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I. CONTEXTUL ELABORĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ
Strategia de Dezvoltare Locală cuprinde perioada de referinţă aferentă
programării fondurilor structurale şi de coeziune pentru perioada 2014-2020 . În
procesul de elaborare a strategiei s-a ţinut cont de prevederile documentelor
existente la nivel european , regional şi judeţean, într-o corelare ale acestora cu
specificul local al comunei Trifeşti, aşa încât documentul final să asigure coerenţa
politicilor de dezvoltare economico-socială.
Ca parte a comunităţii europene,
comuna Trifeşti trebuie să adopte şi să implementeze viziunea strategică de
dezvoltare pe termen scurt şi mediu. Strategia de Dezvoltare Locală constituie un
document de importanţă majoră pentru administraţia publică locala în vederea
proiectării principalelor direcţii de dezvoltare regională şi naţională, a valorilor,
principiilor şi directivelor europene. Identificarea problemelor, constituirea unui
portofoliu de soluţii posibile, aplicarea soluţiilor celor mai potrivite cu ajutorul unor
proiecte, constituie drumul simplificat cel mai potrivit în politica de dezvoltare locală
pentru ridicarea standarsului de viaţă al cetăţenilor comunităţii.
Strategia de Dezvoltare Locală este realizată în conformitatea cu propunerea
Comisiei Europene pentru perioada 2014-2020 şi conţine următoarele elemente :
a) Definirea zonei şi a poplaţiei care fac obiectul strategiei ;
b) Analiza necesităţilor de dezvoltare şi a potenţialului zonei, inclusiv o analiză a
punctelor tari, slabe, a oportunităţilor şi ameninţărilor ;
c) Descrierea strategiei şi a priorităţii obiectivelor, cu ţinte clare şi măsurabile, cu
termene precise ;
d) Descrierea procesului de implicare a comunităţii în elaborarea strategiei;
e) Planul de acţiune care să prevede modul în care obiectivele sunt transpuse în
acţiuni;
f) Descrierea procedurilor de gestionare şi monitorizare a strategiei, precum şi o
descriere a procedurilor specifice de evaluare;
g) Planul financiar al strategiei
Principiile de punere în aplicare specifică, de asemenea, utlizarea principiului
parteneriatului în planificarea strategiei de dezvoltare locală. Principiile sunt explicate
după cum urmează:


Strategia de dezvoltare locală este fundamentul de bază pentru dezvoltare.
Strategia de dezvoltare locală oferă cadrul pentru dezvoltarea economică şi
socială a zonei de funcţionare a parteneriatului public-privat. Strategia de
dezvoltare locală are ca scop o mai bună utilizare a resurselor, integrarea
activităţilor locale, bazându-se pe identităţi comune şi o viziune comună pentru
zonă. Aceasta poate include, de asemenea, proiecte de cooperare bazate pe
nevoile actorilor locali. Strategia de dezvoltare locală este elaborată cu
participarea partenerilor locali, reprezentând instituţii publice, mediul de afaceri
local şi sectorul civil.



Strategia de dezvoltare locală este pregătită într-un parteneriat public-privat la
nivel
local. Membrii parteneriatului public-privat se pun de acord şi conlucrează
pentru
a defini obiectivele de dezvoltare locală şi mijloacele pentru a le atinge;



Pregătirea Strategiei de Dezvoltare Locală presupune o abordare de jos în sus.
Elaborarea şi implementarea strategiei de dezvoltare locală este ancorată în
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nevoile de dezvoltare locală şi resursele locale, aşa cum sunt percepute de
către actorii locali şi membrii parteneriatului.


Abordarea multi-sectorială se aplică la proiectarea şi punerea în aplicare a
Strategiei de Dezvoltare Locală. Procesul de planificare şi implementare a
dezvoltării locale se bazează pe interacţiunea dintre actori şi proiecte din diferite
sectoare ale economiei locale.

Un amplu proces de consultare cu actorii locali şi părţile implicate în procesul
de planificare/implementare este o condiţie prealabilă pentru planificarea Strategiei
de Dezvoltare Locală, astfel se asigură că intervenţiile de dezvoltare reflectă nevoile
reale de dezvoltare ale comunităţilor locale. Participarea actorilor locali interesaţi este
astfel o parte esenţială a planificării şi în acest sens, este important ca o actorii locali
şi grupurile locale interesate să fie implicaţi în proces.
Pentru a realiza acest lucru, procesul de planificare va asigura accesul
continuu la informaţii pentru actorii locali. Facilitatori şi factorii responsabili pentru
administrarea procesului de planificare (Beneficiarul) au întreprins următoatrele
acţiuni:
- consultarea comunităţii locale, la toate etapele-cheie în elaborarea strategiei;
- încurajarea cooperării între partenerii locali;
- să încurajeze cooperarea între partenerii locali;
- să depună eforturi pentru a comunica diferite etape în procesul de planificare;
- să asigure transparenţa tuturor proceselor legate de planificare prin diferite măsuri
de publicitate locale.
Procesul de planificare al Strategiei de Dezvoltare Locală conduce la o
strategie de dezvoltare locală, care este:

Legitimă în comunităţile locale - reflectă nevoile locale colectate în urma
proces de planificare in partneriat, care urmează o construcţie a obiectivelor de
dezvoltare de jos în sus;

Reflectă interesele diferitelor grupuri interesate din domeniu şi, prin urmare,
asigură integrarea şi corelarea acestora în termeni de coerenţă şi complementaritate;
Reprezintă o bază bună pentru implementarea cu succes, ca urmare a
procesului de consultări ample şi soluţionare a potenţialelor conflicte dintre grupurile
locale interesate.
1.1 Principii de dezvoltare locală
În plus faţă de principiile enunţare, există o serie de principii care trebuie să fie
respectate pe deplin în procesul de planificare a Strategiei de Dezvoltare Locală
precum şi în elaborarea de măsuri.
a. Sustenabilitatea
Cu respectarea principiului durabilităţii Planificatorul de Strategiei de
Dezvoltare Locală poate asigura că proiectele implementate în baza măsurilor şi
obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală vor contribui la conservarea şi
dezvoltarea resurselor naturale şi sociale locale, care oferă baza pentru economia
5
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locală pe termen lung. O viziune echilibrată de dezvoltare ţinând cont de comunităţile
locale, a resurselor naturale şi a resurselor economice la dispoziţia acestora este o
condiţie de durabilitate.
b. Egalitatea de şanse
Integrarea socială şi egalitatea de şanse constituie pilonul social al durabilităţii.
În plus faţă de interzicerea discriminării negative, oferind şanse egale, se pot genera
oportunităţi de dezvoltare sporite pentru grupurile dezavantajate sau minoritare.
c. Integrarea
Integrarea este o consecinţă logică a unui proces transparent şi deschis de
planificare a dezvoltării locale.
Conceptul implică faptul că Strategia de Dezvoltare Locală nu este un
document strategic care să reflecte nevoile unei game limitate de grupuri de părţi
interesate (de exemplu, doar fermierii locali şi întreprinderile de prelucrare a
alimentelor), ci dimpotrivă, este o strategie de dezvoltare care acoperă un set
complet de obiective de dezvoltare astfel cum sunt definite de un gamă largă de
actori locali interesaţi. Prin urmare, Strategia de
Dezvoltare Locală nu este un document strategic sectorial, ci se integrează nevoile
diferitelor sectoare reprezentate în domeniul prin intermediul Strategiei de Dezvoltare
Locală.
Integrarea înseamnă de asemenea că diferite - aparent divergente - priorităţi
şi obiective de dezvoltare sunt toate legate dezvoltarea locală a comunităţii.
d. Inovarea
Inovarea este un element esenţial şi logică a planificării de jos în sus în care
un plan de dezvoltare locală evoluează printr-o serie de consultări, discuţii, dezbateri
între actorii locali. Inovaţia este astfel o condiţie prealabilă pentru măsurile de
dezvoltare, care sunt "adaptate" la nevoile actorilor locali.
e. Publicitatea
Măsurile de publicitate şi transparente de luare a deciziilor şi consultări asigură
participarea actorilor locali în procesul de elaborare şi că Strategia de Dezvoltare
Locală va fi un document care reprezintă şi reflectă priorităţile de dezvoltare actorilor
locali.
f. Legitimitatea
Legitimitatea este strâns legate de conceptul de transparenţă şi publicitate.
Doar un proces transparent şi deschis de poate duce la o strategie de dezvoltare,
care este "împărtăşită" de către comunităţile locale şi oferă o bază complet legitimă
pentru punerea sa în aplicare.
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g. Control, monitorizare şi evaluare
În cele din urmă, este esenţial ca Beneficiarul să posede mecanisme adecvate
pentru monitorizarea şi urmărirea punerii în aplicare a Strategiei de Dezvoltare
Locală. Aceasta poate lua forma unor întâlniri periodice cu implicarea părţilor
interesate locale pentru a evalua punerea în aplicare a strategiei, şi poate face, de
asemenea, analiza datelor colectate cu privire la proiectele implementate şi
compararea lor cu obiectivele şi ţintele cuantificate.
1.2 Etape principale în planificarea strategiei
Procesul de planificare a Strategiei de Dezvoltare Locală a fost împărţit în
patru etape :
•

