beneficiar: Comuna Ghindaoani, jud. Neamt

creşterea standardelor de viaţă în zonele rurale prin diversificarea activităţilor rurale (presupune
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printre altele instalarea serviciilor de bază în raport cu infrastructura la scară mică, dezvoltarea
activităţilor non-agricole, crearea şi dezvoltarea de afaceri în spaţiul rural prin crearea şi
dezvoltarea de micro-intreprinderi, încurajarea activităţilor în domeniul agro-turismului şi

turismului rural, menţinerea, restaurarea şi îmbunătăţirea patrimoniului istoric şi cultural al
spaţiului rural, promovarea informaţiilor despre o anumită zona rurală şi despre strategiile de
dezvoltare locală, instruirea personalului implicat în pregătirea şi dezvoltarea strategiei de
dezvoltare rurală).

dezvoltarea economica durabila a fermelor şi a exploataţiilor forestiere (presupune printre altele

hi
n

•

sprijinirea financiară a fermierilor din zonele montane, Sprijinirea financiară a fermierilor din
zonele cu handicap natural, altele decât cele montane, acordarea de plăţi compensatorii aferente

ag

programului Natura 2000, Sprijinirea prin plăţi pentru agro-mediu şi bunăstarea animalelor,
acordarea de prime de împădurire a terenurilor agricole sau neagricole şi de organizare a unor

m
un

sisteme agro-forestiere pe terenuri agricole, refacerea potenţialului producţiei forestiere prin
introducerea de acţiuni de prevenire împotriva calamităţilor naturale şi incendiilor);

•

promovarea iniţiativelor locale de tip „LEADER” în vederea stimulării iniţiativelor locale care să

w
.co

permită creşterea capacităţii comunităţilor rurale de a dezvolta iniţiative de afaceri pe bază de
parteneriat;

• asigurarea pescuitului durabil sş dezvoltarea acvaculturii (presupune printre altele dezvoltarea

w

acvaculturii, pescuitului în apele interioare, procesării şi marketingului produselor pescăreşti,

w

modernizarea şi adaptarea flotei de pescuit, dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit costiere).”
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Prioritatea 6. Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării.

“Obiectivul general al priorităţii 6: creşterea economică mai accelerată a regiunilor slab
dezvoltate, în vederea diminuării disparităţilor de dezvoltare interregionale şi intraregionale.”

“Obiectivele specifice ale piorităţii 6:
•

îmbunătăţirea gradului general de atractivitate şi accesibilitate a regiunilor prin construirea şi/ sau
reabilitarea a aproximativ 4000 km de drumuri, a 1500 unităţi şcolare şi 150 unităţi spitaliceşti
până în 2015;

creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru afaceri prin dezvoltarea şi îmbunătăţirea, până

hi
n

•

în 2015, a 200 infrastructuri de sprijinire a afacerilor şi sprijinirea până la 1500 de micro-

•

ag

intreprinderi;

valorificarea potenţialului turistic şi cultural al regiunilor şi creşterea contribuţiei acestor domenii

m
un

la dezvoltarea regiunilor prin reabilitare, până în 2015, a 200 situri turistice şi culturale şi creşterea
contribuţiei turismului la formarea PIB cu 1,25%;
•

creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane prin construirea/ reabilitarea a 400 ha/ km
spaţii publice şi implementarea a 20 proiecte integrate de dezvoltare urbană până în 2015;

w
.co

• integrarea socio-economică a zonelor de graniţă şi creşterea atractivităţii şi accesibilităţii
Regiunilor României în cadrul teritoriului european prin întărirea cooperării transfrontaliere,
transnaţionale şi interregionale.”

w

“Sub-priorităţile priorităţii 6:

w

•

îmbunătăţirea infrastructurii publice regionale şi locale urmăreşte crearea unor condiţii apropiate
între regiuni, în ceea ce priveşte infrastructura de transport, infrastructura socială si accesul la
serviciile de bază, precum şi exploatarea potenţialului local de dezvoltare, prin valorificarea
resurselor materiale, umane şi de mediu existente;
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consolidarea mediului de afaceri regional şi local (presupune printre altele dezvoltarea serviciilor

•
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de sprijinire a afacerilor);

dezvoltarea turismului regional şi local (presupune printre altele valorificarea patrimoniului
cultural şi natural, specific fiecăreia din cele opt regiuni de dezvoltare);

•

dezvoltarea urbană durabilă (presupune printre altele sprijinirea acţiunilor integrate de dezvoltare a
comunităţilor, îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei urbane, reabilitarea zonelor industriale
dezafectate, şi de pregătire a lor în vederea unor noi utilizări);

•

promovarea cooperării teritoriale europene va fi realizată prin promovarea de acţiuni în domeniul

cooperării transfrontaliere (dezvoltarea sistemelor de infrastructură fizică, întărirea conexiunilor/

hi
n

relaţiilor economice între regiunile învecinate pentru a susţine împreună dezvoltarea economică
durabilă a zonei, realizarea coeziunii sociale şi culturale între comunităţile şi cetăţenii de pe
ambele părţi ale graniţei, soluţionarea în comun a unor ameninţări similare şi simultane din partea

ag

factorilor de mediu), transnaţionale (cooperarea integrată în managementul apelor, dezvoltarea
reţelelor de IMM-uri, C&D şi inovare, acţiuni transnaţionale de prevenire a riscurilor naturale şi

m
un

tehnologice) şi interregionale (încurajarea schimbului de experienţă şi de bune practici referitor la
dezvoltarea urbană, modernizarea serviciilor publice, incluziune socială, antreprenoriat şi

w

w

w
.co

efectuarea de studii şi colectarea de date în domenii de interes comun).”
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Pilonii strategiei de ocupare a forţei de muncă:
1. “Îmbunătăţirea capacităţii de angajare.

da
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.ro

III.5 Planul Naţional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă

2. Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi crearea de locuri de muncă.

3. Promovarea capacităţii de adaptare a intreprinderilor şi a angajaţilor acestora.

hi
n

4. Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.”

Obiectivele politicii de ocupare:

ag

“Obiectivul orizontal A – Creşterea ratei de ocupare: măsurile propuse vizează stimularea creării
de noi locuri de muncă în condiţiile continuării în ritm accelerat, a proceselor de privatizare şi

m
un

restructurare, astfel încât rata şomajului să scadă.”

“Obiectivul orizontal B - Strategii naţionale pentru “Învăţarea pe parcursul întregii vieţi”:
măsurile propuse vizează dezvoltarea de strategii naţionale ample şi coerente de formare iniţială şi

w
.co

continuă (îmbunătăţirea învăţământului profesional , îmbunătăţirea formării profesionale continue).”
“Obiectivul orizontal C – Dezvoltarea parteneriatului social: măsurile propuse vizează obţinerea

unui rol important al parteneriatelor care, prin intermediul dialogului social îşi fac simţită prezenţa la nivel
european (cooperare transnaţională cu privire la programe de tineret, educaţie şi formare), naţional

w

(acorduri tripartite), local (la nivelul comunităţilor), la nivelul intreprinderilor (patronat, sindicat/

w

salariaţi).”

“Obiectivul orizontal D – Dimensiunea regională: măsurile propuse vizează crearea de programe

adresate în principal regiunilor, judeţelor sau zonelor care au probleme de dezvoltare şi au ca principal
obiectiv sprijinirea investiţiilor pentru creşterea capacităţii de înfiinţare de locuri de muncă, de dezvoltare

6

http://www.anofm.ro/files/3/Introducere.pdf
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infrastructurii, etc. La nivel judeţean se elaborează anual programe de dezvoltare economico-socială.

Consiliile judeţene şi consiliile locale de la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, formate din

reprezentanţi aleşi de colectivităţile locale, au ca atribuţie elaborarea, aprobarea şi adoptarea de strategii şi

programe de dezvoltare economico-socială judeţene şi locale. Autorităţile locale sunt implicate în
fundamentarea şi implementarea programelor anuale de ocupare temporară din rândul şomerilor (lucrări
de interes comunitar, constând în servicii publice şi servicii sociale).”

“Obiectivul orizontal E – Dezvoltarea sistemului de indicatori ai pieţei muncii: măsurile propuse

hi
n

vizează armonizarea statisticii sociale româneşti cu statisticile europene.”

“Câteva direcţii prioritare de acţiune în vederea creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă:
•

asigurarea unei creşteri economice susţinute, cu impact direct asupra creşterii numărului locurilor

•

ag

de muncă, bazată pe dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici şi mijlocii;
combaterea muncii fără forme legale şi iniţierea unor măsuri care să conducă la reducerea

•

m
un

costurilor locurilor de muncă, fapt care va stimula angajatorii să respecte legislaţia în domeniu;
încurajarea substanţială a veniturilor obţinute din muncă prin utilizarea unei rate de creştere a
salariului de bază minim brut pe ţară;
•

promovarea de măsuri destinate prevenirii şi combaterii şomajului în răndul tinerilor în vârstă de

w
.co

15 – 24 ani;

• identificarea de alternative pentru ocuparea persoanelor disponibilizate, ca metodă de luptă
împotriva şomajului de lungă durată;
• elaborarea de programe speciale adresate grupurilor de persoane care se confruntă cu dificultăţi de

w

integrare pe piaţa muncii: tineri proveniţi din centrele de plasament, persoane cu handicap,

w

persoane de etnie rromă, persoane eliberate din detenţie, etc.;

• promovarea unor măsuri destinate să conducă la creşterea ratei de participare prin prelungirea
perioadei de activitate a persoanelor vârstnice, din perspectiva ultimelor evoluţii demografice,
caracterizate printr-un proces de îmbătrânire a populaţiei;
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• atenuarea discrepanţelor dintre cererea şi oferta pe piaţa forţei de muncă, cu precădere prin
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adaptarea sistemului de formare iniţială şi continuă, la tendinţele pe termen mediu şi lung ale
lumii ocupaţionale, într-o societate bazată pe cunoaştere şi pe utilizarea noilor tehnologii
informatice.”

Alte strategii naţionale îşi propun ca prin atingerea obiectivelor stabilite să contribuie la
protejarea mediului, la îmbunătăţirea calităţii apelor, la creşterea atractivităţii zonelor de turism, astfel

w

w

w
.co

m
un

ag

hi
n

încât, gradul calitaţii vieţii locuitorilor să ajungă la nivelul existent în ţările Uniunii Europene.
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III.6. Planul de Dezvoltare Regională Nord Est (PDR Nord-Est)
Extrase şi sinteze din document 7
Caracteristici demo-geografice

Regiunea Nord-Est este cea mai întinsă regiune a României, avand o suprafaţă de 36.850 kmp

(15,46% din suprafaţă totală a ţării). Are graniţe externe cu Ucraina şi Republica Moldova. În componenţa
sa sunt 6 judeţe: Bacău, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Suceava şi Vaslui, unităţi administrativ-teritoriale şi unităţi

hi
n

teritorial-statistice de nivel NUTS 3.

„Caracteristica regiunii este îmbinarea armonioasă între mai multe forme de relief, 30% munţi,
30% relieful subcarpatic, 40% podişului. Zonele de deal şi câmpie care sunt adecvate unei game largi de

m
un

Forţa de muncă şi migraţia

ag

culturi agricole, iar zonele de munte cu peisaje spectaculoase sunt favorabile dezvoltării turismului.”

„Populaţia ocupată este apropiată mediei pe ţară, de 33,8%, ponderea importantă aparţinând
populaţiei ocupate în agricultură în special, în judeţele Botoşani şi Vaslui. Procentul ocupat în industrie şi
servicii se află sub media pe ţară (23,5%), judeţele Botoşani şi Suceava prezentând cel mai mic grad de

w
.co

ocupare în industrie, iar judeţul Vaslui în domeniul serviciilor, judeţe care se confrunta şi cu o rămânere în
urmă în ceea ce priveşte gradul de tehnologizare industrială, agrară, precum şi cu un nivel redus de
calificare al populaţiei.

” În judeţele regiunii se înregistrează o puternică migraţie a forţei de muncă tinere şi matură către

w

w

alte zone dezvoltate din ţară şi din UE. Şomajul înregistrează o valoare superioară celei naţionale.

7

http://www.adrnordest.ro/user/file/regional%20rdp%202007/3_%20Strategia%20de%20dezvoltare%20regionala.pdf .
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Economia regională
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„Regiunea Nord-Est este regiunea cea mai slab dezvoltată a României, cele mai sărace zone fiind
sudul judeţului Iaşi, sud-estul judeţului Neamţ, estul judeţului Bacău, judeţele Botoşani şi Vaslui. Cu
precădere vestul regiunii, industrializat forţat în trecutul comunist, suferă un brutal proces de

dezindustrializare în ultimii ani aspect care a agravat situaţia economică, estul regiunii fiind tradiţional
subdezvoltat. Regiunea Nord - Est are cel mai mic număr de IMM-uri la 1000 de locuitori.

În cadrul regiunii, există disparităţi de dezvoltare vest–est, şi de asemenea disparităţi urban-rural

inclusiv gradul de atractivitate pentru potenţiali investitori, un alt fenomen problemă prezent în regiune

hi
n

fiind declinul oraşelor mici şi mijlocii.”

“PDR NE este instrumentul prin care sunt promovate priorităţile şi interesele Regiuni NE, în
domeniile economic şi social şi cuprinde analiza socio-economică a regiunii, analiza SWOT şi strategia

ag

regională.”

m
un

Tematicile dezvoltate în cadrul PDR NE sunt:

• dezvoltarea infrastructurii şi protejarea mediului;
• dezvoltarea mediului de afaceri;
• dezvoltarea turismului;

w
.co

• dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale;
• agricultura şi dezvoltare rurală.
“Obiectiv general al PDR NE 2007 – 2013: Reducerea decalajului existent faţă de regiunile

w

dezvoltate ale României prin creşterea gradului de competitivitate şi atractivitate regional.”

w

“Obiective specifice ale PDR NE 2007 – 2013:

• Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice şi sociale prezervând în acelaşi timp condiţiile de
mediu.
• Consolidarea mediului de afaceri prin creşterea competitivităţii şi eficienţei microintreprinderilor
şi IMM-urilor.
53

Proiectant: SC AQUA PPROJECT SRL
Sediu: Str. Petru Rares, nr. 63, bl. A4,
sc. B, ap.9, Piatra Neamt
Reg. Com.: J27/580/2010
CIF: RO - 27559846

Strategia de dezvoltare economico - sociala
durabila 2014 - 2020
Beneficiar: Comuna Ghindaoani, jud. Neamt

• Realizarea de investiţii şi dezvoltarea de noi servicii turistice în vederea valorificării potenţialui

da
oa
ni
.ro

turistic regional.

• Dezvoltarea mediului rural în vederea creşterii nivelului de trai a locuitorilor.

• Adaptarea calificărilor şi a nivelului de calificare la cerinţele pieţii şi a includerii sociale a
categoriilor.”
Priorităţi şi măsuri ale PND NE 2007 – 2013:
“Prioritatea 1: Infrastructura şi mediul

hi
n

Măsura 1.1.: Modernizarea infrastructurii locale şi regionale de transport rutier (lucrări de
reabilitare/ modernizare a drumurilor judeţene, naţionale, şoselelor de centură, căilor de acces, poduri,

ag

treceri de nivel cale ferată, consolidări, terasamente, etc.

Măsura 1.2.: Modernizarea gărilor şi a reţelei feroviare (lucrări de reabilitare/ modernizare a

m
un

gărilor şi a unor tronsoane de cale ferată, etc.).