În Etapa 1 a planificării strategiei, s-au selectat informaţii relevante
pentru domeniul acoperit de dezvoltare locală.

Datele utilizate în elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală au fost colectate
şi clasificate sistematic. O analiză SWOT este instrumentul pentru o astfel de
clasificare şi rezultatele sale pot furniza informaţii bune pentru Etapa 2 în care este
stabilită situaţia de referinţă pentru elaborarea documentului de planificare. Nevoile
actorilor locali au fost colectate într-un proces care încurajează potenţialii beneficiari
să participe şi exprime nevoile lor de dezvoltare.
•

Etapa 2 cuprinde descrierea situaţiei şi analiza nevoilor bazat pe datele
primite şi de input-urile culese de la potenţialii beneficiari.

•

Etapa 3 include dezvoltarea a strategiei, inclusiv viziune, temele
prioritare, obiectivele şi măsurile detaliate. În ceea ce priveşte
măsurile, trebuie remarcat că acestea pot fi dezvoltate în două moduri:

a) Derivat prin ierarhia de viziune - teme - obiective în cursul consultărilor
publice;
b) Derivat din ideile de proiecte colectate de la părţile interesate locale şi integrat
în structura de obiective - teme - viziune.
•

Etapa 4 - planificarea punerii în aplicare a Strategiei de Dezvoltare Locală
se va concentra pe capacităţile, resursele, metodele şi normele necesare
pentru realizarea cu succes a obiectivelor şi măsurilor descrise. Anumite
părţi ale acestei componente poate fi dezvoltat simultan cu procesul de
planificare.

1.3 Principii de lucru
În ceea ce priveşte elaborarea unei amenajări durabile vor trebui sa fie luate în
considerare principiile următoare, care vizează o dezvoltare durabilă şi echilibrată din
punct de vedere regional.
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1. Promovarea coeziunii teritoriale prin intermediul unei dezvoltări socioeconomice echilibrate si de îmbunătăţire a competitivităţii
Deciziile si investiţiile cu efecte teritoriale se orientează prin raportare la un
model de dezvoltare policentrică, atât la nivel european cât si la nivel naţional si
regional.
2. Promovarea încurajării dezvoltării generate de funcţiunile urbane si de
îmbunătăţirea relaţiilor dintre oraşe si sate
Sistemele urbane si funcţiunile urbane, inclusiv centrele urbane de mărime
mica şi mijlocie din regiunile rurale, trebuie sa fie dezvoltate în aşa fel încât accesul
regiunilor rurale la funcţiunile urbane sa fie înlesnite. Parteneriatele oraş-sat au de
jucat un rol din ce în ce mai important, mai ales în domeniul unei structuri echilibrate a
armaturii urbane, al dezvoltării reţelelor de transporturi publice, al revitalizării si
diversificării economiei zonelor rurale, al creşterii productivităţii infrastructurilor, al
dezvoltării spatiilor de agrement pentru populaţiile urbane, al protecţiei si valorificării
patrimoniului natural si cultural. Condiţiile pentru un parteneriat oraş-sat eficient
rezida într-o buna colaborare între colectivităţile teritoriale, pe picior de egalitate.
3. Promovarea unor condiţii de accesibilitate mai echilibrate
O politica de amenajare mai echilibrata din punct de vedere regional trebuie sa
asigure o mai buna interconexiune a roaselor mici si mijlocii, ca şi a spatiilor rurale şi a
regiunilor insulare, la principalele axe si centre de transport (cai ferate, autostrăzi,
porturi, aeroporturi, centre intermodale) si eliminarea carenţelor în materie de legaturi
intra-regionale. Accesibilitatea regionala trebuie sa fie ridicata prin eliminarea verigilor
lipsa intra-regionale.
4. Facilitarea accesului la informaţie si cunoaştere
Apariţia societăţii informaţionale este astăzi fenomenul cel mai semnificativ al
remodelării societăţii globale si a structurilor sale teritoriale. O atenţie deosebita
trebuie acordată tuturor regiunilor pentru ca accesul la informaţie sa nu fie limitat de
constrângeri fizice sau de alta natura. Ar trebui realizate îmbunătăţiri ale reţelelor de
telecomunicaţii iar tarifele nu ar trebui sa fie prohibitive.
5 . Reducerea degradării mediului
Problemele de mediu care decurg dintr-o coordonare insuficienta a politicilor
sectoriale sau din deciziile locale trebuie sa fie anticipate si contracarate. În aceasta
perspectiva, politica de amenajare trebuie sa acorde o atenţie deosebita practicilor
agricole si silvicole mai puţin distrugătoare, promovării sistemelor de transport si de
energie care sa favorizeze mai mult mediul ambiental, regenerarea zonelor urbane
degradate si reabilitarea acestora, regenerarea mediului din zonele afectate de
activităţi industriale poluante si de vechile zone militare, ca si controlului suburbanizării.
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6. Valorificarea si protecţia resurselor şi patrimoniului natural
Resursele naturale contribuie nu numai la echilibrul ecosistemelor, dar şi la
atractivitatea regiunilor, la valoarea lor recreativa si la calitatea generala a vieţii.
Acestea trebuie, în consecinţă, sa fie protejate si valorificate. Convenţia
privind Conservarea Vieţii Sălbatice si a Mediului Natural al Europei (1979)
Strategiile integrate pentru gestiunea resurselor de apa trebuie sa includă
protecţia apelor de suprafaţă si a apelor subterane, controlul activităţilor agricole în
materie de fertilizare si irigare, tratamentul apelor uzate etc. Alimentarea cu apa a
unei regiuni îndepărtate ar trebui sa fie avuta în vedere doar atunci când resursele
locale sunt insuficiente sau inexploatabile si când posibilităţile locale de păstrare a
apei au fost epuizate.
7 . Valorificarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare
Valorificarea patrimoniului cultural, care creste atractivitatea regionala si locala
pentru investitori, pentru turism si populaţie, este un factor important de dezvoltare
economică şi contribuie astfel în mod semnificativ la întărirea identităţii regionale.
Amenajarea teritoriului va trebui sa contribuie la o gestiune integrata a patrimoniului
cultural înţeleasă ca un proces evolutiv care protejează si conserva patrimoniul luând
în considerare nevoile societăţii moderne
8. Dezvoltarea resurselor energetice în menţinerea securităţii
Amenajarea teritoriului susţine promovarea resurselor de energie regenerabile
ca sisteme coerente în teritoriu si respectuoase cu mediul, cât si completarea
reţelelor de transport al energiei.
9. Promovarea unui turism de calitate şi durabil
Amenajarea teritoriului trebuie sa aibă în vedere utilizarea ocaziilor de dezvoltare
care decurg din turism, mai ales în cazul regiunilor defavorizate. Vor trebui
promovate, cu prioritate, forme de turism de calitate si durabil. In acest context, un
rol deosebit revine politicilor de dezvoltare teritorială şi urbană. O cunoaştere
aprofundată a ecosistemelor şi locurilor cu potenţial turistic este în general necesara,
la fel ca si utilizarea unor noi instrumente si proceduri de ghidaj si de control public
(verificarea compatibilităţii teritoriale).
10. Limitarea preventiva a efectelor catastrofelor naturale
Catastrofele naturale, cum ar fi cutremurele de pământ, uraganele, inundaţiile,
avalanşele, alunecările de teren etc. sunt cauza, în fiecare an în Europa, a unor
pagube considerabile cu consecinţe grave pentru viata si sănătatea persoanelor,
pentru economie, pentru structurile urbane si pentru peisaje. Ar trebui luate masuri
preventive în cadrul amenajării teritoriului cu scopul de a limita amploarea pagubelor
si a face armatura urbana mai puţin vulnerabila. Asemenea masuri privesc, de
exemplu, destinaţia terenurilor si a construcţiilor.
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•
•
•

Dezvoltarea durabilă se fundamentează pe trei principii majore ce o
caracterizează:
preocuparea pentru echitate şi corectitudine între ţări, regiuni şi generaţii;
viziunea de lungă durată asupra procesului dezvoltării;
gândirea sistemică, interconexiunea între economie, societate şi mediu.

Interpretarea abordărilor dezvoltării durabile într-o viziune globală reliefează
interdependenţele complexe şi dinamice dintre economie, ecologie şi social-uman.
Bazat pe principiul generării unui venit maxim în condiţiile menţinerii
capitalului (fizic, natural, uman), dezvoltarea durabilă se referă la valoarea capitalului
(natural şi uman). Pe plan contabil, dezvoltarea durabilă constă în acumulările care
trebuie să depăşească consumurile, adică abordată sub aspectul eficienţei economice
În esenţă, diferitele definiţii privitoare la durabilitate sunt abordate „în
viziunea reconcilierii dintre economie şi mediul înconjurător pe o nouă cale
care să susţină progresul uman, nu numai în câteva locuri şi pentru câţiva
ani, ci pentru întreaga planetă şi pentru un viitor îndelungat", ceea ce
înseamnă şi realizarea unui set de obiective economice şi sociale, şi care se referă la
asigurarea:
•

•
•
•
•

creşterii economice cu luarea în considerare a conservării şi protejării
resurselor naturale; cerinţelor esenţiale de muncă, hrană, energie, apă,
locuinţe şi asistenţă medicală pentru oameni;
unei noi calităţi a proceselor de creştere economică;
creşterii controlate a populaţiei;
conservării şi sporirii rezervei de resurse;
abordări integrate a protecţiei mediului înconjurător, creşterii economice şi
necesarului de energie.
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II. PREZENTAREA GENERALĂ A COMUNEI TRIFEŞTI, JUDEŢUL
NEAMŢ

2.1. Amplasare, forme de relief, reţea hidrografică, clima, solul

Comuna Trifeşti este situată în partea de est a judeţului Neamţ, limitrofă
drumului naţional DN 15 D Piatra Neamţ – Roman, precum şi DN 2 Roman – Bacău.

-

Comuna Trifeşti se învecinează
la N – comuna Dulceşti

-

la N – E – comuna Horia

-

la S şi S – E – comuna Secuieni

-

la V– comuna Făurei

-

Pe teritoriul administrativ al comunei Trifeşti se află următoarele sate :
sat Trifeşti – sat reşedinţă de comună

-

sat Miron Costin

Cele două localităţi s-au dezvoltat de-a lungul pâraielor Româneşti şi Valea
Neagră şi sunt legate între ele prin drumuri comunale – DC 89,DC 90, DC 91, DC
92 şi DC 93. Teritoriul comunei este străbătut de drumul judeţean DJ 157 ce
traversează localitatea Trifeşti şi face legătura cu DN 15 D (pe teritoriu comunei
Horia) şi DJ 158, care face legătura cu DN 2
Comuna Trifeşti este străbătută în partea de Sud – Est pe o distanţă de 4 Km
de calea ferată Bacău - Iaşi, aparţinând Regionalei CFR Iaşi. Pe acest traseu se
află amplasată Halta Trifeşti la o distanţă de 5,5 Km de localitatea reşedinţă de
comună.


Principalele forme de relief

Comuna Trifeşti este situată în extremitatea vestică a Podişului Moldovei, la
contactul acestuia cu Subcarpaţii. Comuna Trifeşti are un relief aproximativ plan. În
vest teritoriul comunei este dominat de dealurile subcarpatice, reprezentate prin
Dealul Climeşti, iar în partea de est se întinde lunca joasă a rîului Moldova.
Comuna Trifeşti se află în zona de podiş a bazinului hidrografic al râului
Moldova, la o altitudine de cca. 190 – 210 m. Satul reşedinţă de comună, Trifeşti, se
află pe podişul celei de a doua terase a râului Moldova, vatră ce se întinde de o parte
şi de alta a pârâului Valea Neagră, care se varsă în Siret în aval de confluienţa
acestuia cu Moldova. Satul Trifeşti se află la cca. 30 – 40 m mai sus, faţă de albia
râului Moldova.
Localităţile din comună sunt sate specifice zonei de podiş, cu caracter
răsfirat în lungul apelor şi drumurilor cu tendinţă spre satul adunat în centrul
comunei şi risipit înspre amonte
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Reţeaua hidrografică

Teritoriul comunei aparţine bazinului hidrografic al râului Siret, cu pâraiele
Româneşti şi Valea Neagră, care uninduse formează un afluent al râului Siret. Pe
pârâul Valea Neagră prin baraje succesive, s-au format iazuri populate cu peşte.
Ploile torenţiale, cele cu caracter îndelungat, topirile bruşte de zăpadă,
produc uneori inundaţii care afectează gospodării ale populaţiei, terenuri agricole,
drumuri şi uliţe. În decursul anilor nu s-au produs alunecări de teren
Regimul de scurgere a apelor se caracterizează printr-un maxim în lunile
aprilie – mai, minimul înregistrându – se la sfârşitul verii şi începutul tomnei.
Primăvara se pot suprapune perioade de ploi cu cele de topire a zăpezilor.
Nivelul pânzei freatice se găseşte la 6 - 8 m adâncime.


Clima – vânturi dominante

Sub aspect climatologic, teritoriul comunei Trifeşti se încadrează în tipul
climatic temperat – continental moderat. Mediile anuale ale temperaturii sunt de
8,6°C. Maxima din zonă a fost 38,6°C, iar minima de - 28 °C.
Deasupra teritoriului comunei, atât în anotimpul rece, cât şi în cel cald îşi fac
simţită prezenţa masele de aer continental. Iernile sunt geroase, verile călduroase.
Iarna îşi face apariţia în prima decadă a lunii decembrie, primăvara se instalează în
prima parte a lunii martie.
Precipitaţiile oscilează între 550 mm şi 604,8 mm anual, sunt neuniform
repartizate, lunile aprilie, mai şi iunie fiind cele mai ploioase. Vara, precipitaţiile au
deseori caracter torenţial, cu acţiuni de eroziune puternică, creând degradări de
teren şi râpe. Umiditatea relativă a aerului are o valoare medie anuală de 68 %.
Direcţia dominantă a vânturilor este nord şi nord - est, celelalte direcţii având
o participare procentuală mai redusă. Calmul atmosferic are o pondere de 16 %.
Viteza vântului ete de aproximatiuv 2-3 m/s.