Măsura 1.3.: Modernizarea infrastructurii aeroportuare (extindere/ modernizare piste de decolare/
aterizare, modernizarea sistemelor de balizaj, extindere terminale pasageri şi construcţie platforme de

w
.co

îmbarcare/ debarcare, legături de transport pasageri la/ de la avion, construcţie-reabilitare hangare pentru
lucrări de întreţinere aeronave, realizarea de platforme de operare aeronave pentru transport mărfuri, etc.).
Măsura 1.4.: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de mediu (managementul deşeurilor

menajere, industriale, a celor periculoase, managementul integrat al deşeurilor menajere, managementul

w

deşeurilor industriale, construirea şi/ sau extinderea, retehnologizarea, reabilitarea şi modernizarea
instalaţiilor de epurare/ preepurare a apelor uzate menajere şi/ sau industriale, reconstrucţia ecologică a

w

zonelor degradate şi protejarea patrimoniului natural, stoparea poluării şi depoluarea lacurilor şi rȃurilor,
inclusiv repopularea acestora, amenajarea cursurilor apă şi realizarea unor sisteme de avertizare-alarmare
sonoră a populaţiei şi a obiectivelor din zonele potenţial afectate, stabilizarea versanţilor din apropierea
căilor de acces, etc.).
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Măsura 1.5.: Dezvoltarea infrastructurii energetice (construirea, reabilitarea şi modernizarea

da
oa
ni
.ro

reţelelor de distribuţie a energiei termice şi a centralelor termice, a reţelelor de distribuţie a gazelor, a
surselor de energie regenerabile, etc

Măsura 1.6.: Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale, sociale şi de sănătate

(reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale, refacerea infrastructurii educaţionale a şcolilor de
meserii şi vocaţional-tehnice, a spaţiilor destinate şcolilor de meserii şi reintegrarea celor care au căpătat
alte destinaţii, reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de sănătate, sisteme alternative suport pentru copii

şi adulţii aflaţi în dificultate, modernizarea/ reabilitarea centrelor multifuncţionale, oferirea de asistenţă

hi
n

socială la domiciliu, etc.).
Măsura 1.7.: Înfiinţarea centrelor de asistenţă socială.

Măsura 1.8.: Reabilitare urbană (reabilitare monumente şi site-uri istorice, conservare patrimoniu

ag

cultural din zonele urbane, reabilitare case de cultură, camine culturale, biblioteci, cartiere şi clădiri din
centre civice, modernizare reţele stradale urbane şi spaţii pietonale, construire şi/ sau reabilitare parcări

m
un

auto, creare amenajare şi/ sau modernizare spaţii verzi şi parcuri pentru copii, etc.)”.

“Prioritatea 2: Sprijinirea afacerilor

w
.co

Măsura 2.1.: Investitii pentru sprijinirea creării IMM-urilor şi microintreprinderilor şi dezvoltării

celor existente (investiţii în capital fizic, tehnologii nepoluante, certificarea produselor şi/ sau serviciilor,
etc.).

Măsura 2.2.: Servicii de consultanţă în/ şi pentru dezvoltarea afacerilor în regiune (servicii de

w

consultanţă pentru IMM şi micro-intreprinderi din sfera producţiei şi serviciilor, studii de fezabilitate
tehnice, studii de piaţă, campanii de informare privind Piaţa Unică şi cerinţele şi directivele europene,

w

campanii de promovare a identităţii firmei şi a produselor şi serviciilor aferente, crearea de Centre
Regionale şi Judeţene de conferinţe/expoziţionale/ tȃrguri, sprijinirea dezvoltării de clustere, incubatoare
de afaceri şi parcuri industriale, etc.).
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Măsura 2.3.: Cercetare, dezvoltare, inovare şi dezvoltare tehnologică (înfiinţarea de centre de
conferinţe, crearea de parcuri tehnologice şi ştiinţifice, etc.).”

“Prioritatea 3: Turism

da
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.ro

sprijin tehnologic, crearea unei reţele regionale de oficii de transfer tehnologic, sprijinirea organizării de

Măsura 3.1.: Investitii în turism (reabilitarea obiectivelor turistice aparţinȃnd patrimoniului

cultural, istoric, ecumenic, reabilitarea spaţiilor de cazare şi tratament, crearea, modernizarea şi
diversificarea dotărilor de agrement, etc.).

Măsura 3.2.: Promovarea potenţialului turistic (crearea de centre/oficii de informare regională cu
filiale în toate reşedinţele de judeţ şi oraşele cu potenţial turistic, organizarea de tȃrguri, expoziţii muzeale,

hi
n

etnografice şi manifestări culturale, festivaluri, acţiuni şi campanii de promovare integrată a produsului

“Prioritatea 4: Dezvoltare rurală

ag

turistic local şi regional, promovarea turismului ecologic, etc.)”.

Măsura 4.1.: Dezvoltarea infrastructurii rurale (reabilitarea/ modernizarea drumurilor comunale, a

m
un

transportului rural, a siturilor istorice şi culturale, a căminelor culturale, îmbunătăţirea conexiunilor de
transport urban-rural, renovarea şi dezvoltarea localităţilor rurale şi protecţia şi conservarea moştenirii
rurale, dezvoltarea de reţele de telecomunicaţii, a infrastructurii educaţionale, a celei de sănătate, a

w
.co

serviciilor sociale, agriculturii,managementul surselor de energie regenerabile, construirea şi/sau
extinderea infrastructurii de utilităţi (apă, canalizare) din mediul rural, etc.).
Măsura 4.2.: Diversificarea activităţilor economice alternative din mediul rural (încurajarea

activităţilor mesteşugăreşti/ artizanale, dezvoltarea turismului rural, montan, cel pentru pescuit, turismul

w

ecvestru, agroturismul, dezvoltarea acvaculturii, sericiculturii, apiculturii, fermelor de melci şi broaşte,
cultivarea şi procesarea ciupercilor, colectarea, depozitarea, procesarea şi marketingului fructelor de

w

pădure, a plantelor medicinale şi aromatice, înfiinţarea unor centre teritoriale de colectare a produselor
agricole, diseminarea informaţiilor europene necesare mediului rural.)”.
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“Prioritatea 5: Dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale

Măsura 5.1.: Dezvoltarea formării continue (acţiuni specifice de formare continuă).

Măsura 5.2.: Sprijin pentru dobȃndirea competenţelor antreprenoriale (acţiuni specifice de formare
în vederea creşterii performanţelor profesionale a resurselor umane aferente mediului de afaceri local şi
regional).

Măsura 5.3.: Dezvoltarea de servicii aferente sistemului integrat de formare a categoriilor

dezavantajate (acţiuni specifice de formare şi informare/ campanii derulate cu o concentrare pe populaţia

hi
n

activă, inclusiv adolescenţi).

Măsura 5.4.: Sprijin pentru calificarea/ reconversia profesională a populaţiei ocupate din mediul

ag

rural (acţiuni specifice de formare cȃt şi de consiliere pentru înfiinţarea şi dezvoltarea afacerilor în
localităţile rurale, precum şi derularea de campanii de informare).

m
un

Măsura 5.5.: Dezvoltarea formării iniţiale (îmbunătăţirea calităţii sistemului educaţional din
învăţămȃntul secundar şi liceal, orientarea şi instruirea elevilor pentru calificări cerute pe piaţa muncii prin
Şcoala de Arte şi Meserii, îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din învăţămȃnt prin activităţi de

w
.co

formare continuă, dezvoltarea parteneriatului şcoală-familie).
Măsura 5.6.: Întărirea capacităţii administrative şi eficientizarea managementului fondurilor

structurale (realizarea de cursuri de instruire pentru persoanele responsabile de identificarea surselor
externe de finanţare şi gestionarea eficientă a acestora prin implementarea de proiecte).

w

Măsura 5.7.: Dezvoltarea de servicii existente şi înfiinţarea de noi servicii comunitare alternative

(crearea de servicii specializate pentru îngrijirea la domiciliu, crearea de servicii alternative de protecţie a

w

tuturor categoriilor defavorizate, intensificarea colaborării între instituţiile publice specializate şi sectorul
ONG care activează în domeniu).
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Extrase şi sinteze din document 8
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III.7 Agenda Locală 21 – Planul Local de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Neamţ

“Judeţul Neamţ este situat în partea central-estică a României şi se întinde pe o suprafaţă de 5896
km2 , ceea ce reprezintă 2,5% din suprafaţa totală a ţării.”

Din Planul local de acţiune al judeţului Neamţ, s-a făcut o selecţie care cuprinde obiectivele
specifice pentru care sunt specificate proiecte care în proiecţia de timp, ajung cel puţin, până în anul 2013.

hi
n

Astfel:
a – obiectiv b – proiect

ag

MEDIU
a. Reducerea şi prevenirea poluării aerului.

m
un

b. Realizarea artere ocolitoare pentru principalele oraşe din judeţ. – 2015

a. Monitorizarea continuă a calităţii aerului la nivel judeţean.

w
.co

b. Realizarea şi implementarea unui sistem judeţean de monitorizare şi informare cu privire la calitatea
aerului şi a nivelului de zgomot. – 2013

w

a. Şosele de centură pentru principalele oraşe din judeţ.

w

b. Realizarea de şosele de centură pentru principalele oraşe din judeţ. - 2015

8

http://www.cjneamt.ro/Strategii/Planul%20Local%20pentru%20Dezvoltare%20Durabila%20a%20Judetului%20Neamt%20Ag
enda%20Locala21.pdf.
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a. Utilizarea durabilă a resurselor de apă.

da
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.ro

b. Realizarea unui sistem centralizatde alimentare cu apă, canalizare şi staţii de epurare, racordarea
locuitorilor judeţului la acesta. – 2015

a. Managementul durabil al resurselor minerale.

b1. Studiul privind identificarea tipurilor şi cantităţilor de resurse minerale existente la nivel judeţean.
b2. Studiu privind identificarea domeniilor de utilizare a acestor resurse minerale. – 2013

a. Reactualizarea hărţii pedologice.

ag

hi
n

b3. Exploatarea raţională şi corectă a resurselor minerale. – 2013

m
un

b. Reactualizarea hărţii pedologice a judeţului Neamţ. – 2013

a1. Efectuarea de studii silvo-pastorale pentru păstrarea unui raport optim între efectivele de animale şi

w
.co

suprafeţele de păşune.

a2. Creşterea capacităţii productive a terenurilor prin eliminarea efectelor eroziunii, excesului de
umiditate, ariditate, alunecari de teren.
a3. Efectuarea de studii şi aplicarea de tehologii bine fundamentate ştiinţific pentru eliminarea deficitului

w

de elemente nutritive ale solurilor şi obţinerea de producţii ridicate.

w

b. Creşterea capacităţii productive a terenurilor prin aplicarea de tehnologii fundamentate ştiinţific. – 2015
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Beneficiar: Comuna Ghindaoani, jud. Neamt

b1. Reactualizarea şi implementarea planurilor de management pentru ariile protejate menţionate în
capitolul mediu. – 2014

b2. Identificarea ecosistemelor şi habitatelor degradate pentru reconstrucţia ecologică a acestora. – 2014
b3. Promovare turismului ecologic în ariile protejate.

hi
n

a. Conservarea şi managementul durabil al ecosistemelor forestiere din judeţul Neamţ.

b1. Campanie de informare a proprietarilor de pădure asupra importanţei exploatării fondului forestier

ag

conform normelor naţionale şi europene în domeniu. - 2015

m
un

b2. Extinderea suprafeţelor reîmpădurite. – 2015

b3. Prezervarea şi extinderea funcţiei de protecţie a pădurilor în ariile naturale protejate, artere rutiere,

w
.co

cursuri de apă, inele verzi ale localităţilor, zone agricole. - 2015

a.Sistem de management durabil al deşeurilor la nivelul judeţului Neamţ.
b1. Crearea unui management integrat al deşeurilor în judeţul Neamţ. – 2015

ECONOMIC

w

w

b2. Realizarea a 4 staţii de transfer în localităţile Tg. Neamţ, Roznov, Taşca şi Poiana Teiului. – 2015

a.Crearea unei administraţii publice locale moderne, bazată pe satisfacerea necesităţilor cetăţenilor.
b1. Dezvoltarea serviciilor de utilitate publică. – 2013
b2. Instruirea personalului din administraţia publică şi serviciile publice. - 2013
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a. Sprijinirea activităţii economice la nivel local şi judeţean.
b1. Centru pentru dezvoltarea mediului de afaceri. – 2013

da
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.ro

b3. Crearea de puncte de informare la nivelul autorităţilor publice locale. – 2013

b2. Înfiinţarea de centre universitare la nivel local în vederea formării de specialişti adaptaţi nevoilor
pieţii. – 2015

hi
n

a. Modernizarea exploataţiilor agricole.

ag

b1. Dotarea exploataţiilor agricole cu utilaje moderne. - 2015

m
un

b2. Dotarea fermelor zootehnice cu utilajele necesare. - 2015

a. Sprijinirea fermierilor şi a persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul agroalimentar.

w
.co

b. Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori. - 2020

a. Extinderea sistemului de transport public.

w

b. Dezvoltarea sistemului de transport ecologic. – 2020

w

a. Creşterea gradului de confort pentru mijloacele de transport.
b. Dotarea parcurilor auto a societăţilor cu obiect de activitate transport public. – 2020
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a.Îmbunătăţirea infrastructurii judeţene şi locale de transport.

b2. Reabilitarea şi modernizarea străzilor urbane. – 2020

da
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.ro

b1. Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene. – 2020

b3. Extinderea şi modernizarea reţelelor de gaze naturale. – 2020

a. Dezvoltarea infrastructurii de turism.

hi
n

b. Diversificarea şi promovarea ofertei turistice. – 2020

ag

a. Dezvoltarea infrastructurii de turism.

b1. Dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii de agreement. – 2020

m
un

b2. Modernizarea şi dezvoltarea capacitatilor turistice. – 2020

w
.co

SOCIAL

a. Dezvoltarea reţelei de lucru interinstituţionale la nivel local.

w

b. Pregătirea continuă a personalului din cadrul administraţiei locale. – 2013

w

a.Participarea activă si îmbunătăţirea accesului beneficiarilor la serviciile sociale.

b1. Înfiinţarea a 5 Centre de sprijin şi informare, în mediul rural şi urban. – 2013
b2. Înfiinţarea a 2 Centre de consiliere pentru persoane în situaţii de risc sau în dificultate în mediul urban.
– 2013
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b3. Elaborarea materialelor informative privind serviciile sociale furnizate. – 2013

a. Sensibilizarea şi informarea opiniei publice asupra drepturilor persoanelor şi grupurilor în dificultate in
vederea imbunatatirii atitudinii si comportamentului general privind problematica specifică.
b1. Campanii de informare, mediatizare şi conştientizare a populaţiei. - 2013

b2. Elaborarea materialelor informative şi de sensibilizare în privinţa drepturilor persoanelor şi grupurilor

hi
n

în dificultate. – 2013

a. Asigurarea respectării standardelor minime de calitate în domeniul protecţiei sociale şi a celor specifice

ag

pentru fiecare tip de serviciu oferit. Dezvoltarea de servicii sociale specializate.
b1. Promovarea şi monitorizarea respectării standardelor de calitate în serviciile sociale oferite de instituţii

m
un

publice sau organisme private.

b2.Pregătirea continuă a personalului din servicii specializate.
b3. Înfiinţarea Căminelor pentru varstnici in zonele Bicaz, Târgu Neamţ, Roman, Văratec. – 2013

w
.co

b.4. Înfiinţarea a 2 Centre de urgenţă în mediul urban (Piatra Neamţ, Roman). – 2013
b5. Înfiinţarea Locuinţelor protejate pentru persoane cu dizabilităţi/persoane vârstnice în 5 localităţi. –

w

2013

w

a. Promovarea furnizarii serviciilor de calitate care sa raspunda nevoilor individuale ale persoanei.
b. Înfiinţarea a 3 Centre de consiliere şi informare a persoanelor. – 2013
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a. Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca pentru persoanele cu handicap.

b. Centre de integrare prin terapie ocupationala în: Războieni, Piatra Neamţ, Roman, Bicaz. – 2013

a. Prevenirea abandonului şi reducerea numărului de copii instituţionalizaţi.

b1. Responsabilizarea părinţilor cu privire la creşterea şi educarea copiilor. – 2013 b2.

ag

a. Dezvoltarea infrastructurii în domeniul medical.

hi
n

b2. Înfiinţarea de servicii alternative la masurile de protecţie de tip rezidenţial. – 2013

m
un

b. Reabilitarea şi dotarea cu aparatură a unităţilor cu paturi din judeţ. – 2014

a. Realizarea unui sistem informaţional şi a unei baze de date necesare cunoşterii evoluţiei biologice.
b. Realizarea unui sistem informaţional şi a unei baze de date necesare cunoşterii evoluţiei biologice. –

w
.co

2013

a. Reconstrucţia învăţământului în mediul rural.

w

b. Reabilitarea spaţiilor şi dotarea tuturor şcolilor din mediul rural cu materiale şi echipamente destinate

w

procesului didactic. - 2013
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a. Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea centrelor sociale şi şcolilor speciale.

b. Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Ştefan cel Mare. –

w

w

w
.co

m
un

ag

hi
n

2013
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Beneficiar: Comuna Ghindaoani, jud. Neamt

CAPITOLUL IV.

ANALIZA DIAGNOSTIC. EVALUAREA SITUAŢIEI EXISTENTE

În vederea realizării unei planificări cât mai riguroasă a dezvoltării comunităţii locale s-a procedat

la delimitarea a 5 domenii de intervenţie relevante , care s-au structurat pe sectoare de intervenţie cu un
anumite specific. Structura de intervenţie se prezintă astfel:
Domeniul

Sectorul

hi
n

1. Cultura
2. Artă

w
.co

m
un

I. Social

ag

3. Educaţie

4. Asistenţă socială

5. Sănătate
6. Ordine şi siguranţă
7. Condiţii de locuit
8. Industrie
9. Agricultură
10. Silvicultură
11. Comerţ şi Alimentaţie publică

w

w

II. Economic
12. Servicii
13(Agro)turism
14. Construcţii
15. Mediul de afaceri
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16. Managementul teritoriului
17. Plan de urbanism general + Plan de urbanism
zonal
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III. Urbanism

18. Amenajarea teritoriului

19. Calitatea mediului(apă, aer ,sol)
20.Protecţia sănătăţii umane

IV. Mediul înconjurător

21. Utilizarea durabilă a resurselor naturale
22. Managementul integrat al deşeurilor
23. Tehnico-edilitar(apă, canalizare)

hi
n

24. Energetică

25. Spaţii verzi

V. Infrastructură

ag

26. Stabilizare terenuri

m
un

27. Reţea de transport (impact, siguranţă)
28. Administraţia publică şi societatea civilă

În analiza nevoii şi a potenţialului pentru fiecare

sector de activitate s-au relevat resursele ,

w
.co

necesităţile principale precum şi mijloacele de rezolvare a acestora.
S-a procedat la efectuarea analizei SWOT pentru cele 5 domenii de intervenţie, o investigaţie şi o

evaluarea sistematică , bazată pe un proces de cunoaştere, înţelegere şi explicare a unor fapte, fenomene,
procese care are ca scop identificarea simptomelor, disfuncţionalităţilor cu analiza faptelor şi identificarea

w

cauzelor. Pe baza rezultatelor analizei se elaborează planul strategic. În urma aplicării acestuia situaţia

w

se redresează sau se ameliorează.
Metoda SWOT de analiză diagnostic are 4 aspecte:
a. etapă în programul de investigare/cercetare a fiabilităţii managementului iniţial al adminstraţiei

locale.
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b. proces care impune un mod de acţiune şi interpretare realizat pe baza unei metodologii proprii
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care se constituie din :pregătirea investigaţiei, efectuarea cercetării şi analiză efectivă.

c.rezultat interpretat prin concluziile desprinse din analiză şi prin strategia elaborate.

d. ca instrument in managementul administraţiei publice locale util Consiliului Local şi aparatului
executive al Primăriei din comuna Ghindăoani.

w

w

w
.co

m
un

ag

hi
n

Din analiza diagnostic rezultă câteva elemente definitorii asupra gradului actual de dezvoltare a
comunei Ghindăoani. Pentru elaborarea acestei strategii s-a apelat la analiza SWOT .
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IV. 1. Domeniul social

Puncte slabe

- populaţia comunei Ghindăoani este în
număr de 2.015 persoane;

−îmbătrânirea populaţiei (spor natural
negativ, migrarea tinerilor spre centre
urbane);

- ospitalitatea recunoscută a locuitorilor;

-număr relativ mare al pensionarilor
(462) precum şi al persoanelor inactive
(136);

hi
n

-rata redusă a infracţionalităţii;
-forţă de muncă ieftină;

-scăderea natalităţii;
-adaptarea mai lentă a populaţiei mature
şi vârstnice din comună, la schimbările şi
provocările lumii actuale în general şi la
fenomenul mobilităţii şi reconversiei
profesionale, în special;

ag

-număr mare de tineri cu studiile liceale
definitivate;

m
un

-disponibilitate de angajare în diferite
meserii, funcţie de motivarea personală;

w
.co

- dorinţa populaţiei de a avea locuri de
muncă pe teritoriul comunei sau în
localităţile invecinate;

w

w

- existenţa unor persoane pregătite şi
doritoare de a se constitui în grupuri de
iniţiativă, în vederea elaborării şi
implementării de proiecte cu finanţare
externă;
Oportunităţi
-existenţa unor reglementări
care stipulează acordarea de
facilităţi angajatorilor care
creează noi locuri de muncă
pentru şomeri, tineri absolvenţi,

- migrarea persoanelor cu pregătire
profesională, în special spre mediul urban
şi în străinatate;
- capacitatea financiară relativ scazută a
locuitorilor zonei;

Constrângeri
-menţinerea tendinţelor migraţioniste către
centrele urbane a populaţiei tinere;
- accentuara procesului de îmbătrânire în
rural;
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etc;
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- creşterea şomajului în rândul absolvenţilor
de liceu;

creşterea
nivelului
de
calificare prin participarea la
programe
de
pregătire
profesională derulate în cadrul
proiectelor finanţate prin POS
DRU;

ag

hi
n

- estomparea tradiţiilor locale, odată cu
trecerea timpului

m
un

modificarea
mentalităţii
persoanelor disponibilizate, prin
abordarea de atitudini active pe
piaţa muncii (căutare a unui loc
de
muncă,
reconversie
profesională);
- implicarea autorităţilor locale
în problemele comunităţii, în
vederea identificării de soluţii
financiare, materiale;

- creşterea ponderii muncii la negru, cu
efecte negative asupra pieţei muncii,
economiei locale şi asistenţei sociale în
perspectivă;

Numărul şi structura populaţiei

La recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din 2011, populaţia stabilă a comunei Ghindăoani era

w
.co

de 1849 persoane din care 937 femei şi 912 barbaţi, distribuită pe categorii de vârstă , aşa cum rezultă din
tabelul de mai jos.

Populaţia
stabilă
Sexe

Grupa de vârstă

0-4
ani

5-9
ani

101
4
ani

1519
ani

2024
ani

2529
ani

3034
ani

3539
ani

4044
ani

4549
ani

5054
ani

5559
ani

6064
ani

6569
ani

7074
ani

7579
ani

8084
ani

F+M

1849

72

79

105

72

69

59

95

132

119

68

69

117

131

165

176

177

81

85
Si
pest
e
63

M

912

31

45

60

46

33

30

47

82

77

47

32

48

51

74

81

70

32

26

F

937

41

34

45

26

36

29

48

50

42

21

37

69

80

91

95

107

49

37

w

w
TOTAL
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Distributia pe sexe a populatiei stabila din comuna Ghindaoani

persoane sex Masculin

persoane de sex Feminin

51%

Figura nr. 1 Distribuţia pe sexe a populaţiei stabilă din comuna Ghindaoani

hi
n

Fenomene demografice

În perioada 2003-2013 numărul născuţilor vii a fost de 45 faţă de numărul de persoane decedate
de 236, ceea ce relevă un indice demografic negativ, chiar îngrijorător.

m
un

(1) Sectorul cultură şi tradiţii

ag

Numărul de căsătorii în perioada 2006-2013 a fost de 70.

Pe teritoriul comunei există mai multe vestigii istorice, semn că aceste meleaguri au fost locuite
din vremuri străvechi. Prima atestare documentară datează din anul 1400. Comuna a fost înfiinţată în anul
1911 şi s-a menţinut până în anul 1968, când a fost unificată cu comuna Bălţăteşti. S-a reînfiinţat în 2003,

w
.co

prin Legea nr.407/2003.

Comuna Ghindaoani dispune de Cămin Cultural care îşi propune menţinerea spiritului de cultură,

în rândul cetăţenilor, mai ales prin tânăra generaţie.
Pe teritoriul comunei există 3 biserici construite una în secolul XVIII, una în secolul XIX şi o a

w

treia sfinţită în 2004. Primele două sunt considerate monumente de arhitectură. Biserica “Adormirea

w

Maicii Domnului” a fost pictată de Nicolae Grigorescu în preajma anului 1868.
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Biserica Sfântul Nicolae (vedere lateral dreapta)

w

w

w
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Biserica Sfântul Nicolae (vedere lateral stanga)

Adormirea Maicii Domnului (vedere din faţă)
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Pe teritoriul comunei Ghindăoani sunt evidenţiate următoarele monumente, valori de patrimoniu:
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-monumente de artă plastică: Bustul lui Vasile Conta, realizat de sculptorul Clement Pompiliu în anul
1986;

-situri arhiologice: Staţiunea cucuteniană pe Dealul Ivaşcu, în apropierea comunei Ghindăoani, precum şi
o aşezare neolitică(cultura cucuteni), în zona fermei zootehnice, ambele situri se află în extravilanul
localităţii.

În centrul comunei a fost ridicat un monument filosofului Vasile Conta care s-a născut aici. Data
de naştere a acestuia, 15 noiembrie (1845), a devenit sărbatoarea anului.

hi
n

Cultură- Analiza SWOT

Puncte slabe

ag

Puncte tari

m
un

-existenţa unei zone cu puternice tradiţii în
domeniul cultural şi spiritual;
-experienţa organizării şi promovării multor
activităţi culturale;
- “Ziua comunei Ghindăoani” – duminica
Rusaliilor;

w
.co

- comemorări – Muzeului “ Vasile Conta”
- prezenţa pe raza comunei
obiectiv cultural;

Ghindăoani a unui

w

w

- căminul cultural;
- 3 biserici ortodoxe stil nou;
- experienţa la nivelul administraţiei locale de a
alcătui şi dezvolta proiecte cu finanţare europeană
în vederea modernizării şi dezvoltării infrastructirii
locale din domeniul culturii;

-fonduri insuficente pentru reabilitarea şi
modernizarea tuturor clădirilor ce adăpostesc
locaşuri de cultură;
-lipsa unui Centru Cultural la nivel local care să
antreneze toate instituţiile şi persoanele avizate în
vederea promovării şi dinamizării activităţilor
culturale;
-informare/ participare scăzută a cetăţenilor la
acţiuni/ activităţi de interes cultural;
- posibilităţi financiare reduse pentru tipărirea de
broşuri, pliante de promovare a obiectivelor de
interes cultural de pe raza comunei;
- insuficientă preocupare pentru cunoaşterea istoriei
şi a tradiţiilor locale, prin punerea în valoare a
tezaurului cultural - istoric existent în localitate;
-îmbătrânirea populaţiei active, migraţia tinerilor şi
dezinteresul faţă de viaţa spiritual-culturală a
comunităţii, grevează acţiunile derulate în acest
domeniu;
- insuficientă colaborare între mănăstiri şi
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administraţia locală în ceea ce priveşte implicarea
acestora în activităţile culturale ale comunităţii;
- participare nesemnificativă a populaţiei
la
activităţi care privesc propriile tradiţii şi obiceiuri;
- lipsa unei trupe de teatru pentru copii şi tineret;
- lipa unui club al persoanelor vârstnice;
-lipsa unui club al tinerilor;

Oportunităţi

Constrângeri

w

w

w
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ag
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- stimularea creativităţii şi iniţiativei locale prin -buget insuficient alocat activităţilor culturale;
revigorarea şi valorificarea tradiţiilor cultural – - subfinanţarea achizitiilor de carte;
artistice (ţesători, hore, etc);
-calamităţi naturale;
- atragerea de surse de finanţare pentru conservarea
şi modernizarea obiectivelor culturale de pe raza
comunei Ghindăoani;
- dezvoltarea programelor de înfrăţire cu localităţi
din ţară şi/ sau străinătate;
- realizarea de proiecte pentru finanţarea
modernizării şi amenajării căilor de acces către
muzee şi mânăstiri precum şi a parcărilor
învecinate;
- dezvoltarea unor noi proiecte în domeniul cultural
precum organizarea unui festival dedicat sculpurii
în lemn, în contextul în care, pe raza comunei există
mulţi artişti populari – lucrători în lemn;
- implicarea mai dinamică a instituţiei de
învăţământ de pe raza comunei Ghindăoani în
desfăşurarea activităţilor cu caracter cultural;
conştientizarea populaţiei despre rolul şi
importanţa culturii naţionale în propăşirea neamului
nostru românesc;
- parteneriate cu instituţii culturale judeţene,
naţionale şi europene în vederea unei mai bune
cunoaşteri şi promovări a culturii naţioanale şi
europene.
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(2) Sectorul Artă

Câteva elemente artistice ale locului sunt expuse în muzee celebre: bundiţa de Ghindăoani se află
în muzeul Luvre din Paris şi la Palatul Culturii din Iaşi. Un alt simbol artistic local este trăistuţa de

Ghindăoani. La Ghindăoani a pictat Ion Băieşu tabloul “ Măicuţa de la Văratec”, care se află în colecţia
muzeală a satului.
Artă- Analiza SWOT

Puncte slabe

hi
n

Puncte tari

ag

-existenţa unei mişcări artistice la nivelul tinerei -expoziţii cu caracter local;
generaţii;
-localitatea nu este inclusă în trasee turistice;
-elevii sunt interesaţi să participle la activităţile
-nu există o educaţie în educaţia artistic locală;
artistice;

Oportunităti

m
un

-unele talente native locale pot anima domeniul -slaba mediatizare a activităţilor artistice locale;
artistic;
-fonduri nesemnificative alocate.

- expunerea la kich.

w
.co

-infuzie de educaţie artistică;

Constrângeri

-talentele descoperite pot fi atrase către medii
culturale consacrate.

w

(3) Sectorul Educaţie:

Populaţia şcolară cuprinsă în învăţământul de toate gradele , înscrisă la începutul anului şcolar

w

2013/2014 a fost de 213 persoane. Activitatea de la Şcoala Gimnazială “ Vasile Conta” din comuna
Ghindăoani, este deservita de 20 cadre didactice : 2 educatoare, 4 învăţători, 14 profesori. Toţi aceştia

participă la educarea tinerei generaţii din comună( 37 preşcolari si 176 elevi).
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Şcoala Gimnazială “ Vasile Conta” din comuna Ghindăoani, este format din 3 corpuri de
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clădire şi o sală de sport(nefuncţionabilă deoarece se află într-o stare avansată de degradare).
Există laboratoare şcolare precum şi un cabinet de informatică.

Se impune înfiinţarea unui atelier pentru activităţi de educaţie tehnologică necesar pentru
dezvoltarea comunei Ghindăoani.
Învățământ- Analiza SWOT

Puncte slabe

Management
- structura organizatorică a şcolii este
corespunzătoare la nivelul comunei;
- există un management responsabil cu implicare
directă, pe toate planurile (administrativ, educativ,
resurse, etc.);
-comunicare formală, informală şi nonformală
bună;
-monitorizarea activităţii de formare din şcoală este
corespunzătoare, urmăreşte cunoaşterea culturii
organizaţionale a şcolii, corectitudinea activităţii şi
rezultatele efective ale formării personalului
didactic;
- aplicarea corectă şi creativă a curriculum-ului
şcolar.