Condiţiile de sol

Resursele naturale ale solului constau în existenţa terenurilor agricole, a
luncilor şi a luciului de apă din comună.
Din punctde vedere geologic, fundamentul zonei este format din depozite de
vârstălessarabiană, reprezentate printr-o succesiune de argile şi marne cu intercalaţii
subordonate de nisipuri fine. Peste acestea s-au depus discordant, formaţiunile
cuaternare, reprezentate prin argile prăfoase, prafuri argiloase de origine loessoidă.
Se practică cultura de grâu, porumb, secară, cartofi, pomi fructiferi şi floarea
soarelui.
2.2.

Circulaţie rutieră

Pe teritoriul comunei Trifeşti se desfăşoară circulaţie rutieră. Comuna Trifeşti
este străbătută de la E – V, de DJ 157, desprins din localitatea Horia din DN 15 D
Piatra Neamţ – Roman. Acesta este asfaltat până în satul Trifeşti (până la podul
peste pârâul Valea Neagră) starea lui este destul de buna. Covor asfaltic are şi DJ
158, care reprezintă limita de hotar dintre comuna Trifeşti şi comuna Secuieni. Şi
drumurile comunale DC 89, DC 90, DC 91, DC 92, DC 93 sunt asfaltate sau parţial
asfaltate. În comună există o reţea de drumuri săteşti. Acestea sunt reprezentate de
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drumuri pietruite sau realizate din pământ compactat şi sunt distribuite în teritoriu fie
în interiorul vetrelor cu lăţime mai mare
- DJ 157 – Roman – Horia – Trifeşti - Făurei, drum asfaltat, are o lungime de
10 Km
- DJ 158 - este pe limita comunei şi face legătuta cu mun. Roman prin DN 2,
drum asfaltat, are o lungime de 6 Km
- D C 89 – Trifeşti – Butnăreşti, drum neasfaltat, are o lungime de 8 Km
Nr.crt
Denumire obiectiv

Poziţia
km

Lungime
totală
(m)

Tip
îmbrăcăminte
existentă
Lungime
pe
tip
îmbrăcăminte
Asfalt

1
2

DJ 157

4+00
7+200

DC 90-DN 2

1 +
6+520

– 3200
260- 5,260

2,000

Pietrui
t
1200

Pămân
t
-

5,260

-

-

3,00

1,008

3

DC92 –DC91

00+4,008

4,008

4

DC 89-DJ 157

00+3.00

3,00

3,00

5

DC 9 3-DJ 157

00+4,458

4,458

4,458

6

DC 91-DN 15D

00+9,755

9,755

9,755

7

Drumuri satesti

00+25,5

25,2

25,2

pe 1,700
pr.

12

8

Pod
b.a.
DC92,peste
Valea Neagra
Pod b.a.
157,peste
Neagra

DJ 4,900
V.

10

9
10

Pod b.a. pe DC 92

1,200

8

11

Pod b.a pe DC 91

1,900

10

12

Pod b.a pe DC91

0,800

10

pe
pr.

- D C 90 – Trifeşti – până în DN 2, drum asfaltat, are o lungime de 5,26 Km
- D C 91 – din DN 15 D – Miron Costin , drum neasfaltat , are o lungime de 9,755
Km
- D C 92 – Miron Costin – Trifeşti, drum neasfaltat are o lungime de 5 Km
- D C 93 – Miron Costin – până în DJ 157, drum neasfaltat are o lungime de 5 Km
- Drumuri interioare săteşti sunt balastate
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2.3.

Agricultura

Spre deosebire de majoritatea ţărilor UE, agricultura a fost şi continuă să fie
un sector de primă importanţă în România, atât prin contribuţia sa în economie, cât
şi ca pondere a populaţiei ocupate. Permanent supuse evaluărilor şi analizelor,
performanţele sectorului agricol românesc rămân relativ modeste, în contrast cu
potenţialul său natural şi cu aşteptările populaţiei ca agricultura să-şi ajusteze rapid
structurile sub influenţa politicii agricole comune, prin facilitarea finanţării sistemului,
inclusiv asigurând investiţiile necesare creşterii. Anul 2011 a însemnat reluarea
procesului de creştere economică (cu 2,5% faţă de 2010), mai ales pe seama
majorării valorii adăugate brute din agricultură, silvicultură şi pescuit (+11,3%), în
timp ce exporturile au impulsionat dinamica din unele ramuri industriale (+5%).
Activitatea economică locală predominantă la nivelul comunei Trifeşti, o
constitutie agricultura, cu precădere de subzistenţă. Faţă de această constatare,
activtatea agricolă comportă cele mai mari riscuri, prin dependenţa faţă de condiţiile
meteo. Capacitatea redusă a producătorilor agricoli de a interveni pentru a diminua
impactul negativ al factorilor climatici, se datorează lipsei şi insuficienei dotărilor
pentru agricultură: sisteme de irigaţii, lucrări antierozionale, îndiguiri. Astfel, conform
MADR nonperformanţa producţiei agricole anuale este generată, în primul rând, de
dependenţa încă (prea) ridicată de condiţiile meteorologice anuale (meteodependenţa producţiei agricole) deoarece sistemele de irigaţii sunt, în mare parte,
degradate şi nefuncţionale, echiparea precară a fermelor cu instalaţii de irigare şi
costul ridicat al apei pentru irigat, dar şi datorită folosirii unor tehnologii agricole
învechite, cu consum redus din categoria inputurilor care susţin performanţa
(îngrăşăminte, substanţe de protecţia culturilor) şi cu echipamente tehnice depăşite
din punct de vedere al consumului de energie şi al productivităţii.
La nivel national, modificările structurale din România au fost în
continuare foarte mici. Numărul total al exploataţiilor agricole era în 2010 de
3,859 mii, cu 2% mai puţine decât în 2007. Dintre acestea, 99,2% erau
exploataţii fără personalitate juridică (exploataţii agricole individuale, persoane
fizice autorizate, întreprinderi familiale), care operau 53,5 % din totalul terenului
agricol înregistrat 1.
În ultimii 5-6 ani se simte o îmbunataţire a percepţiei cetăţenilor faţă de
avantajul asocierii în entităţi juridice care exploatează suprafeţe mari de terenuri
agricole şi care folosesc în procesul de lucru utilaje tehnologii performante.
Situaţia terenurilor la nivelul comunei Trifeşti :
Nr.
1
2
3
4
5
1

Categoria suprafeţei agricole
Total fond funciar
Suprafaţă agricolă totală
Teren arabil
Fâneţe
Păşuni

Ha
5969.40
5178.37
4784.71
14.83
378.16

Recensământul General Agricol din 2010
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Procent
100.00%
86.70%
80.15%
0.24%
6.33%
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6
7
8
9
10
11
12

Vii şi pepiniere viticole
Livezi şi pepiniere pomicole
Păduri
Ape si ape cu stuf
Drumuri si cai ferate
Curti -constructii
Terenuri neproductive

0.67
0.00
30.66
111.50
108.29
520.77
20.18

0.01%
0.00%
0.51%
1.86%
1.81%
8.72%
0.33%

Situatia fondului funciar : 5969.40 ha , din care
1. Teren agricol : 5178.37 ha , identificat astfel :
14.83
Arabil