Managementul
- politica educaţională slabă de atragere a elevilor în
unitatea noastră şcolară (insuficientă implicare
pentru creşterea
imaginii şcolii;
-familiile elevilor nu sunt implicate suficient în
activitatea de educare a copiilor.

m
un

ag
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Puncte tari

w

w

w
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Resurse umane
-starea motivaţională a cadrelor didactice şi a
elevilor este scăzută;
-stare materială precară şi nivel scăzut de cultură şi
instruire al unor familii;
-existenţa unor elevi cu probleme de adaptare;
- lipsa posibilităţilor de desfăşurare a activităţilor
sportive (a orelor de educaţie fizică), la nivelul
structurilor, pe vreme de iarnă sau timp nefavorabil;
Resurse umane
- 20 de cadre didactice calificate şi titulare, cu -accesul dificil, din punct de vedere material, la
vechime mare atât în învăţământ, cât şi în şcoală, activităţile de perfecţionare didactică;
- fonduri insuficiente/ inexistente pentru premierea
permite realizarea unui învăţământ de calitate;
-existenţa unui număr relativ mare de copii care performanţei şcolare a elevilor.
asigură şi funcţionarea structurilor, cu un număr de
elevi pe clasă de 18 – 20;
Resursele materiale și de TIC
- relaţiile interpersonale existente favorizează
crearea unui climat educaţional deschis şi
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-deşi există o dotare TIC foarte bună, materialele
nu sunt întotdeauna integrate în procesul
instructiv-educativ;
- manuale şcolare uzate şi insuficiente;
- slabă dotare a spaţiilor şcolare cu mobilier
didactic (material didactic uzat şi depăşit);
-slabă reabilitare termică la structurile şcolare.
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stimulativ;
- un mare interes din partea cadrelor didactice
pentru participarea la cursuri de formare
profesională organizate de C.C.D. şi I.S.J.;
- situaţia la învăţătură prezintă rezultate bune la
toate nivelele;
- nu s-au înregistrat tendinţe de neşcolarizare sau
abandon şcolar;
- stare disciplinară bună;

Resursele materiale și de TIC
-spaţii şcolare adecvate pentru activitatea de
formare ;
dotarea
cu
tehnologie
informaţională
corespunzatoare;
- existenţa PC-ului la o mare parte din elevii şcolii;
- fondul de carte din biblioteca şcolii este suficient
şi cu noutăţi editoriale.

Marketing educațional
-lipsa unor grupe de grădiniţă cu program
prelungit;
-lipsa unor programe de tipul „Şcoala după
şcoală”;
- nu sunt popularizate întotdeauna experienţele
pozitive/ când se încearcă, aceastea nu au
rezonanţa potrivită;
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-participare mare, cu rezultate bune la concursuri,
olimpiade, întreceri, etc., la toate nivelele.

Activitatea de bază
-cooperarea slabă între comisiile metodice la
nivelul şcolii.

w

w
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Activitatea de bază
-şcoala are o cotă de piaţă bună;
- susţinerea activităţilor din planul anual de
activităţi şcolare şi extraşcolare, toate cadrele
didactice fiind implicate în activitatea de formare
continuă la nivel de şcoală;
- obiectivele propuse sunt în conformitate cu
nevoile de formare ale cadrelor didactice şi răspund
nevoilor şcolii şi ale colectivului de elevi;
- există interes pentru activitatea de consultanţă şi
consiliere a cadrelor didactice;
- existenţa în şcoală a Cercurilor şcolare, ecologice,
tehnologice, artistice cu rezultate bune.
-nu s-au înregistrat fenomene de delicvenţă sau
infracţionalitate la nivelul şcolii;
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Oportunităţi
Factorul politic
- o bună colaboare cu I.S.J. şi C.C.D.;
- existenţa Programului Guvernamental de acordare
a unor produse lactate şi de panificaţie „Cornul şi
laptele”;
- existenţa Programului „200 E” pentru elevi
privind achiziţionarea unui PC;
- existenţa programului de acordare de rechizite
şcolare gratuite;

da
oa
ni
.ro

Constrângeri

w

w

w
.co

m
un

ag

hi
n

Factorul politic
- incoerenţa politicilor educaţionale la nivel
naţional;
- lipsa unor politici educaţionale consecvente cu
ţinte şi strategii clare care să fie urmărite indiferent
de partidul de la guvernare;
eliminarea
ajutorului
financiar
pentru
achiziţionarea de materiale necesare cadrelor
didactice (100 E);
- motivarea morală şi salarială nu ajută cadrul
didactic
în activitate;
Factorul economic
-infuzia de resurse financiare în şcoală pentru -programe şcolare prea încărcate;
manuale şcolare, reparaţii curente şi capitale;
- formarea iniţială a cadrelor didactice este
- disponibilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul deficitară.
şcolii;
Factorul social
Factorul economic
- elevii şi familiile acestora sunt pregătite pentru -scăderea nivelului de trai (elevi, profesori, părinţi);
schimbarea modului de abordare a procesului - eliminarea fondurilor de premiere şi stimulare;
- creşterea numărului de şomeri în rândul părinţilor;
instructiv – educativ;
- varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare -dispariţia posturilor datorită creşterii numărului de
elevi la clasă;
continuă oferite de CCD;
-dorinţa pentru schimburi de experienţă şi pentru - lipsa de experienţă şi de sprijin privind elaborarea
de proiecte de finanţare;
acţiuni organizate în parteneriat;
- prea multă birocraţie în accesarea fondurilor
-şcoala oferă un grad sporit de siguranţă elevilor;
- puţine cazuri de familii destrămate la nivelul naţionale şi europene.
şcolii;
Factorul social
Factorul tehnologic
- slaba motivaţie a elevilor pentru învăţătură;
- extinderea reţelei Internet la nivelul localităţii;
-prea mulţi elevi sunt rămaşi în grija bunicilor şi
- apariţia televiziunii digitale;
- toţi elevii au posibilitatea receptării emisiunilor altor rude datorită faptului că părinţii sunt plecaţi la
lucru în străinatate;
TV prin cablu sau digital;
-migraţia copiilor de grădiniţă spre oraş la grupe cu
-extinderea telefoniei mobile;
- posibilitatea înfiinţării unor ateliere de arte şi program prelungit;
- instabilitatea cadrelor didactice (în fiecare an,
meserii.
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elevii au profesori noi).
Factorul tehnologic
- impactul nociv a unor emisiuni TV asupra
psihicului elevilor;
- popularizarea prin emisiunile TV a subculturii şi a
nonvalorilor;
-existenţa pe piaţă a unor jocuri de PC foarte
violente.

hi
n

(4) Sectorul Asistenţa Socială

În cadrul Primăriei Ghindăoani, există un Serviciu Public de Asistenta Socială, acreditat în anul

ag

2012, ce oferă sprijin, consiliere, informare şi îndrumare persoanelor ce privin din medii defavorizate,
persoanelor cu dizabilităţi, celor aflaţi in situaţii de neglijare , copiilor cu risc de abandon familial şi

m
un

şcolar, etc.

Asistenţă Socială- Analiza SWOT

w
.co

Puncte tari

-pondere medie a populaţiei cu nevoi de asistare;

Puncte slabe

-personal insuficient angajat în structurile de resort
ale administraţiei publice locale;

- informare operativă cu privire la formele de ajutor
de stat;
- insuficientă implicare a societăţii civile;

w

w

- administraţia locală asigură servicii pentru - existenţa unui număr de persoane beneficiare a
protecţia socială
Legii nr.416/2001, respectiv 46 ;
- nivelul de trai scăzut pentru populaţia ;
-percepere denaturată a scopului asistenţei sociale,
din partea populaţiei;
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- inexistenţa unor servicii adresate persoanelor
vârstnice sau/şi cu dizabilităţi (îngrijiri la domiciliu/
centre de zi şi centre de primire);
- lipsa voluntariatului în domeniul serviciilor pentru
vârstnici;
- lipsa unei cantine sociale;

hi
n

- lipsa unui Centru Multifuncţional în care să fie
organizate servicii/ activităţi pentru diferite
categorii de persoane defavorizate;

Constrângeri

ag

Oportunităţi

-migraţia în străinatate a unui număr ridicat de
persoane active, a condus la apariţia fenomenului
copiilor care sunt în grija bunicilor/ rudelor şi care
necesită înfiinţarea unor servicii-suport noi;
-costurile ridicate pot genera dificultăţi în dotarea
diverselor obiective de asistenţă socială care se
doresc a fi înfiinţate;
- sistemul de ajutor social nu încurajează
reintegrarea activă.

w

w

w
.co

m
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-existenţa la nivel naţional, de programe consistente
destinate asistenţei sociale;
- dezvoltarea economică a comunei, va permite
îmbunătăţirea nivelului finanţărilor care vor putea fi
atrase la nivel local;
- posibilitatea înfiinţării unor structuri ale
economiei sociale;
- posibilitatea înfiinţării unui magazin economat;
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(5) Sectorul sănătate

Puncte slabe

- neînsuşirea normelor de educaţie sanitară şi civică
a unui segment de pacienţi din rândul populaţiei ;
- existenta a unui număr de persoane neasigurate
dar înscrise pe listele medicului de familie din
comună;

m
un

ag

hi
n

-existenţa şi buna functionare a cabinetului
individual de medicină de familie în cadrul
Dispensarului Uman; stare
foarte bună a
construcţiei care găzduieşte
şi
farmacia şi
cabinetul stomaologic.
- pofesionalismul medicului de familie;
-existenţa unei farmacii în centrul comunei;
-existenţa unui cabinet stomatologic;
-elaborarea strategiei de dezvoltare locală a
comunei pentru perioada 2014-2020, se suprapune
cu programarea financiara 2014-2020, ceea ce
permite corelarea dintre măsurile propuse în
document, cu obiectivele naţionale din domeniul
sănătăţii;
Oportunităţi

Constrângeri

w

w

w
.co

-costuri ridicate ale serviciilor medicale;
-linii de finanţare externe şi includerea unei linii de -legislaţie fluctuantă în domeniu;
buget local în vederea cofinanţării eventualelor - slabă motivare a persoanelor care au posibilitate
aplicaţii, acţiuni/ activităţi.
chiar redusă de a se asigura medical, de a închia un
contract cadru pentru plata contribuţiei financiare
direct la CAS; (în contractul cadru a legii
asigurărilor de sănătate, este stipulat faptul că
persoanele care nu au asigurare medicală şi doresc
să plătească contribuţia la CAS, trebuie să plătească
retroactiv un anumit număr de luni, pentru a putea
să beneficieze de servicii de sănătate publică);
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(6) Sectorul Ordine şi siguranţă publică

Acest sector cuprinde combaterea criminalităţii şi asigurarea liniştii publice, pe de o parte şi
protecţia civilă , pe de altă parte. Postul de Poliţie cuprinde 1 şef de post şi 1 agent.

La nivelul conducerii comunei şi a lucătorilor postului de poliţie, situaţia operativă este bine
cunoscută şi se adoptă măsuri de prevenire a faptelor cu violenţă şi asigurarea unui nivel ridicat de
siguranţă a cetăţenilor.

hi
n

În baza Legii 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor , în comună s-a înfiinţat un
Serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă, având în componenţă o formaţiune voluntară , cu scopul de a
intervene în mod organizat în prevenirea, respective înlăturarea efectelor unei situaţii de urgenţă care ar
putea avea loc.
Ordine şi siguranţă public- Analiza SWOT

Puncte slabe

-servicii organizate de ordine public;

ag

Puncte tari

-personal insufficient;

w
.co

Oportunităţi

m
un

-populaţia localităţii beneficiază de 1 şef de post şi -comunicare insuficientă cu populaţia cu privire la
1 agent de poliţie
importanţa respectării legii;
-fonduri insuficiente destinate ordinii şi siguranţei
publice.
Constrângeri

-simplificarea formalităţilor în relaţia cu populaţia;

-evaziuni fiscal;

-dotări pentru optimizarea activităţii;

-deversări şi depozitări ilegale de deşeuri.

fermă

pentru

descurajarea

w

w

-legislaţia mai
infracţionalităţii.
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Beneficiar: Comuna Ghindaoani, jud. Neamt

Pe raza comunei Ghindăoani, există 856 locuinţe, având în medie 3 camere fiecare şi o

suprafaţă locuibilă medie de 40-45mp. Vechimea fondului construit este distribuită astfel: mai vechi de
anul 1900-0%, între 1900 şi 1950- 40%, între 1950 şi 1990- 40 % ,după 1990-20%.
Vechimea fondului de locuinte

40

dupa 1990

30

hi
n

20
10

intre 1950-1999

ag

0

intre 1900-1950

Figura nr.2 Vechimea fondului de locuinţe din comuna Ghindăoani

m
un

Ca material de construcţii casele sunt construite in proporţie de 70% din lemn, 20% din
cărămidă si 10% din BCA. Circa 95% din case sunt cu un singur nivel.Nu există clădiri cu mai multe
etaje.

w
.co

Toate locuinţele sunt branşate la reţeaua electric. Nu exista retea de canalizare.
Accesul la informare este determinat de reţeaua de cablu Tv, de posturile telefonice fixe, de

telefoanele mobile deţinute de aproximativ 85% din populaţia comunei , precum şi de 28 (la instituţii) +

w

155 (la populaţie) calculatoare care pot accesa reţeaua de internet prin fibra optică.
Rezultă un nivel relative redus al confortului în locuinţe. Si gradul de ocupare este redus: din

w

cauza consumurilor energetic în sezonul rece, suprafaţa locuită efectiv se rastrânge în jurul unei singure
surse termice(sobă cu lemne).
În localitate există înregistrate 209 autoturisme şi 23 de tractoare .

83

Proiectant: SC AQUA PPROJECT SRL
Sediu: Str. Petru Rares, nr. 63, bl. A4,
sc. B, ap.9, Piatra Neamt
Reg. Com.: J27/580/2010
CIF: RO - 27559846

Strategia de dezvoltare economico - sociala
durabila 2014 - 2020
Beneficiar: Comuna Ghindaoani, jud. Neamt

da
oa
ni
.ro

Condiţii de locuit- Analiza SWOT
Puncte tari

Puncte slabe

-case în stare bună şi medie pentru 90% din - condiţii de locuit încă neadaptate la exigentele
gospodării;
moderne;

-o parte din cetăţeni nu au acces la condiţii
acceptabile de locuit;

Oportunităţi

Constrângeri

-îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă;

-afectarea arhitecturii tradiţionale.

pentru

decoratiuni

m
un

-adaptarea mediului de locuit.

şi

ag

-materiale performante
functionalitate;

hi
n

-creşterea veniturilor pupulaţiei.