378.16

Pausni
478.71

Fanete
Vii

Resursele solului sunt legate în principal de potenţialul celor 5178.37 ha teren
agricol din care: 4784.71 ha teren arabil si 392.99 ha fâneţele şi păşunile care
constituie baza de alimentare umană cât şi animală si 0.67 ha vii.
O altă resursă importantă este cea piscicolă prin Iazul Trifesti in suprafata de
94.27 ha.
2. Teren neagricol : 791.03 ha, din care :
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Potenţial agro – industrial
Profilul economic şi ocupaţia principală a locuitorilor este agricultura.
Suprafeţele ocupate cu păşuni comunale cât şi proprietate individuală, permit
creşterea unui număr de
1 750 bovine, 3 200 ovine, 460 cabaline, constituind
baza furajeră pentru animale. Rezultă un profil mixt agro – industrial în care domină
activităţi legate de fondul agricol.
Efective de animale 2 :
- Bovine = 1 750 capete
- Ovine = 3 200
- Porcine = 1 800
- Cabaline = 460
- Caprine = 550
- Păsări = 21 000
2.4. Activitatea industrială
Profilul economic al comunei în ceea ce priveşte activitatea industrială este
slab reprezentat. În comuna Trifeşti figurează un număr de 12 societăţi comerciale
cu capital privat şi
28 asociaţii familiale şi 21 persoane fizice autorizate.
Meşteşugurile tradiţionale şi activităţile meşteşugăreşti, satisfac numai cerinţele
locuitorilor comunei.
2.5. COMERŢUL
Sectorul particular este reprezentat printr-un număr de
12 societăţi
comerciale cu capital privat şi 28 asociaţii familiale şi 21 persoane fizice autorizate cu scop principal comerţul – alimentaţie publică.
Pe raza comunei nu există spaţii de depozitare special amenajate cu excepţia
celor aferente unităţilor comerciale şi de alimentaţie publică.
Pe raza comunei nu există unităţi de cazare în comun.

2.6. Domenii socio – culturale


EDUCAŢIE
Comuna Trifeşti are patru unităţi şcolare:

1. ŞCOALA GIMNAZIALĂ TRIFEŞTI , cu activitate de scolarizare Preşcolar,
Primar si Gimnazial, dispune de următoarele capacităţi :
-

Corp
Corp
Corp
Corp

A: 8 săli de clasă, 1 laborator fizică – chimie, 1 cabinet informatică
B: 2 săli sport, 1 cabinet istorie – geografie
C: 2 săli de clasă, 1 atelier
D: 2 săli de grădiniţă, 1 cabinet biologie

2. ŞCOALA PRIMARĂ TRIFEŞTI , nivel de şcolarizare Preşcolar şi Primar,
dispune de :
- 2 săli de clasă
- 1 grădiniţă cu 4 săli
2

Din evidentele actuale ale registrului agricol
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2. ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN cu activitate de scolarizare
Preşcolar, Primar si Gimnazial, dispune de următoarele capacităţi :
- Corp A: 5 săli de clasă, 1 laborator
- Corp B: 2 săli de clasă
- Corp C: 1 sală grădiniţă
4. ŞCOALA PRIMARĂ MIRON COSTIN avand nivel de şcolarizare pentru
învăţământul preşcolar şi primar dispunând de
- 3 săli declasă
- 1 sală grădiniţă

Total cadre didactice la nivelul instituţiei de învăţământ : 33 , din care:
5 educatoare;
- 11 învăţători;
- 17 profesori.
Titulari = 29 cadre
Suplinitori = 4 cadre (din care 2 calificate)
Navetişti = 29 cadre
Localnici = 4 cadre.

-

CULTURĂ
În domeniul culturii infrastructura constă în următoarele:
3 cămine culturale, din care 2 în satul Trifeşti şi unul în satul Miron Costin
1 bibliotecă comunală

-

4 biserici ortodoxe

-

1 biserică creştin adventistă de ziua a 7- a

-

4 monumente al eroilor din Războiul de Independenţă, din primul şi al doilea
Război Mondial

În prezent biblioteca comunală are ca cititori, în cea mai mare parte elevi.
Finanţarea bibliotecii se face de către Primărie , din bugetul local. În comună nu
există nici o librărie şi nici o altă sursă de difuzare a cărţii. Căminele culturale sunt
dotate cu Săli de festivităţi.
 SĂNĂTATE
Comuna Trifeşti are asistenţă sanitară umană printr-un Dispensar uman cu 1
cabinet medicale de medicină generală de familie, situat în satul reşedină şi un
cabinet medical de medicină generală de familie în satul Miron Costin. Există şi un
cabinet stomatologic şi două farmacii umane în satele Trifeşti şi Miron Costin.
Cabinetele de medicină generală sunt deservite de 2 medici şi 4 asistenţi medicali, iar
cel stomatologic de 1 medic. Unitatea nu are amenajate spaţii pentru bolnavi,
capacităţi de preparare şi servire a hranei.
Pe raza comunei există şi un cabinet sanitar veterinar , deservit de un medic
şi un tehnician veterinar.
17
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-

RELIGIE

În comuna Trifeşti există trei biserici ortodoxe, 1 biserică creştin adventistă de
ziua a 7 a şi din anul 2011, s-au pus bazele construirii unei noi biserici, după cum
urmează:
Biserica Sfântul Nicolae în Parohia Trifeşti– Biserica ortodoxă – „Sfântul
Nicolae”, construită în anul 1799, ctitor logofăt Constantin Balşu
Biserica Duminica Tuturor Sfinţilor în Parohia Miron Costin – Biserica ortodoxă
– „Duminica Tuturor Sfinţilor”, construită în anul 1520 – 1700, ctitor Irimia Vistiernic
Biserica Sfântul Nicolae în Parohia Sofrăceşti – Biserica ortodoxă – „Sfântul
Nicolae „
În satul Trifeşti sunt 2 cimitire, unul aparţinând Parohiei Trifeşti şi cel de al
doilea aparţinând Parohiei Sofrăceşti. Ambele sunt situate în intravilan.
În satul Miron Costin există un singur cimitir, pentru ambele parohii, amplasat
in interiorul intravilanului.
Pentru aceste cimitire s-a propus o zonă de protecţie de 50 metri, care a fost şi
materializată şi în reglementări.
2.7. Populaţia. Elemente demografice şi sociale 3



Structura populaţiei pe sate . Mişcarea populaţiei.
Total populaţie stabilă comună = 5 237 locuitori din care :
- sat Trifeşti = 3 205 locuitori - sat
Miron Costin = 2 032
locuitori
6000

5237
5000
4462

4000

3205
2818

3000

2032
2000

1733

1000
472
326

303
146

188

115

0

3

Total, din care

Populatie stabila

Persoane plecate
pentru o perioada
indelungata

Temporar absente

Total locuitori

5237

4462

472

303

Satul Trifesti

3205

2818

326

188

Satul Miron Costin

2032

1733

146

115

Conform datelor de la Recensamantul populatiei si cladirilor din anul 2011
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Structura populaţiei stabile, pe sexe si grupe de varsta

peste 80 ani

168

93

75-79 ani

164

103

70-74 ani

167

147

160
157

65-69 ani
60-64 ani

181

138

55-59 ani

149

108

50-54 ani

85

45-49 ani

83

139
186
162

40-44 ani

Femei

219

Barbati
153
157

35-39 ani
107

30-34

164

114
102

25-29 ani

96
103

20 - 24

124

15-19 ani

151

130
132

10-14 ani

136
137

5 - 9 ani
Sub 5 ani

91
0

50

100

19

115

150

200

250
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Populatia stabilă de peste 10 ani, pe sexe, dupa nivelul de educatie :