IV. 2 Domeniul economic

Deși noțiunea de rural nu este sinonimă cu agricultura (cu activitățile agricole) ponderea și
veniturile obținute din alte activități decât cele agricole au scăzut foarte mult, mai ales după anul 1990,

w
.co

ceea ce demonstrează că, în mediul rural nu sunt decât firave alternative ocupaționale în afara agriculturii.
În acest sens, pe raza comunei Ghindăoani, sunt înscriși în documentele Primăriei , aproximativ 18 agenţi
economici, dintre care menţionăm în tabel pe cei care sunt activi.

w

w

Nr. crt
1
2
3
4
5
6
7
8

Nume contribuabil
Asociaţia Crescătorilor de Taurine Hindău
Cabinet Medical Individual dr. Feraru Irina Diana
CMI Bercea Bogan- Andreo
ELMADAO SRL
II Manea Ecaterina
Intreprindere Indiv. Antochi Adrian
Jucătoru Cosmin Alexandru
Parohia Adormirea Maicii Domnului

Cod fiscal
18503013
25442954
31411430
16226447
21005361
22587934
30890610
11847907

Nr. rol
1261
1145
1342
1136
1319
1336
1312
1183
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Proiectant: SC AQUA PPROJECT SRL
Sediu: Str. Petru Rares, nr. 63, bl. A4,
sc. B, ap.9, Piatra Neamt
Reg. Com.: J27/580/2010
CIF: RO - 27559846

Beneficiar: Comuna Ghindaoani, jud. Neamt

PFA Amarinei Maria
PFA Jucătoru Cosmin Alexandru
PFA Oana Ionel
SC ARIN SRL
SC BLUDENIS RSL
SC DAVALEX COM SRL
SC VIMALED SRL
SC YUCCA FARMA SIA SRL
II Arboreanu Viorel
Amariţei Carmina
(8) Sectorul Industrie

25181042
1891021270052
25255581
2008000
30873228
RO22954348
17196670
23157501

1201
1352
1187
1162
1377
1161
1382
1321

da
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.ro

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Strategia de dezvoltare economico - sociala
durabila 2014 - 2020

2691023274820

De menţionat este faptul că în zonă, nu există activitate industrial, deşi sunt importante

hi
n

oportunităţi. Există PF-uri în domeniul tâmplăriei, ipsosăriei şi zidăriei, şi în domeniul prelucrărilor
metalice, al lucrărilor electrice.

ag

Industrie- Analiza SWOT
Puncte tari

Puncte slabe
de

m
un

-există preocupări sporadice de activităţi pentru -nu sunt dezvoltate activităţi organizate
producţia de bunuri;
producţie de bunuri(antreprenorial);

w
.co

-există posibili clienţi pentru produsele posibile de -nu există un brand economic al zonei;
realizat;
-forţa de muncă activă a plecat la lucru în
-există forţă de muncă cu diferite calificări.
străinătate;

Oportunităţi

-nu este efectuată o evaluare asupra ramurilor
industriale posibil de dezvoltat în comună;
Constrângeri

w

-se prevede un grad ridicat de ocupare a locuitorilor -exigenţe ridicate pentru locurile de muncă nou
din mediul rural;
create;

w

-posibile achiziţii de tehnologii performante;

-impact diferenţiat asupra mediului local;

-programe de finanţare pentru activităţi de producţie;
-produsele realizate din resurse natural locale nu sunt
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-politicile naţionale şi europene
dezvoltarea unei industrii rurale.

încurajează

(9) Sectorul Agricultură
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poluate;

În ceea ce priveşte culturile de camp, se constată că deşi terenul are o fertilitate peste medie,
tehnologiile aplicate nu sunt întotdeauna cele corespunzătoare.Modernizarea se efectuează cu timiditate şi
numai unde se impune, din cauza costurilor foarte ridicate în raport cu nivelul veniturilor înregistrate prin

valorificarea recoltelor. Deşi majoritatea populaţiei îşi câştigă existenţa de pe urma agriculturii, nivelul de

hi
n

trai este scăzut. De aceea o parte important din populaţia activă a plecat la lucru în străinătate.

Activităţile de prelucrare primară a produselor agricole(mori pentru cereale şi nutreţuri

ag

combinate)sunt slab reprezentate. Sunt două mori de porumb şi una de nutreţuri combinate, care asigură
necesarul populaţiei locale.

compune din:

m
un

Suprafaţa totală agricolă a comunei Ghindăoani este de 21,16 km²(21.160.000 mp) şi se

Teren arabil

•

Păşune

•

654 ha = 6.540.000 mp = 6,54 km²

Fâneţe

301 ha = 3.010.000 mp = 3,01 km²

Livezi

8 ha = 80.000 mp = 0,08 km²

w

w

•

1153 ha = 11.530.000 mp = 11,53km²

w
.co

•
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31%

Figura nr.3 Distribuţia suprafeţei totală agricolă a comunei Ghindăoani
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Suprafaţa neagricolă totală a comunei Ghindăoani este de 310 ha (310.000 mp = 3,10 km²),
şi se compune din :
•

Păduri

•

Ape

23 ha = 230.000 mp = 0,23 km²

•

Drumuri

43 ha = 430.000 mp = 0,43 km²

•

Construcţii

46 ha = 460.000 mp = 0,46 km²

•

Neproductiv

1 ha = 10.000 mp = 0,01 km²

w
.co
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ag

197 ha = 1.970.000 mp = 1,97 km²

Distributia suprafetei neagricola totala a comunei Ghindaoani

80

63.55

padure

w

w

60

ape
drumuri

40
20

7.42

13.87

constructii

14.84
0.32

neproductiv

0

Figura nr.4 Distribuţia suprafeţei neagricolă totală a comunei Ghindăoani
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Total suprafaţă la nivelul comunei Ghindăoani = 2.426 ha =24.260.000 mp =24,26 km².

Bovine = 787

•

Porcine =900

•

Ovine = 2.551

•

Păsări = 5.000

•

Caprine =341

hi
n

•
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Producţia animalelor aproximată împreună cu reprezentanţii consiliului local este:

Pentru efectuarea lucrărilor agricole, sunt utilizate utilaje mecanice (tractoare dotate cu

utilaje cu tracțiune animală.

ag

pluguri mecanice, semănători și discuri, combine), existând în același timp și persoane care folosesc încă

Puncte tari

m
un

Agricultură- Analiza SWOT

Puncte slabe

- populaţia activă este format preponderant din -60% teren argilos(produsele realizate nu pot
agricultori;
concura pe piaţă;

w

w

w
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- cunoştinţe tradiţionale despre agricultură în zona -industria nealimentară nu este reprezentată;
deluroasă;
-cunoştinţele de agricultură sunt cele de subzistenţă;
- veniturile de bază ale populaţiei locale provin
-lipsa de personal calificat în acest domeniu;
preponderant din agricultură.
-populaţia agricolă este reticentă în a învăţa şi în a
aplica tehnologii noi;
-preţul foarte scăzut al produselor agricole;

Oportunităţi

Constrângeri

-valorificarea potenţialului tradiţional local ;

-necesitatea constituirii exploataţiilor agricole;
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-acces la piaţa de echipamente competitive pe plan -rezistenţa
la
European;
tradiţionaliste;

-disponibilitatea pentru accesarea Fondului -lipsa forţei de muncă calificată care să exploateze
European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, corespunzător mijloacele achiziţionate;
pe baza proiectelor;
-exigenţe în elaborarea documentţiei de accesare a
-accesibilitatea
Programului
de
agricultură fondurilor.
ecologică;
-politici agricole de susţinere a costurilor ridicate.

hi
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(10) Sectorul Silvicultură

Silvicultură- Analiza SWOT

-197 ha pădure;

Puncte slabe

m
un

Puncte tari

ag

Comuna Ghindăoani dispune de p pădure de 197 ha în proprietate privată. Există importante
premise pentru dezvoltarea sectorului , avându-se în vedere caracterul accidental al reliefului.

-suprafeţe împădurite prea mici;

w
.co

-există suprafeţe care pot intra în programul de -nu există personal calificat în problem de
împădurire.
silvicultură;
-nu s-au dezvoltat
prelucrare a lemnului.

activităţi

Oportunităţi

Constrângeri

-posibilitate de refacere a echilibralui om-natură;

-nivel redus de acceptare.

economice

de

w

-posibilitatea obţinerii veniturilor din silvicultură;

w

-programe de finanţare a acţiunilor de reîmpădurire;
-refacerea echilibrului ecologic.
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(11) Sectorul Comerţ şi Alimentaţie Publică
Se pot evidenţia următoarele aspect, şi anume:

Comerţul cu ridicata se realizează cu produse agricole(cereal, făină, nutreţuri combinate),
In cele mai apropiate târguri.

Comerţul cu amănuntul satisface nevoile locale de produse industrial, produse alimentare,

alimentaţie public. Cifra de afaceri realizată de cele 11 Magazine mixte (PF şi AF) a înregistrat continuu
o evoluţie ascendentă, dar această evoluţie a fost diferită ca ritm de la un an la altul.

hi
n

Structura sortimentală a produselor comercializate pe plan local este următoarea:
Produse alimentare de bază;

•

Băuturi alcoolice şi nealcoolice;

•

Confecţii;

•

Bunuri de uz casnic;

•

Material de construcţii, etc.

m
un

•

ag

•

w
.co

Comerţ şi Alimentaţie Publică- Analiza SWOT

Puncte tari

Puncte slabe

-piaţa de consum variată;

-standard necorespunzător de funcţionare;

w

w

-practicarea unei documentări anterioare asupra -consumul nu este exigent şi fundamentat;
cerinţelor pieţei;
-locurile de muncă sunt salarizate la nivel minim;
-venituri importante pentru populaţie.
-lipsa informaţiilor cu privire la evoluţia exigenţelor
în comerţ;
-lipsa investiţiilor pentru dezvoltarea afacerilor.
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Constrângeri

-organizarea unei pieţe de consum exigent;

-exigenţe tot mai rafinate ale consumatorilor;

-modele noi de practicare a comerţului civilizat;

-lipsa condiţiilor pentru aplicarea noilor metode de
comerţ;

-posibilitate de extindere
produselor proprii;

la

-creşterea exigenţelor
comerţului.

privinţa

în

comercializarea

practicării

da
oa
ni
.ro

Oportunităti

-construirea marilor centre comerciale la Piatra
Neamţ;
-politicile şi exigenţele în producţia
comercializarea produselor alimentare.

hi
n

(12) Sectorul Servicii:

şi

Servicii - Analiza SWOT
Puncte tari

ag

Nu există astfel de preocupări în comună.

Puncte slabe

w
.co

m
un

-există o nevoie acută de servicii pentru populaţie şi -sectorul servicii este foarte slab reprezentat;
agenţi economici.
-o parte din servicii nu sunt conştientizate ca
necesitate şi utilitate;

w

Oportunităţi

-posibilitate de satisfacere a exigentelor de consum;

-nu există un system de informare şi documentare
cu privire la importanţa , eficienţa şi utilitatea
serviciilor;
-venituri reduse din servicii.
Constrângeri
-acoperirea insuficientă a ariei de servicii necesare;

w

-posibilitate de achiziţie a unor mijloace şi -pragul de rentabilitate nu poate fi atins rapid;
echipamente performante;
-susţinere
disproporţională
în
raport
-existenţa multor servicii atractive din punct de oportunităţile şi cererea.
vedere economic;

cu
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-acoperire cu servicii în sectorul ecologic;

da
oa
ni
.ro

-politici de dezvoltare a sectorului servicii.

(13) Sectorul Agro(turism)

Această activitate nu există pe teritoriul comunei Ghindăoani, desi se identifică un potenţial
important şi obiective de vizitat cum sunt bisericile sau colecţia muzeală Vasile Conta.
Agro(turism)- Analiza SWOT

Puncte slabe

-există un potenţial deosebit pentru agroturism.

hi
n

Puncte tari

-nu exista iniţiative de turism în zonă;

ag

-turişti foarte rari care tranzitează comuna;

Oportunităţi

m
un

-lipsa personalului calificat;

w
.co

-crearea de locuri de muncă;

-lipsa informării despre activităţile turistice;
-nu este garantată viabilitatea afacerilor în turism.

Constrângeri
-reacţie redusă a întreprinzătorilor în zonă;

-construţii şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de -consiliere necorespunzătoare
locuit;
exigenţele arhitecturale;
fonduri

destinate

privire

la

dezvoltării -comuna nu se află pe un traseu rutier circulat;

w

-atragerea de
turismului;

cu

w

-dezvoltarea unor activităţi turistice particulare;

-politici locale şi regionale de promovare a
proiectelor în zone cu frecvenţă turistică mare.

-promovarea turismului ecologic;
-valorificarea particularităţilor locale în scopuri
turistice.
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(14) Sectorul construcţii

Puncte tari

da
oa
ni
.ro

Construcţii- Analiza SWOT

Puncte slabe

-existenţa personalului specializat în unele lucrări -din cauza resurselor financiare reduse se prefer
ce aparţin sectorului construcţiilor;
construcţii improvizate;
-acces liber la proiecte moderne de arhitectură;

-conştientizarea cetăţenilor cu privire la siguranţa în
construcţii este deficitară;

-existenţa surselo financiare din plecările la lucru în
străinătate.
-resurse financiare disponibile în mod diferenţiat.
Constrângeri

-oportunităţi de locuri de muncă;

- nevoia de personal calificat;

a

construcţiilor

m
un

-sistematizarea teritorială a localităţii.

-tendinţe de utilizare a echipamentelor improvizate;

ag

-acces la material noi şi performante funcţional;
-urmărirea sistematică
gospodărie;

hi
n

Oportunităţi

din -construcţiile de locuinţe nu sunt eligibile la
fondurile structural;
-interacţiune cu proprietatea privată.

(15) Sectorul – Mediu de afaceri

w
.co

Nu se poate spune că există un mediu de afaceri local. Iniţiativele de înfinţare şi dezvoltare a

unor activităţi comerciale sunt legate mai degrabă de satisfacerea unor nevoi stringent şi

nu de

valorificarea unor oportunităţi de creştere a valorii adăugate, etc.
Nu există o cultură antreprenorială şi nici o informare asupra oportunităţilor, programelor de

w

w

finanţare, formelor de încurajare a iniţiativelor de dezvoltare a unor afaceri.
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IV.3 .Domeniul Urbanism
(16) Managementul teritoriului

Întreg teritoriul comunei Ghindăoani constituie o resursă pe care administraţia locală trebuie să o
valorifice în interesul comunităţii.

Prin managementul teritoriului se creează o viziune global de valorificare a terenurilor în funcţie
de caracteristicile positive şi negative ale acestora pentru o destinaţie sau alta.

hi
n

Conceptul de “management al teritoriului” a fost fundamentat şi introdus în noul Plan de Urbanism
General.

ag

Managementul teritoriului- Analiza SWOT
Puncte tari

Puncte slabe

w

w
.co

m
un

-teritoriul comunei Ghindăoani are o diversitate de -nu este definitivat regimul juridic al terenurilor;
caracteristici favorabile unui management al
-proprietarii de terenuri
nu sunt favorabili
teritoriului performant;
politicilor managementului teritoriului;
-în cadrul Primăriei, există un compartiment care se
-personal
insufficient
pentru
aplicarea
ocupă cu amenajarea teritoriului şi urbanism.
managementului teritoriului;

-aplicarea managementului teritoriului necesită
resurse financiare importante.
Constrângeri

w

Oportunităţi

-slaba promovare a conceptului”managementul
teritoriului”;

-instrumente şi modele performante de aplicare a -generaţia tânără nu este dispusă să participle la
managementului teritoriului;
programul managementului teritoriului;
-posibilitatea de creştere a veniturilor;

-nevoia

de

competenţe

înalte

în

aplicarea
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managementului teritoriului;

-politici ecologice favorabile.

-intervale de timp prea lungi pentru recuperarea
cheltuielilor.

da
oa
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.ro

-amenajări de ecologizare restaurativă;

(17) Sectorul Plan de Urbanism General + Plan de Urbanism Zonal

Planul de Urbanism General a fost elaborate în anul 2006. El reprezintă documentul de bază al
comunei în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului.(a se vedea Anexa nr. 1)

hi
n

Planul de urbanism constituie o planificare în amenajarea teritoriului ca o component fundamental

a managementului teritoriului. Este important de actualizat aceste două planuri pentru a se răspunde

ag

exigenţelor de investiţie şi aplicare a proiectelor de finanţare.

Puncte tari

m
un

Plan de Urbanism General + Plan de Urbanism Zonal- Analiza SWOT
Puncte slabe

-gospodăriile comunei respect restriscţiile stabilite -relieful accidentat limitează aplicarea unui plan de
prin Planul de Urbanism General(PUG);
urbanism efficient;

w
.co

-Primăria dispune de personal calificat pentru -noile acţiuni edilitare şi economice nu sunt
supravegherea aplicarii PUG ;
cunoscute de cetăţeni.
-cetăţenii cunosc exigenţele realizării de construcţii
cu condiţia respectării PUG;

w

-Primăria obţine venituri din eliberarea avizelor
PUG.
Constrângeri

w

Oportunităţi

-posibilitatea realizării unei infrastructure teritoriale - un PUG modern interacţionează cu elemente de
efieciente;
mentalitate;
-argumentarea utilizării eficiente a fondurilor -costurile pot fi mai ridicate decât cele prezăzute;
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-posibilitatea efectuării unor planificări ecologice în
urbanism.

-politicile europene pot aduce schimbări importante
în viziunea PUG.

(18) Sectorul amenajarea teritoriului

da
oa
ni
.ro

atrase;

A fost elaborat un program de amenajare a teritoriului pentru a pune în valoare particularităţile
de fertilitate ale solului cu elementele de relief domol. În acest sens, au fost planificate zone de

împădurire, zone de desecare şi amenajare piscicolă, formarea exploataţiilor agricole şi aplicarea
consecventă a rotaţiei culturilor, precum şi delimitarea zonelor agricole, silvice si a zonelor unde se

hi
n

desfăşoară activităţi economice, etc.(a se vedea Anexa nr.2)

O parte din terenurile comunei Ghindăoani sunt afectate de factori agresivi antropici şi naturali.(a

ag

se vedea Anexa 3).

Puncte tari

m
un

Amenajarea teritoriului- Analiza SWOT

Puncte slabe

w
.co

-dorinţa locuitorilor comunei de a beneficia de o -structura foarte dispersată a localităţii;
proiecţie modernă a localităţii;
-spiritul de proprietate împiedică o abordare
-existenţa competenţelor executive în cadrul sistematică a amenajării teritoriale;
Primăriei pentru acest domeniu;
-fonduri insuficiente pentru aplicarea unei viziuni
-cunoaşterea de către cetăţenii comunei a modern de amenajare teritorială.
exigenţelor privind conformarea cu reglementările
de amenajare a teritoriului.

w

Oportunităţi

Constrângeri

w

-posibilitatea unei dezvoltări locale puternice prin -reacţii adverse faţă de o politică de schimbări în
politicile locale de amenajare teritorială;
amenajarea teritoriului;

-accesarea unor mijloace modern de aplicare a -obţinerea de venituri importante prin valorificarea
politicilor de amenajare teritorială;
potenţialului teritoriului.
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-refacerea echilibraului ecologic şi conservarea
biodiversităţii.

IV.4 Domeniul Mediului Înconjurător

da
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ni
.ro

-creşterea valorii teritoriului comunei Ghindăoani
prin amenajare teritorială;

Calitatea mediului înconjurător devine unul din elementele cheie pentru regimensionarea
factorului de civilizaţie rurală.

hi
n

Nivelul redus de poluare a zonei poate constitui un atuu pentru atragerea investiţiilor. Totuşi ,
analizele apei freatice arată depăşirea concentraţiei minime admise de nitriţi.
Este necesară o monitorizare strict a gradului de poluare a solului, apei , aerului simultan cu
derularea unor acţiuni de stopare a acestora şi de restaurare ecologică.

ag

(19) Sectorul Calitatea Mediului(apă, aer, sol)

m
un

a) Aer- Surse de poluare a atmosferei

Calitatea atmosferei în comuna Ghindăoani, nu este afectată de poluanţi emişi de surse de tip
industrial şi de tip urban, la niveluri ce depăşesc limitele pentru protecţia receptorilor: populaţia, mediul

w
.co

natural şi mediul construit.

Sursele de poluare sunt ocazionale

şi sunt identificate la cetăţenii comunei care dau foc

primăvara gunoaielor de prin curţi şi gradini, unor material post-utilizare , ignorând normele şi restricţiile
impuse de legislaţie.

w

Cele mai importante surse de poluare sunt platformele de gunoi de grajd expuse atât la emisia

w

gazelor de fermentare cât şi la acţiunea de împrăştiere a păsărilor scurmătoare.
Nu există surse de poluare industrială.
Direcţia dominant a vântului şi condiţiile reduse de dispersie a poluanţilor (circulaţie slabă a

aerului, calm atmosferic şi inversiuni termice frecvente), generate de relieful zonei, nu aduc în mod
97
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semnificativ poluaţi care să afecteze gradul de afectare a atmosferei. Totuşi există un proces lent de
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degradare a atmosferei prin uniformizarea compoziţiei pe arii geografice largi.
b) Apă (de suprafaţă şi subterane)

Alimentarea cu apă potabilă a comunei Ghindăoani, se face prin puţuri. Acestea sunt expuse la

poluare chimică şi microbiologică. Apele subterane sunt urmărite în comună prin analiza periodic a
fântânilor. Pe teritoriul comunei Ghindăoani se află izvoare cu salinitate ridicată. Unul dintre ecestea
conţine un procent ridicat de sare potasică.
c) Sol

hi
n

Nu se poate vorbi despre o poluare excesivă a solului şi subsolului ca urmare a acţiunilor
antropice sau natural.

ag

Sursele principale de poluare a solului sunt activităţile agricole prin administrarea de îngrăşăminte
chimice. Se remarcă o duritate excesivă a solului, o creştere a conţinutului de nitraţi nemetabolizaţi de

m
un

către plante. În schimb, pH-ul este normal, iar compoziţia minerală favorabilă vegetaţiei normale.
De precizat e faptul că depăşirea limitelor admise prin normele de sănătate public, determină
afecţiuni, cum ar fi: oboseala, dureri de cap, ameţeli, dureri articulare, afecţiuni respiratorii acute, tulburări

w
.co

ale somnului.

Calitatea mediului(apă, aer, sol)- Analiza SWOT

Puncte tari

Puncte slabe

w

-fiind departe de căile circulate , mediul nu este -activităţile umane nu urmăresc stric evitarea
poluat excesiv;
poluării;

w

-locuitorii comunei nu sunt expuşi la poluare -locuitorii nu conştientizează efectele poluante ale
unor activităţi;
excesivă;
-asistenţă permanent din partea Agenţiei Judeţene -nu există preocupare a societăţii civile pentru
starea mediului;
de Mediu.
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-fonduri insuficiente alocate.
Constrângeri

-opţiuni favorabile pentru securitatea fiinţei umane;

-expunerea la calamităţi natural pot compromite
construcţiile de securitate ecologică;

da
oa
ni
.ro

Oportunităţi

-acces la tehnologii avansate de monitorizare şi
amenajări ecologice;
-combinarea cu tehnologiile tradiţionale care ignoră
restricţiile de păstrare a calitaţii mediului;
-fonduri pentru investiţii ecologice;
-neatingerea indicatorilor de impact;
-structurarea activităţilor umane pe principia
ecologice;
-lipsa de reacţie a societăţii civile.
Uniunii

hi
n

-politici ecologice stricte din partea
Europene.

ag

(20) Sectorul Protecţiei sănătăţii umane

Pentru a realiza obiectivul acestui sector este necesară o educaţie adecvată pentru a se

m
un

conştientiza riscul expunerii la factorii agresivi şi pentru a se decide măsuri de evitare.
Domeniile prioritare de activitate sunt legate de reabilitarea mediului, conservarea naturii şi a
diversităţii biologice, informare şi sensibilizare public, managementul deşeurilor şi crearea reţelelor

w
.co

comunitare de analiză şi monitorizare comparativă.
Nu există o structură organizată a societăţii civile în comună , care să se ocupe de această

problem. Numai în şcoală sunt prevazute ore de educaţie ecologică , dar nici acestea nu sunt sufieciente.
Pentru implicarea societăţii civile în soluţionarea unor problem de protecţia mediului, Primăria a obţinut

w

atribuţii din partea Gărzii de mediu. Este necesară mobilizarea cetăţenilor pe bază de voluntariat, cetăţeni

w

cu disponibilitate de acţiune şi spirit eco-civic.
Din punct de vedere al protecţiei mediului şi calităţii vieţii, reies patru nivele ierarhice ale

interesului comunitar şi a impactului antropic asupra mediului înconjurător:

99

Proiectant: SC AQUA PPROJECT SRL
Sediu: Str. Petru Rares, nr. 63, bl. A4,
sc. B, ap.9, Piatra Neamt
Reg. Com.: J27/580/2010
CIF: RO - 27559846

•

Strategia de dezvoltare economico - sociala
durabila 2014 - 2020
Beneficiar: Comuna Ghindaoani, jud. Neamt

apei potabile, gestiunea şi managementul deşeurilor;
•

da
oa
ni
.ro

Poluare urbană , exprimată prin degradarea stării de sănătate a populaţiei, calitatea şi cantitatea

Poluarea factorilor de mediu, exprimată prin poluarea apelor de suprafaţă, subterane,
atmosferei, fonică şi poluarea solului;

•

Impactul asupra mediului natural, exprimat prin afectarea mediului natural şi pericolele
naturale;

•

Surse ale poluării , exprimate prin urbanizarea mediului.

hi
n

Protecţia sănăţaţii umane cuprinde alături de actul medical, un complex de acţiuni pentru
evitarea contactului fiinţei umane cu agenţi agresivi pentru sănătate: modul de viaţă, natura alimentelor

consummate, expunerea la poluare şi la stres, condiţiile de locuit, condiţiile ergonomice de lucru, activităţi

ag

de socializare precum şi o educaţie pentru o igienă strică, constituie elementele cărora trebuie să li se
acorde o atenţie deosebită şi să se caute soluţii pentru atenuarea impactului la nivelul organismului uman.

Puncte tari

m
un

Protecţia sănătăţii umane- Analiza SWOT

Puncte slabe

w
.co

-situaţia de expunere la îmbolnăvire este urmărită -monitorizarea DSP nu este sistematică;
de Direcţia de Sănătate Publică;
-populaţia nu conştientizează necesitatea protejării
-activitatea dispensarului din localitate cuprinde şi la factorii de risc de sănătate;
atribuţii de protecţia sănătăţii umane;
-personal insufficient pentru asigurarea protecţiei
-starea de sănătate a populaţiei este relativ bună;
sănătăţii populaţiei;

w

w

-există o bază de date deţinută de dispensarul din -informaţia profilactică circulă foarte greu şi
localitate, privind gradul de expunere a persoanei la nesistematic.
îmbolnăvire.

Oportunităţi

Constrângeri

-creşterea gradului de sănătate a populaţiei prin -adoptarea lentă a programului de control;
măsuri stricte de control a expunerii la factori de
-exploatarea adecvată a echipamentelor;
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-adoptarea unor programe curajoase de dezvoltare
economic deservită de o populaţie activă sănătoasă;

-migrarea forţei de muncă activă şi sănătoasă în
ţările Uniunii Europene.

da
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ni
.ro

risc;

-promovarea proiectelor ecologice integrate cu
protecţia sănătăţii umane;
-includerea Protecţiei sănătăţii umane ca prioritate a
Programului strategic de dezvoltare locală.

(21) Sectorul –Utilizarea durabilă a resurselor naturale

hi
n

Şansa de dezvoltare a comunei Ghindăoani o constituie valorificarea durabilă a resurselor de
care dispune. Cândva, pe vremea Obştilor, exista o practică foarte strictă de gestionare a resurselor.

ag

Atunci funcţiona un sistem închis de supraveghere care permitea dezvoltarea comunităţilor.
În prezent, o parte din aceste practice trebuie reluate, în condiţiile unui sistem deschis pentru a

m
un

se asigura accesul la resurse şi pentru generaţiile viitoare, în condiţiile satisfacerii nevoilor generaţiei
actuale.

Comuna Ghindăoani are un potenţial deosebit de dezvoltare durabilă pentru realizarea de
bunuri de consum şi energie necesară nevoilor comunităţii. Pentru realizarea acestei aspiraţii este

w
.co

necesară o integrare complex a mai multor tipuri de activităţi: culturi agricole şi silvice, recoltarea şi
prelucrarea produselor, trasnformări chimice şi separarea componentelor utile.
Utilizarea durabilă a resurselor naturale reprezintă, de asemenea, o abordare determinant

pentru relansarea dezvoltării rurale. Întreg teritoriul comunei reprezintă o resursă durabilă care trebuie

w

w

gestionată şi valorificată astfel încât să producă venituri şi condiţii de viaţă cetăţenilor comunei.
Utilizarea durabilă a resurselor naturale- Analiza SWOT

Puncte tari

Puncte slabe

-există exploataţii agricole cu suprafete mari;

-prea puţine soluţii aplicate în valorificarea durabilă
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-forţă de muncă disponibilă pentru organizarea a resurselor;
sectorului;
-personal necalificat şi fără sprit antreprenorial;
-alocarea de resurse financiare
personale
-lipsa unei informări adecvate cu privire la valenţele
( proprietari).
durabile ale resurselor locale;
-costuri ridicate fără impact pe piaţa locala.
Oportunităţi

Constrângeri

-confort social ridicat al populaţiei;

- abordări
proprietate;

diferenţiate

-exploatarea
tehnice;

necorespunzătoare

-dotări tehnologice performante;

conceptului

a

hi
n

-creşterea veniturilor populaţiei;

ale

-restaurarea ecologică productivă;

-venituri importante pentru populaţie
comunitate;

mijloacelor
şi pentru

ag

-prioritate a Strategiei Uniunii Europene.

de

m
un

-gestiune neadecvată a resurselor (derivată din
conceputul de proprietate).

(22) Sectorul Managementul integrat al deşeurilor
Pentru comuna Ghindăoani, soluţia de gestionare

a deşeurilor menajere o constituie

w
.co

participarea la programul judeţean integrat de colectare selectivă şi transmiterea către punctele de preluare
stabilite.

a) Deşeuri menajere

w

La nivelul comunei Ghindăoani, este organizat un serviciu de salubritate. De la fiecare

cetăţean, gunoiul menajer este ridicat la fiecare două săptămâni. De asemenea, firma de salubritate cu care

w

Primăria a încheiat un contract, colectează gunoiul şi de la punctele principale de pe teritoriul comunei
Ghindăoani.
Structura compoziţiei deşeurilor rezultate în gospodărie se prezintă în medie , astfel:
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Figura nr.5 Structura compoziţiei deşeurilor în gospodărie

b) Deşeuri industriale

Pe teritoriul comunei Ghindăoani, neexistând activităti industrial, nu apar nici deşeuri. Din

w

activităţile

de service- reparaţii electrocasnice , rezultă deşeuri metalice şi nemetalice pe care

w

întreprinzătorii le transport periodic la REMAT.
În gospodăriile populaţiei rezultă foarte mult gunoi de grajd rezultat din creşterea animalelor şi a

păsărilor. El se depozitează în platform amplasate în spatele grajdurilor, unde are loc procesul de
fermentare lentă şi mixtă: straturile de suprafaţă suferă un proces de compostare (process de oxidare
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obţinute conţin dioxid de carbon, metan, azot şi alte substanţe odorante care determină un miros neplăcut.
Partea solidă se mineralizează transformându-se într-o formă accesibilă pentru plante (fertilizant pentru
agricultură).

Managementul integrat al deseurilor- Analiza SWOT
Puncte tari

Puncte slabe

ag

hi
n

-fiecare gospodărie are o pubelă special pentru -tendinţe de depozitare neorganizată a deseurilor
colectarea deseurilor în vederea preluării lor de solide;
către firma de salubritate cu care Primăria are
-slabe activităţi de educare a populaţiei pentru o
încheiat un contract;
gospodarire strict a deşeurilor;
-există personal disponibil pentru desfăşurarea
-lipsa resurselor financiare ale populaţiei.
activităţilor in acest sector;

m
un

-alocarea unei cote de la bugetul local pentru
transportul gunoaielor;
-constituirea parteneriatului public-privat.
Oportunităţi

Constrângeri

w
.co

-rezolvarea unei problem acute în dezvoltarea -adaptarea greoaie a populaţiei la noile exigenţe;
consumului;
-exploatarea necorespunzătoare a mijloacelor noi;
-precolectarea selectivă şi valorificarea diferenţiată;
-costuri ridicate pentru transport.
-rezolvarea problemelor ecologice menajere;

w

w

-politici de creştere a standardului de viaţă în
mediul rural.
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Domeniul Infrastructură

(23) Sectorul tehnico-edilitar(apă, canalizare)
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I.

Strategia de dezvoltare economico - sociala
durabila 2014 - 2020

Reţelele edilitare de apă potabilă şi apă menajeră, precum şi staţia de epurare vor deveni

indispensabile în aşezările din mediul rural.Completarea acestora în comuna Ghindăoani , permite
îndeplinirea şi a altor obiective sectoriale: siguranţa populaţiei, echilibrul ecologic, stoparea
poluării, dezvoltarea unor activităţi de producţie, etc.