171

Fara studii

Femei

100

Barbati
501

Primar

429
651

Gimnazial

756

Profesional si de
ucenici

106
194
120
121

Liceal

Postliceale si de
maistri

10
8
19
25

Superioare

0



100

200

300

400

500

600

700

800

Populaţie stabilă activă

2500

2000

1500

1000

500

0
Intre 20-55 ani

Intre 55-65 ani

Barbati

1130

800

330

Femei

1276

1070

206

TOTAL

2406

1870

536
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Situaţia populaţiei active
2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
Cultiv.
Agricultur
terenurilo
Industrie
a
;

Sanatate, Administr
Pierderea Activi
Comert invatama
atie,
Someri capacitati intre 20nt
social
i de
55 ani
1870

Activi intre 20-55 ani
Salariati
Gospodaria proprie
Prestatii ocazionale

Inactivi

56

60

75

35

65

56

55

330
186

Someri

133

Pierderea capacitatii de munca

819

Inactivi
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Sporul natural

Se constată o scădere continuă a natalităţii, populaţia fiind îmbătrânită. Sporul
natural de creştere a populaţiei în 2011 este de: născuţi – 47, decedaţi – 87.
Ca în majoritatea zonelor rurale se constată un proces de îmbătrânire a
populaţiei şi tendinţa populaţiei tinere aptă de muncă de migrare către centrele
urbane apropiate (oraşe) sau în alte localităţi din ţară sau străinătate.
Degradarea în continuare a unor factori demografici (natalitate, mortalitate)
se apreciază că ar putea conduce la instalarea unor fenomene nedorite, respectiv la
tendinţa de scădere a numărului de locuitori ai comunei sau de menţinere în jurul
aceleiaşi cifre


Mişcarea migratoare – se remarcă un început de stabilizare şi repopulare a
localităţilor comunei, dată fiind retrocedarea terenurilor.
2.8.

Situaţie recapitulativă relevantă

Din prezentarea detaliată a datelor despre populaţia comunei Trifeşti putem
selecta o serie de concluzii relevante despre potenţialul uman, ca factor important de
care trebuie să tinem seama în stabilirea obiectivelor de dezvoltarea economico
socială în perioada 2014-2020, astfel :
•
Din totalul populaţiei active cu varsta cuprinsă între 20 si 55 ani , de
1870 de personae, doar 292 sunt salariate, adică abia 15,6% ;
•
Dintre salariati, doar un procent de 9,6 % desfaşoară activităţi
productive iar restul de 7% prestează servicii în domeniul sănătăţii, învăţământului,
administraţie sau asistenţă socială (în sprijinul persoanelor cu handicap grav) ;
•
Somerii reprezintă aproape 10 % din totalul populaţiei active si tinand
seama ca există înca multe persoane care nu s-au mai prezentat la Agentia Localaă
de Ocupare a Forţei de Muncă pentru înregistrare, procentul real al acestora este mai
mare ;
•
Persoanele care prestează munci ocazionale, în număr de 110 , adică
aproape 6 % este în creştere si mai ales în domeniul construcţiilor , unde se observă
un ritm mai mare al construcţiilor, în special al celor de locuinţe ;
•
Din numărul populaţiei inactive de 819 de persoane, ceea ce reprezintă
peste 49 % din totalul populaţiei apte de muncă, cea mai mare parte, aproape 85 %
o reprezintă femeile , care sunt inregistrate în datele statistice la activităţi casnice;
•
Relevant este faptul că din cele 1870 de persoane apte de muncă, cu
varste cuprinse între 20-55 ani, 800 sunt bărbaţi, adică 42,7% ;
•
Doar 140 de elevi urmează cursurile unui liceu, adică puţin peste 4,5%
din totalul populaţiei şi aproximativ acelaşi procent frecventează cursurile unei şcoli
profesionale sau ale unei şcoli de arte şi meserii ;
•
Numărul total al persoanelor având studii superioare este foarte mic,
adică 44 , ceea ce înseamnă un procent de 0,8%.
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2.9.

Zone cu riscuri naturale

În lipsa unor cercetări de specialitate de amploare, pe baza unei cercetări de
teren preliminare şi a informaţiilor pe plan local, vom evidenţia zonele cele mai
expuse riscului natural de apariţie a unor alunecări sau de producere a unor
inundaţii, pe raza comunei, pentru a lua măsurile care se impun şi pentru a evita
extinderea intravilanului în aceste zone.
În comuna Trifeşti, ca de altfel în majoritatea comunelor din judeţul Neamţ,
riscurile naturale sunt reprezentate de zone cu risc de inundabilitate şi zone cu
alunecări de teren. Teritoriul comunei este străbătut de pâraiele Româneşti şi Valea
Neagră, care uninduse formează un afluent al râului Moldova. Pe pârâul Valea
Neagră prin baraje succesive, s-au format iazuri populate cu peşte.
Pe cursul pâraielor Valea Neagră şi Româneşti s-au produs inundaţii datorate
revărsării apelor şi de aceea sunt necesare lucrări noi de prevenire şi de combatere a
inundaţiilor.
Situaţia de urgenţă

Obiectivul care poate fi afectat

Nr.
crt
1
2

3

4

Inundaţii
datorate - 2 km drum comunal
pârâului Valea Neagră
- 1 pod pe DC
50 ha teren arabil
Inundaţii datorate pr. În satul Trifeşti
Româneşti
- 30 ha teren arabil
În satul Miron Costin
- 20 ha teren arabil
- 1 km D.C.
- 24 gospodării
- 3 poduri
- 10 podeţe
Formare torenţi
- 16 gospodării
Valea Zăpodiei Trifeşti
- 2 km D.C
- 2 poduri pe D.C.
- 25 podeţe
- 30 ha teren arabil
Avarierea digului la - 150-200 m D.J 157
Ferma piscicolă Trifeşti - 50 ha teren arabil Trifeşti
- 3 locuinţe

În general teritoriul comunei nu este caracterizat ca zonă afectată de alunecări
de teren.

23

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI TRIFEŞTI PENTRU PERIOADA 2014 - 2020

2.10. Echipamente edilitare
Gospodărirea apelor.
Aria geografică pe care este aşezată comuna Trifeşti este bogată în ape
subterane. Pânzele freatice au debit bogat şi o mineralizare scăzută. Apele freatice se
găsesc în zona de luncă, la o adâncime de 1 – 1,3 m, cu o grosime a stratului acvifer
între 1,5 – 3m.
Apele, fie că este vorba de cele de suprafaţă, fie că este vorba de cele
subterane, cantonate în depozite aluviale, proluviale sau deluviale, constituie o
bogăţie importantă a comunei.
Gradul de echipare edilitară din comună este necorespunzător. Alimentarea cu
apă se realizează din fântâni care sunt expuse infestării cu colibacili sau cu nitraţi,
fără protecţie sanitară şi care în perioadele secetoase rămân cu apă puţină.
Utilizarea resurselor de apă se face din stratul freatic din cuaternar prin
fântâni, care nu au asigurate perimetrele de protecţie sanitară conform HG 101 /
1997.
Apele pluviale se scurg prin reţeaua de şanţuri şi canale în cursurile de apă
sau se infiltrează în sol şi subsol care, funcţie de structură, poate prezenta o mare
permeabilitate ceea ce poate conduce la interceptarea de către stratul freatic a
apelor uzate.
Nu s-au executat lucrari de consolidare a malurilor celor 2 pâraie şi nici nu
s-au
executat lucrari de indigurire .
În acest an se vor executa lucrari de refacere a
albiei şi consolidarea malurilor pâraului Româneşti de la intrarea în satul Miron Costin
până în zona căminului cultural, lucrare ce va asigura minimalizarea riscului la
inundaţie a gospodăriilor situate de+a lungul pârâului.
 Alimentarea cu apă
În prezent nu există sistem centralizat de alimentare cu apă, locuitorii
comunei se alimentează cu apă din fântâni individuale de medie adâncime.