Sectorul tehnico-edilitar(apă, canalizare)- Analiza SWOT
Puncte slabe

hi
n

Puncte tari

m
un

Oportunităţi

ag

-proiect în faza avansată pentru alimentarea cu apă -acces limitat la ape menajere(fântâni rare);
potabilă a comunei Ghindăoani;
-reduse financiare reduse.
-există persoane disponibile pentru activităţi de
investiţii.

-creşterea gradului de confort al populatiei locale;
-accesul la material performante pentru investiţie;
de

finanţare

pentru

w
.co

-programe
edilitară;

infrastructura

Constrângeri
-schimbarea
importante;

de

mentalitate

necesită

eforturi

-fonduri insuficiente pentru investiţii.

-rezolvarea unor problem ecoligice locale(apă
potabilă);

w

w

-politica de creştere a standardului de viaţă în
mediul rural.

(24) Sectorul Energetică
Sectorul energetic este complet absent din perisajul comunei Ghindăoani. În comună

există 7 puncte de distribuire a buteliilor de aragaz. Nu există deposit de lemne de foc sau cărbune. Nu
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există central termice pe gaz, iar centralele pe lemn există la

16 gospodăriri şi în sectorul public la 5

da
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instituţii(Primărie, Scoala, Dispensarul uman, şi cele 2 Biserici).

Standardul de viaţă vizat de statutul de cetăţean European, presupune acces la vectorii de
resurse energetic. Reţeaua de energie electrică şi reţeaua de gaze combustibile au devenit emblematice.

Este necesară racordarea comunei la reteaua de gaz metan în condiţiile în care această resursă există chiar
pe teritoriul comunei.

Alimentarea cu gaze natural a comunei Ghindăoani, se poate realiza din conducta de

transport presiune înaltă Pipirig- Tg. Neamţ, existent cu Dn 8”, printr-un tacord în lungime de 9 km şi o

hi
n

staţie reglare-măsurare de predare.

ag

Sectorul Energetică- Analiza SWOT
Puncte tari

Puncte slabe

m
un

-retele de alimentare a localitătii cu energie electric;

-nu există variante alternative pentru asigurarea
necesarului energetic;

-toate locuinţele sunt racordate la reteaua de energie
electrică;
-nu există reţea de gaze combustibile;

w
.co

-consumul casnic de resurse energetic este la un -nu există preocupari pentru producţia de energie;
nivel mediu.
-investiţiile in producţia de energie sunt neatractive.

Oportunităti

Constrângeri

w

-asigurarea cu energie pentru creşterea standardului -nu exista premisele construirii unei societăţi
energetic;
de viaţă;

w

-aplicarea unor soluţii tehnice de valorificare -condiţii locale neprielnice unor aplicaţii attractive;
energetic a resurselor locale;
-costuri prea ridicate pentru soluţiile alternative.
-programe de finanţare pentru investiţii în
energetic;

106

Proiectant: SC AQUA PPROJECT SRL
Sediu: Str. Petru Rares, nr. 63, bl. A4,
sc. B, ap.9, Piatra Neamt
Reg. Com.: J27/580/2010
CIF: RO - 27559846

în

Beneficiar: Comuna Ghindaoani, jud. Neamt

domeniul

resurselor
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-programe energetic
alternative;

Strategia de dezvoltare economico - sociala
durabila 2014 - 2020

-politica energetic naţională integrată cu cea
europeană.

(25) Sectorul Spaţii verzi

Nu există un parc al comunei. Se impune o amenajare peisagistică în central comunei pentru a se
creea o imagine deosebită şi pentru deschiderea unui nucleu de civilizaţie europeană.

hi
n

Fiecare gospodărie în parte are grădiniţe cu flori în faţa casei, în care sunt plantate flori şi alte
specii ornamentale.

ag

Amenajarea de spaţii verzi asigură un aspect estetic, dar şi un element de echilibru şi confort
pentru locuitori şi vizitatori. În plus, spaţiile verzi contribuie la realizarea echilibrului ecologic.

Puncte tari

m
un

Sectorul Spaţii verzi- Analiza SWOT

Puncte slabe

-grădini de flori în gospodării;

-lipsa de comunicare cu firme specializate.

w
.co

-există un spaţiu disponibil pentru amenajarea unui
parc;
-populaţia posedă gusturi estetice pentru aranjarea
grădinilor;
-curţile instituţiile publice sunt amenajate.

w

Oportunităţi

prin

interacţiunea

w

-schimbarea gusturilor
experienţa euroepeană;

Constrângeri

-acces la material biologic performant;
-posibilitatea dezvoltării unor afaceri în domeniu;

cu -discontinuităţi între tradiţional şi modern;
-costuri prea ridicate pentru amenajări;
-politicile bugetare publice locale nu pot aloca
fonduri pentru acest sector.
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-restaurarea ecologică include şi amenajări de spaţii
verzi.

(26) Sectorul Stabilizare terenuri

Acest sector completează preocupările administaţiei de a asigura siguranţa vieţii locuitorilor

comunei. Este prevăzută o acţiune de împădurire în vederea valorificării potenţialului economic şi
ecologic.

Terenurile inundabile identificate pe cursul pâraielor Valea Mare şi Brătuleţ, necesită lucrări de

Stabilizare terenuri- Analiza SWOT

Puncte slabe

pentru

reabilitarea -există terenuri predispuse la alunecări de teren;

m
un

-există studii de soluţii
terenurilor ameninţate;

ag

Puncte tari

hi
n

amenajare pentru stabilizarea cursului şi evitarea ruperilor de mal când apar viiturile.

-există terenuri argiloase, terenuri inundabile;

-soluţiile de împădurire sunt luate în studiu ca fiind
-soluţiile tehnice posibile necesită resurse financiare
mai ieftine.
importante.
Oportunităţi

Constrângeri

w
.co

-crearea locurilor de muncă pentru reabilitare şi -receptivitatea redusă a cetătenilor privind asocierea
exploatare;
pentru
rezolvarea
problemelor
terenurilor
ameninţate;
-creşterea valorii terenurilor prin amenajări
productive;
-neadoptarea celor mai potrivite soluţii;

w

-programe de refacere a echilibrelor ecologice;

w

-politici de amenajare a teritoriului.

-perioadă de risc între investiţie şi manifestarea
efectelor de stabilizare.
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(27) Sectorul – Reţeaua de transport(impact, siguranţă)
Căi rutiere

Comuna este străbătută de următoarele căi rutiere:
-

Drumul Judeţean DJ 155L Crăcăoani- Grumăzeşti, 8,6 km pe raza comunei) asfaltat pe o
portiune de 3,5 km;

-

Drumul comunal DC15 Ghindăoani- Bălţăteşti, 2.7 km, asfaltat.

Reţeaua stradală principală are o lungime de 15 km iar cea secundară are 18 km.

•

hi
n

Pe aceste drumuri se face accesul în comună pentru călători şi mărfuri.
Căi ferate

Transporturi

m
un

•

ag

Legătura CFR pentru comuna Ghindăoani este realizată prin staţia Piatra Neamt (la 32 km) şi staţia
Târgu Neamţ (la 15 km).

Comuna Ghindăoani beneficiază de curse regulate spre Piatra Neamt şi spre Târgu Neamţ, cu
microbuze pentru călători.

w
.co

Reţeaua de transport(impact, siguranţă)- Analiza SWOT

Puncte tari

Puncte slabe

-existenţa curselor regulate spre Piatra Neamt şi -cheltuieli ridicate pentru întreţinerea drumurilor,
spre Târgu Neamţ;
mai ales pe timpul sezonului rece;

w

w

- sunt elevi care fac naveta
şcolile şi liceele din oraş.

cu microbuzele ,la -lipsa surselor de finanţare.

Oportunităţi

Constrângeri

-creşterea confortului în transport;

-tratament diferenţiat între comune;
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-comunicarea cu localităţile vecine;

-calitatea necorespunzătoare a lucrărilor;

-atragerea de fonduri
infrastructurii de transport;

pentru
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-modernizarea drumurilor comunale şi de acces în -deprecierea rapidă a stării drumurilor.
zonă;
reabilitarea

-politica naţională şi judeţeană de alocare a
fondurilor
europene
pentru
modernizarea
infrastructurii de transport.

Primarul este șeful APL și are în atribuții:

hi
n

(28) Sectorul- Administraţia publică şi Societatea Civilă

conducerea aparatului propriu de specialitate;

•

controlul activității tuturor serviciilor publice;

•

responsabilitatea funcționării APL a comunei Ghindăoani;

•

reprezentarea în relațiile cu alte autorități, persoane fizice, persoane juridice române

m
un

ag

•

sau de altă naționalitate.

w
.co

Primarul, viceprimarul, secretarul împreună cu aparatul propriu de specialitate al Consiliului
Local, constituie Primăria. Primăria este structura funcțională care aduce la îndeplinire hotărârile
Consiliului Local și dispozițiile Primarului, soluționând problemele curente ale cetățenilor comunei.
Conform organigramei (a se vedea Anexa nr.4), structura APL a comunei Ghindăoani, este:

w

Resurse umane

w

Demnitari

Număr de persoane
2

Personal - funcții de conducere

2

Funţionari publici

7
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7

Direcții, compartimente, servicii
Birou

Număr persoane

Financiar, Contabilitate, Impozite și taxe

3

Secretariat, Stare civilă, Relații cu publicul

2

Registru agricol & cadastru

2

Audit intern

1

Urbanism, Tansport, Taxe

2

Administrativ - Gospodăresc

4

hi
n

da
oa
ni
.ro

Personal contractual

SVSU

1

1

Servicii

ag

Serviciu Public de Asistență Socială

adrese,

m
un

Personalul din Primăria Ghindăoani, comunică cu cetătenii prin intermediul mijloacelor clasice(
corespondenţă)

dar

şi

prin

intermediul

mijloacelor

moderne(

website-ul

:

www.comunaghindaoani.ro).

w
.co

Se impune organizarea unor cursuri de crestere a competentelor angajaţilor Primăriei, de adecvare
cu noile instrumente de operare şi comunicare , de noi abordări în furnizarea serviciilor către cetăţeni şi
pentru accesarea fondurilor de finanţare.
Administraţia public şi Societatea Civilă- Analiza SWOT
Puncte slabe

-actul administrativ este în interesul cetăţeanului;

-nu există structuri organizate ale societăţii civile
(ONG-uri;

w

w

Puncte tari

-personal calificat şi profesionist;

-comoditate şi slaba implicare a cetăţenilor;
-se utilizează sistemele clasice de informare dar şi
cele moderne;
-nivelul încasărilor locale este mic.
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-gestionarea exigentă a resurselor financiare.
Constrângeri

da
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.ro

Oportunităţi

-atragerea şi gestionarea unor fonduri suplimentare -lipsa participării cetătenilor la acţiunile prevăzute
pentru creşterea bunăstării locuitorilor;
de cerinţele proiectelor de finanţare;
-întărirea instituţională a Primăriei şi a celorlalte -utilizarea ineficientă a mijloacelor achiziţionate;
instituţii publice prin dotare cu mijloace moderne
-exigenţe în elaborarea documentaţiei de finanţare.
de lucru;

hi
n

-posibilitatea atragerii de fonduri pentru
dezvoltarea infrastructurii edilitare şi economice a
localităţii;

w

w

w
.co

m
un

ag

-creşterea autonomiei locale în actul administrativ.
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Capitolul V. PORTOFOLIU DE PROIECTE DE INVESTIŢII PE SECTOARE DE
ACTIVITATE ŞI PE DOMENII
V.1. Domeniul social
V.1.1 Sectorul Cultură şi Tradiţie
Reabilitarea şi modernizarea căminului cultural;

•

Reabilitarea şi îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecii şcolii;

•

Completarea dotărilor pentru accesarea operativă a patrimoniului mondial de cunoştinţe (pe
diferite tipuri de suport);

•

Extinderea spaţiului muzeal;

•

Implicarea cultelor în dezvoltarea vieţii spiritual şi sociale a localităţii;

•

Participarea la un program de instruire cu privire la metode noi de management în cultură;

•

Permanentizarea unor evenimente anuale şi atribuirea unui pronunţat caracter cultural;

m
un

ag

hi
n

•

V.1.2 Sectorul Artă

Organizarea unei şcoli de vară polarizată pe evocarea personalităţii lui Vasile Conta;

•

Organizarea de expoziţii de artă a elevilor şcolii;

w
.co

•

V.1.3. Sectorul Educaţie

•

Reabilitarea sălii de sport;

w

•

Modernizarea şi dotarea loboratoarelor de fizică, chimie, bilogie şi a cabinetului de informatică;

Reabilitarea terenului de sport;

•

Infiinţarea unei clase complementare cu profil specific dezvoltării rurale;

•

Schimburi de experienţă cu şcoli din Uniunea Europeană pentru modernizarea programului
educaţional;

w

•
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Iniţierea elevilor şi cadrelor didactice în programe educative de interes comunitar: ecologic, social,
etc.

V.1.4. Sectorul Asistenţă Socială
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•

Strategia de dezvoltare economico - sociala
durabila 2014 - 2020

•

Centru de zi pentru persoane vârstnice;

•

After school pentru copii proveniţi din familii dezorganizate;
V.1.5. Sectorul Sănătate
Înfiinţarea unui post de asistent medical comunitar;

•

Studiu în vederea stabilirii calităţii apelor de la surse de apă subterane şi de suprafaţă de pe
teritoriul comunei;

•

Organizarea unui serviciu de asistenţă a persoanelor cu boli incurabile;

•

Program complex de asigurare a securităţii umane faţă de expunerea la riscul de îmbolnăvire;

•

Program educativ pentru stimularea creşterii demografice.

m
un

ag

hi
n

•

V.1.6. Sectorul Ordine şi Siguranţă Publică
Înfiinţarea sistemului de pază al ţarinelor;

•

Organizarea unei campanii de educaţie a populaţiei în spiritul respectării legii.

w
.co

•

V.1.7. Sectorul Condiţii de locuit

•

Acţiune educativă de conştientizare a locuitorilor cu privire la exigenţele condiţiilor de locuit;

w

•

Aplicarea Codului construcţiilor privind locuinţele (reabilitarea celor vechi şi construirea altora
noi);

Promovarea unei politici de urbanism modern.

w

•
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V.2.1 Sectorul Industrie
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V.2. Domeniul Economic

Promovarea spriritului antreprenorial pentru dezvoltarea unor activităţi de producţie pentru
valorificarea resurselor locale;

•

Fixarea prin PUG a unei zone de intravilan destinat amplasamentelor industrial;

•

Construirea unei fabric de prelucrare a laptelui;

•

Construirea unei brutării;

•

Promovarea unei politici de participare la cursuri de formare şi perfecţionare profesională pentru
administrarea afacerilor;

•

Atragerea firmelor de consultanţă pentru asistarea întreprinzătorilor locali în accesarea surselor de
finanţare.

ag

V.2.2. Sectorul Agricultură

hi
n

•

Organizarea de exploataţii agricole pentru culture performante;

•

Aplicaţii de agricultură bilogică pentru valorificarea potenţialului de fertilitate a solului;

•

Amenajări de luciu de apă pentru piscicultură şi acvacultură;

•

Reabilitarea păşunilor şi fâneţelor;

•
•

w
.co

•

m
un

•

Dezvoltarea pomiculturii prin întinerirea livezilor, dezvoltarea unui sector de arbuşti frctiferi;
Crearea de zone mozaic de cultură în alternanţă cu păduri;
Promovarea unei politici adecvate în domeniul resurselor umane care lucrează în agricultură;

w

V.2.3. Sectorul Silvicultură

w

•

Înfiinţarea de păduri în sistem mozaic 32 ha(în alternanţă cu terenuri agricole);

•

Realizarea unor culturi de specii silvice cu creştere rapidă pentru valorificare energetic;

•

Înfiinţarea unei păduri pentru stabilizarea terenurilor în special cu salcâm;
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V.2.4. Sectorul Comerţ şi Alimentaţie Publică
Alinierea la standard aprobate a activităţilor comerciale;

•

Înfiinţarea unor spaţii comerciale de alimentaţie public;

•

Formare profesională şi cursuri de igienă pentru persoanele care se ocupă de comerţul cu produse
alimentare.
V.2.5. Sectorul Servicii

da
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ni
.ro

•

Înfiinţarea unui atelier de reparaţii şi spălătorie auto;

•

Deschiderea unui atelier pentru servicii către populaţie : frizerie, coafor, croitorie, cizmărie, etc;

•

Înfiinţarea unor servicii de consultanţă pentru aplicaţii de modernizare a vieţii economice şi sociale
în reţea cu firme consacrate;

•

Formarea resurselor umane specializate în furnizarea de servicii către populaţie.
V.2.6. Sectorul Agro(turism)

ag

hi
n

•

Deschiderea unei activităţi de pescuit sportive şi de agreement;

•

Includerea obiectivelor istorice în traseele turistice de tip religios.

m
un

•

V.2.7. Sectorul Construcţii

•
•

Înfiinţarea unor activităţî generatoare de venituri cu specializare în construcţii şi amenajări
interioare;

w
.co

•

Organizarea unor cursuri de calificare şi specializare pentru activităţi de construcţii.
Încurajarea autorizării persoanelor fizice specializate în construcţii;

w

V.2.8. Sectorul Managementul Teritoriului

w

•

Crearea unei mentalităţi de abordare a vieţii sociale şi economice locale în care teritoriul constituie
o resursă;

•

Definitivarea reconstituirii proprietăţii asupra terenurilor şi clădirilor;

•

Adoptarea unui concept european de organizare teritorială pentru îmbunătăţirea condiţiilor de
dezvoltare urbană.
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V.3.1. Sectorul Managementului Teritoriului

da
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V.3. Domeniul Urbanism

•

Crearea unei mentalităţi de abordare a vieţii sociale şi economice locale în care teritoriul constituie
o resursă;

•

Studii şi cercetări privind zonarea teritoriului pe criteria de potenţial economic, social, ecologic,
tehnologic şi crearea conceptelor necesare de valorificare a acestui potenţial;

•

Definitivarea reconstituirii proprietăţii asupra terenurilor şi clădirilor.
V.3.2. Amenajarea teritoriului

Soluţii de consolidare şi stabilizare a unor terenuri expuse la alunecări;

•

Zonarea terenurilor agricole pentru adaptarea la sisteme modern de valorificare şi asigurare acces;

•

Constituirea şi actualizarea permanent a unei baze de date privind situaţia teritoriului.

m
un

V.4 Domeniul Mediul Înconjurător

ag

hi
n

•

V.4.1. Sectorul Calitatea mediului(apă, aer, sol)
Identificarea surselor de poluare şi a stadiului de efectare a mediului înconjurător;

•

Monitorizarea gradului de poluare a aerului, apei , solului;

•
•

Soluţii de stopare a poluării şi de restaurare ecologică;
Program de conştientizare a populaţiei comunei asupra riscurilor de expunere la poluare şi a
măsurilor de evitare a poluării mediului înconjurător;
Conservarea biodiversităţii floristice şi faunistice.

w

•

w
.co

•

w

V.4.2. Sectorul Protecţia Sănătăţii Umane

•

Program de conştientizare a populaţiei cu privire la expunerea la agenţi nocivi în diferite situaţii şi
necesitatea unor măsuri drastic de protejare;

•

Program de educare a populaţiei pentru adoptarea unui mod de viaţă sănătos;
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Monitorizarea unor factori de risc pentru sănătatea umană: poluarea chimică, zgomot, stres;

•

Organizarea societăţii civile pentru promovarea conceptelor modern de sănătate umană.

da
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.ro

•

V.4.3 Sectorul Utilizare Durabilă a Resurselor Naturale
•

Participare la un proiect zonal integrat de valorificare durabilă a resurselor naturale;

•

Desfăşurarea unei campanii de conştientizare a populaţiei cu privire la gestionarea durabilă a
resurselor locale;

•

Promovarea unei politici de încurajare a activităţilor de exploatare a resurselor regenerabile;

•

Program de încurajare a activităţilor economice durabile.

hi
n

V.4.4. Sectorul Managementului integrat al deşeurilor

Activităţi de educare a populaţiei cu privire la necesitatea şi modul de gestionare al deşeurilor
menajere solide;

•

Organizarea societăţii civile pentru promovarea conceptelor modern în gestionarea deşeurilor.

m
un

ag

•

V.5 Domeniul Infrastructură

V.5.1. Sectorul Tehnico- Edilitar

•
•
•

Alimentare cu apa potabila a localitatii Ghindăoani;
Construirea reţelei de canalizare;
Construirea a două staţii de epurare;

w

w

•

Construirea reţelei pentru furnizarea apei potabile;

w
.co

•

•

Program de conştientizare a cetăţenilor cu privire la necesitatea racordării la reţeaua edilitară
pentru eliminarea expunerii la poluare şi agenţi patogeni.
V.5.2. Sectorul Energetică
Construirea reţelei de gaz metan pentru acoperirea nevoilor ennergetice ale populaţiei şi
instituţiilor;
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Valorificarea resurselor energetice regenerabile( vȃnt, soare, biomasă);

•

Proiecte de asociere a culturilor agricole cu valorificarea energetică a produselor agricole;

•

Participarea la programul naProiecte de asociere a culturilor agricole cu valorificarea energetică a
produselor agricole;

•

Participarea la programul national de izolare termică a locuinţelor pentru reducerea pierderilor
energetice.

da
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.ro

•

V.5.3. Sectorul Spaţii verzi

Amenajarea unui miniparc de 700 mp pentru copii şi pentru tineri;

•

Crearea unei zone de agreement pentru pescuit sportive şi agroturism;

hi
n

•

V.5.4. Stabilizare terenuri

O evaluare geologică competentă şi identifiarea zonelor expuse la alunecări;

•

Adoptarea celor mai potrivite şi eficiente măsuri de stabilizare a solurilor predispose la alunecări;

•

Soluţii tehnice de stabilizare a cursului de apă în albia pȃraielor Valea Mare şi Brătuleţ.

m
un

ag

•

V.5.5. Sectorul Reţea de transport

•
•
•

Reabilitarea infrastructurii de transport pentru creşterea siguranţei în circulaţia publică şi
asigurarea liberei deplasări a cetăţenilor;

w
.co

•

Modernizare drumuri comunale;
Construcţii poduri, podeţe şi trotuare în reţeaua locală de drumuri;
Constituirea parcului propriu de intervenţie pentru asigurarea funcţionalităţii reţelei de transport

w

V.5.6. Sectorul Administraţie Publică şi Societate Civilă

w

•

Program de perfecţionare profesională continua a personalului din administraţia publică în
corelaţie cu exigenţele impuse de creşterea autonomiei în administraţia publică locală şi cu
competenţele solicitate pentru executarea sarcinilor de serviciu;
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Dezvoltarea sistemelor de comunicare cu comunitatea pentru întărirea participării cetăţenilor la

Deschiderea unei linii telefonice tip “linia verde”pentru comunicarea cu cetăţenii;

w

w

w
.co

m
un

ag

hi
n

•

da
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.ro

asministrarea comunei;
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Capitolul VI . VIZIUNEA ȘI DIRECȚIILE STRATEGICE DE INTERVENȚIE

O viziune trebuie să fie ambițioasă, îndrăzneață, și să strângă oameni împreună pentru a-și
canaliza energia către un obiectiv comun.

Astfel, viziunea asupra comunei Ghindăoani, din județul Neamț pentru perioada 2014-2020,

“vorbește” despre un drum ambițios, îndrăzneț, străbătut de locuitori şi instituțiile publice , împreună cu
mediul de afaceri local, în cadrul unor parteneriate cu caracter public-privat, drum pe parcursul căruia cele
9 domenii analizate vor suferi intervenții astfel încât, viața locuitorilor comunei, va ajunge la un standard

hi
n

superior de calitate.

Analiza factorilor interni și externi care influențează dezvoltarea locală, au permis elaborarea
direcțiilor strategice de intervenție pentru fiecare dintre cele 9 domenii strategice de dezvoltare ale

m
un

ag

comunei Ghindăoani:

Domeniu strategic de dezvoltare 1: Resursa umană
Direcții strategice de intervenție:

w
.co

1.1. Îmbunătățirea capitalului uman la nivelul comunei Ghindăoani.

Domeniu strategic de dezvoltare 2: Agricultura

w

Direcții strategice de intervenție:

2.1. Îmbunătățirea economică locală în domeniul agriculturii.

w

Domeniu strategic de dezvoltare 3: Infrastructura
Direcții strategice de intervențe:
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transport aerian.
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3.1. Îmbunătățirea, extinderea infrastructurii de transport rutier, înființarea infrastructurii de

3.2. Îmbunătățirea și extinderea rețelei de alimentare cu energie electrică.
3.3. Introducerea rețelei de alimentare cu apă.
3.4. Introducerea rețelei de canalizare.

3.5. Introducerea rețelei de alimentare cu gaze naturale.

Domeniu strategic de dezvoltare 4: Economic

ag

Direcții strategice de intervenție:

hi
n

3.6. Îmbunătățirea fondului locuibil.

4.1. Dezvoltarea și susținerea unui mediu economic performant, capabil să asigure creșterea

m
un

economiei locale.
4.2. Ocupare și piața muncii.

4.3. Îmbunătățirea reprezentării agenților economici din comuna Ghindăoani pe piața județului

w
.co

Neamt și creșterea contribuției agenților locali, la PIB-ul județean.
Domeniu strategic de dezvoltare 5: Educație, Cultură, Social , ONG
5.a. Învățământ Direcții strategice de intervenție:

w

5.a.1. Îmbunătățirea managementului domeniului de învățământ, la nivelul comunei.

w

5.b. Cultură, Culte, Activități sportive/ recreative
5.b.1. Îmbunătățirea managementului în domeniul cultural, la nivelul comunei.

5.c. Social
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5.c.1. Îmbunătățirea politicii locale în domeniul social.
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5.d. ONG

5.d.1. Îmbunătățirea politicii locale în relația cu organizațiile nonguvernamentale.
Domeniu strategic de dezvoltare 6: Sănătate
Direcții strategice de intervenție:

6.1. Îmbunătățirea stării de sănătate a locuitorilor comunei.
Domeniu strategic de dezvoltare 7: Mediu

hi
n

Direcții strategice de intervenție:

7.1. Îmbunătățirea managementului sistemului de gestionare al deșeurilor.

ag

7.2. Prevenirea și combaterea efectelor nocive asupra mediului.
7.3. Dezvoltarea spațiilor verzi și crearea unor perdele vegetale de protecție.

m
un

Domeniu strategic de dezvoltare 8: Turism
Direcții strategice de intervenție:

8.1. Punerea în valoare a potențialului turistic local.

w
.co

Domeniu strategic de dezvoltare 9: Administrația locală
Direcții strategice de intervenție:

9.1. Îmbunătățirea capacității instituționale și administrative la nivelul APL.

w

w

9.2. Modernizarea serviciilor de Administrație Publică Locală.

Monitorizare
În cadrul întâlnirii Consiliului Local care va aproba Strategia de ezvoltare Dudabilă a comunei

Ghindăoani, județul Neamț, va fi decisă componența Grupului de monitorizare și evaluare a
implementării Strategiei. Portofoliu de acțiuni cu finanțare locală și finanțare europeană Planul de
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Dezvoltare Durabilă a comunei Vînători-Neamț, județul Neamț 2014 – 2020 va fi revizuit periodic, la
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maxim 2 ani, în vederea evitării erorilor de evaluare a resurselor necesare pentru implementarea
proiectelor stabilite în Plan.
Indicatorul general care va fi urmăreşte:

indicatorul de dezvoltare durabilă a comunei Ghindăoani, județul Neamț;

w

w

w
.co

m
un

ag

hi
n

•
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Nr. Crt.
1

Document
EUROPA 2020 – principii, valori, direcții de acțiune

2

DEZVOLTAREA DURABILĂ - principii, valori, direcții
de acțiune
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României
Orizonturi 2013-2020-2030

3

Planul Național de Dezvoltare 2007-2013

5

Planul Național de Acțiune pentru Ocuparea Forței de
Muncă
Planul de Dezvoltare Regională Nord Est (PDR Nord-Est)

6

Planul Local de dezvoltare Durabilă a județului Neamț,
Agenda Locală 21

8

Site wikipedia

9

document inclus în site-ul “Energie Educa ţie Guvernare
Şcoli (EGS) ”

10

Site Primăria Ghindăoani

11

Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a comunei
Ghindăoani 2007-2013
Site “Programul UE pentru Ocuparea Forței de Muncă și
Solidaritate Socială” PDF

http://www.mmediu.ro/beta/wpcontent/uploads/2012/06/2012-0612_dezvoltare_durabila_snddfinalromana2008.pdf
http://www.aippimm.ro/files/otimmc_files/71/172/pl
anul-national-de-dezvoltare-2007-2013.pdf
http://www.anofm.ro/files/3/Introducere.pdf

http://www.adrnordest.ro/user/file/regional%20rdp %
202007/3_%20Strategia%20de%20dezvoltare%20re
gionala.pdf
http://www.cjneamt.ro/Strategii/Planul%20Local%2
0pentru%20Dezvoltare%20Durabila%20a%20Judetu
lui%20Neamt%20Agenda%20Locala21.pdf
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dezvoltare_durabil%C4
%83
http://www.egsproject.eu/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=89&Itemid=111
www.comunaghindaoani.ro
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Sursă
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?u
ri=COM:2010:2020:FIN:RO:PDF
http://strategia.ncsd.ro/docs/sndd-final-ro.pdf
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Beneficiar: Comuna Ghindaoani, jud. Neamt
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Beneficiar: Comuna Ghindaoani, jud. Neamt

BILANŢUL TERITORIAL AL COMUNEI GHINDĂOANI

CATEGORII DE FOLOSINŢĂ (ha)
Teritoriul
adminstrativ agricol
păduri
ape
al unităţii de
bază
Extravilan
1.771,73
197
18,00
0

5,00

TOTAL

2.116,00*

197,00

23,00

% Total

87,22

8,12

0,95

17,00

neproductiv TOTAL

-

1,00

2013,73

46,00

-

412,27

hi
n

344,27

26,00

construcţii

43,00

46,00

1,00

2426,0

1,77

1,90

0,04

100

m
un

ag

Intravilan

drumuri

w

w
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*) Cuprinde şi terenurile cu riscuri naturale
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Beneficiar: Comuna Ghindaoani, jud. Neamt

BILANŢ TERITORIAL

INTRAVILAN GHINDĂOANI

ZONE FUNCŢIONALE

EXISTENT
Suprafaţa
(ha)

Procent % din Suprafaţa
total intravilan (ha)

Procent % din
total intravilan

7,90

78,00

18,92

-

-

-

-

1,70

0,41

12,20

2,90

13,00

3,15

17,00

4,05

17,00

4,12

33,20

Unităţi industrial şi depozite

-

Dotări agro-zootehnice

-

-

ag

m
un

Căi de comunicaţie şi transport, din care:

hi
n

Locuinţe şi funcţiuni complementare

Instituţii şi servicii de interes public

PROPUS

Rutier

-

-

1,00

0,24

Construcţii tehnico-edilitare

-

-

0,67

0,16

Gospodărie comunală , cimitire

0,60

0,14

1,61

0,39

Destinaţie specială

-

-

-

-

Terenuri libere(gradini)

349,00

83,11

291,32

70,67

Ape

5,00

1,19

5,00

1,21

-

-

-

-

Terenuri riscuri naturale

3,00

0,71

3,00

0,73

TOTAL INTRAVILAN

420,00

100,00

412,27

100,00
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Spaţii verzi, sport, agreement, protecţie

w

Păduri
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