Canalizarea apelor uzate
Nu există în comună un sistem de canalizarea apelor uzate şi deci o staţie
de epurare a apelor uzate. Majoritatea gospodăriilor ţărăneşti sunt echipate cu
latrine. O mică parte din casele de locuit din comună şi câteva unităţi de alimentaţie
publică au pentru colectarea apelor uzate, bazine vidanjabile sau injectează apa
uzată în subteran. Din bazinele vidanjabile, apele uzate sunt transportate la staţiile
de epurare a oraşelor apropiate.




Alimentarea cu gaze naturale.
Nu există în comună sistem de alimentare cu gaze naturale.

Alimentarea cu energie electrică
Alimentarea cu energie electrică a comunei se prezintă astfel:
Comuna este străbătută de două reţele de energie electrică care
însumează cca 20 Km
lungime. Este vorba de reţeaua de joasă tensiune de 0,4 KV care alimentează
consumul casnic şi cea de medie tensiune de 20 KV care alimentează agenţii
economici.
În zonă funcţionează 4 posturi aeriene de transformare a energiei
electrice.
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LEA 0,4 KV este construită pe stâlpi de beton, de-a lungul străzilor şi
alimentează consumatorii casnici, micii consumatori industriali, unităţi social culturale
şi iluminatul public.

Telefonie
Traseul de telefonie urmăreşte axa drumurilor comunale, circuitele
telefonice fiind de tip rural şi mai puţin interurban, montate subteran şi aerian.
Pe traseul drumului judeţean DJ 157 este instalată fibraoptică în săpătură.
Pe traseul drumului naţional DN 2 este instalată fibră optică în săpătură
Comuna are cca 1 000 posturi telefonice particulare.
Pe întreg teritoriul comunei Trifeşti este receptat semnalul telefoniei mobile
în reţeaua Vodafone şi Orange, în comună fiind peste 2500 abonaţi ai acestui sistem
de telecomunicaţii.


Alimentarea cu căldură
Comuna Trifeşti este străbătută de o conductă de transport gaze naturale
Horleşti – Roman, în extravilanul comunei. Comuna Trifeşti nu este consumator de
gaze naturale.
Clădirile din satele comunei sunt încălzite cu sobe şi foarte rar centrale
termice utilizând lemnul drept combustibil.




Gestionarea deşeurilor

În comuna Trifeşti serviciul de salubrizare a localităţii (precolectare, colectare,
transport şi depozitare deşeuri municipale) se desfăşoară sub controlul, conducerea
sau coordonarea autorităţiii publice locale. Momentan, salubrizarea localităţii se
execută neselectiv prin ridicarea deşeurilor din gospodăriile populaţiei prin sistemul
punctelor de colectare, dotate cu containere din metal sau plastic de diferite
capacităţi. Firma de prestari servicii de salubrizare utilizează pentru transportul
gunoiului menajer la depozitul Roman cu maşini speciale de transport deşeuri
menajere.
În viitorul apropiat , probabil incepand cu anul 2015 colectarea deşeurilor în
comuna se fa face selectiv. Până în prezent, prin proiectul de management integrat
al deşeurilor din judeţul neamţ la care suntem parte alături de Consiliul judeţean şi
celelalte comune din judeţ , s-au amenajat platformele betonate pentru un numar de
41 puncte de colectare selectivă, pe care se vor amplasa :
• 1 container de 1,1 mc pentru deşeuri reziduale;
• 3 containere a câte 1,1 mc fiecare pentru deşeuri reciclabile care se vor
colecta separat – hârtie şi carton, sticlă, plastic şi metale;
• Pentru deşeurile biodegradabile au fost recepţionate un număr de 774 de
containere cre se vor distribui către gospodăriile populaţiei interesate de
producerea composturilor.
Frecvenţa de colectare a deşeurilor actuală este de 1 data pe săptămână
pentru deşeurile reziduale şi 1 dată pe lună pentru cele reciclabile.
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III. ANALIZA SWOT
Analiza SWOT globală pentru Comuna Trifeşti
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- existenţa a importante resurse
naturale pe raza comunei (terenuri
agricole, suprafeţe întinse de păşune,
condiţii
bune
de
creştere
a
animalelor,
condiţii
favorabile
agriculturii, condiţii prielnice creşterii
pomilor fructiferi).

- rămânere în urmă a infrastructurii
drumuri, apă - canal, gaz metan;

de

- reţea de drumuri comunale nemodernizată;
- dotare minimală în
sociale şi al sănătăţii;

domeniul asistenţei

- condiţiile
de
locuit
nu
corespund
- pondere echilibrată a distribuţiei standardelor pentru un procent ridicat de
populaţiei pe grupe de vârstă
populatie;
- numărul populaţiiei tinere apte de - personal insuficient
pentru îndeplinirea
muncă este satisfăcător;
sarcinilor din ce în ce mai complexe în cadrul
Primăriei ;
- forţa de muncă este relativ ieftină ;
- existenţa
personalului
calificat în administraţie ;

înalt - resurse financiare
Primăriei;

scăzute

la

dispoziţia

dezvoltare
a
activităţilor
- baza materială a educaţiei şi culturii - insuficienta
economice derulate de locuitorii comunei;
este intr-o vizibilă dezvoltare;
- grad de poluare redus datorită
inexistenţei
agenţilor
economici
poluatori
(cu
excepţia
poluării
rezultate
în
urma
activităţilor
gospodăreşti şi a creşterii animalelor
);

- inexistenţa unor importanţi agenţi economici
care
să
preia
unele
din
greutăţile
administraţiei;
- slaba participare a locuitorilor comunei la
viaţa comunităţii;

- comuna este inclusă în Sistemul de
Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Neamţ ;
proiect
în
derulare
pentru
infrastructura de drumuri comunale ; -

grad scăzut de şcolarizare a populaţiei;
probleme sociale legate de sărăcie;
creşterea ratei şomajului
existenta unor zone vulnerabile la inundaţii;

- studii şi proiecte existente pentru - potenţial turistic slab ;
continuarea
modernizării
-comandarea unor studii şi proiecte fără
infrastructurii de drumuri comunale şi
finalitatea investiţiei
săteşti ;
- studii de fezabilitate necesare
proiectelor de investiţii în utilităţi - posibilitatea limitată de comandare a unor
(apa-canalizare şi gaz metan)
studii şi proiecte pentru atragerea fondurilor
financiare nerambursabile
,
datorită
- comuna este electrificată în
probabilitatii mari ca acestea sa nu fie eligibile
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proporţie de 98%

;

- acces uşor la reţeaua de telefonie şi - situarea comunei în afara unor zone cu
potenţial economic important (tranzit rutier,
internet
turism , platforme comerciale, depozite zonale,
- existenţa unui efectiv crescut de ş.a.)
animale în gospodării;
Zonă mediu favorabilă activităţilor
economice;
- intervenţia omului în
înconjurător este redusă.

mediul

OPORTUNITĂŢI

RISCURI

- integrarea în zona oprtunităţilor de - insuficienta dezvoltare a infrastructurii
poate
alunga potenţialii
investitori
în
dezvoltare regională ;
economie;
- existenţa unor potenţiale surse de
finanţare prin intermediul unor - continuarea plecării populaţiei tinere către
fonduri prevăzute în cadrul unor alte zone şi ţări;
proiecte naţionale şi europene în
- absenţa
spiritului
antreprenorial
la
următorii 3-6 ani ;
populaţie;
- posibilitatea de a lansa oferte
investitorilor interesaţi prezentând - greutăţi mari în accesarea fondurilor
potenţialul economic al comunei financiare nerambursabile de anvergură
datorită terenurilor cu o mare datorită costurilor mari de cofinanţare ;
productive obtinuta la majoritatea - posibilitatea limitată de comandare a unor
culturilor; existenţa unui cadru studii şi proiecte pentru atragerea fondurilor
natural
adecvat
dezvoltării financiare nerambursabile
,
datorită
pomiculturii şi a cultivării legumelor ; probabilitatii mari ca acestea sa nu fie eligibile
Atragerea investitorilor datorită forţei ;
de muncă ieftine chiar de pe plan
local ;
- cooptarea unor investitori interesaţi
pentru
cooperarea
în
sistemul
parteneriat public privat ;
- receptivitate faţă de propunerile
economice ale unor dezvoltatori de pe
piaţa energetică alternativă
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3.1. SOCIAL, SĂNĂTATE
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- serviciul acreditat de asistenta - Insuficienta personalului calificat in servicii
sociala din cadrul Primariei;
sociale;
- existenta programelor legale
ajutoare sociale;

de - absenta actorilor locali capabili sa presteze
sau sa preia servicii sociale;

- ponderea scazuta a persoanelor cu - lipsa programelor pentru sustinerea si
handicap grav;
incurajarea reintegrarii active pe piata muncii;
- Cămin de batrâni cu o capacitate de - fonduri reduse la nivel local pentru servicii
până la 20 de persoane
sociale;
- caminele culturale sunt solutia - dotarea materiala in domeniu este veche si
pentru
gazduirea
activitatilor insuficienta;
sociale, activitati care pot aduce si
- existenta unei categorii numeroase de
fonduri pentru reabilitarea cladirilor;
persoane aflata in situatie de risc social
- acces direct la informatii privind
formele de ajuotr de stat datorita - lipsa de spatii adecvate ori a altor spatii care
pot fi reabilitate
si
transformate
in
liniilor de comunicatii existente;
obiective sociale;
- existenţa personalului calificat - lipsa unor centre sociale;
pentru furnizarea de servicii în
- neatractivitatea
mediului
rural pentru
domeniul sănătăţii;
specialistii in domeniu;
- existenţa infrastructurii pentru
furnizarea de servicii medicale;
OPORTUNITÎŢI

RISCURI

- posibilitatea
ca
infrastructura
existenta sa serveasca ca spatii
pentru furnizarea de servicii sociale in
urma
reabilitarilor
si
modernizarilor absolut necesare;

- neindeplinirea
standardelor
asistentei sociale;

in domeniul

- interpretarea gresita a scopului serviciilor
de asistenta sociala;

de - slaba capacitate de absorbtie a fondurilor
existente la nivel de guvern sau a fondurilor
UE datorita absentei
specialistilor
si
a
- oportunitati
de
finantare consultantei in domeniu;
nerambursabila
prin
fonduri
guvernamentale si
prin fonduri - insuficienta fondurilor locale pentru activitati
structurale POSDRU, PO Regional si sociale;
PO Dezvoltare Rurala
- absenta
fondurilor
pentru
- existenta politicilor sociale
sustinere din partea UE;

cofinantarea proiectelor sociale potentiale a
fi finantate cu fonduri UE;
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3.2. DEZVOLTARE ECONOMICĂ
3.2.1. AGRICULTURĂ, ZOOTEHNIE, PISCICULTURĂ
PUNCTE TARI
•

PUNCTE SLABE

bogatia naturala a comunei •
propice
cultivării
unei
mari
•
varietăţi de culturi agricole;

•

repartizarea
proportionata
naturală a arealului agricol ;

si

•

dezvoltarea de la an la an a
societăţilor agricole prin sporirea •
suprafeţelor agricole arendate de
la locuitori;

•

utilizarea pe scara largă a •
tehnologiilor noi de cultivare a
terenurilor ;
•

•

funcţionarea
măsurilor
de
încurajare a cultivării terenurilor
prin subvenţii directe acordate
producătorilor ;

•

existenţa instituţiilor specializate
de consultanţă în domeniul
agricol;

•

existenţa unei indelungate tradiţii
în comună de creşterea animalelor
şi piscicultură

OPORTUNITĂŢI

•

inexistenţa sistemului de irigaţie ;
fracţionarea
terenurilor
agricole
ale
taranilor care nu sunt inscrişi în asociaţii ;
inexistenţa unui sistem centralizat
desfacere a produselor agricole ;

de

slaba dezvoltare a infrastructurii de
drumuri agricole adaptate la nevoile
masinilor agricole de mare capacitate ;
forţa de muncă bazată în special pe
persoanele îmbătrânite
lipsa pădurilor private

RISCURI

•

Existenţa programelor de finanţare •
care acoperă o plajă mai mare a
necesităţilor economice ;

Degradarea calităţii solurilor datorită
neluării măsurilor oportune de îmbunătăţiri
şi amendamente;

•

Existenţa
fondurilor
speciale •
pentru dezvoltarea rurală

Utilizarea incorectă a
chimice şi a pesticidelor ;

•

Posibilitatea obţinerii de credite •
mai avantajoase pentru susţinerea
unor cofinanţări ;
•
Condiţii favorabile de înfiinţare a
plantaţiilor de pomi fructiferi şi a
viţei de vie ;

Condiţii
climatice
nefavorabile
inundaţii, secetă, furtuni, viscole)

•

îngrăşămintelor
(ploi,

Capacitatea limitată a populaţiei de a
susţine dezvoltarea unei afaceri şi
receptivitatea scăzută despre condiţiile pe
care trebuie să le îndeplinească pentru
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•

Crearea perdelelor de protecţie
prin plantarea de plantaţii de
salcam în locurile şi zonele
vulnerabile la înzăpeziri

•

Reorientarea
tinerilor

profesională

accesarea de fonduri nerambursabile

a

3.2.2. INDUSTRIE , COMERŢ, SERVICII, TURISM
PUNCTE TARI
•

Existenţa următoarelor societăţi în •
domeniu :
•
- 1 fabrică de producere a
branzei de vacă
de

producere

a •

Slaba putere financiară a zonei;
Nesiguranţa
modificarea
economice ;

mediului de afaceri prin
continuă
a
legislaţiei

-

1 atelier
boltarilor

-

2 ateliere de tâmplărie

•

Încurajarea ,,muncii la negru,,

-

1 atelier PVC si termopan

•

-

-

7 mori de cereale din care una
specializată pe obţinere a •
furajelor brute şi granulate
pentru animale
•
25 de magazine desfacere
produse alimentare
•
1 magazin tip market

Inexistenţa reţelei de apă , canal şi gaz
metan ;

-

1 service auto

-

1 motel

-

•

PUNCTE SLABE

Costuri ridicate de aliniere la normele
europene de producţie şi desfacere;

Starea degradabilă a infrastructurii datorită
insuficientei investiţii de reabilitare ;
Promovarea
zonei ;

insuficienta

a

potenţialului

Lipsa obiectivelor economice strategice din
zonă ;

•

Forţa de muncă necesită recalificare pentru
noile tehnologii de producţie ;

•
Forţă de muncă este calificată
pentru
desfăşurarea
acestor
activităţi productive;
•

Interesul din ce în ce mai scăzut al tinerilor
pentru studiu;

•

Cadrul natural adecvat atragerii
investitorilor

•

Apropierea de zona urbană este in
avantajul investitorilor economici;

•

Intreaga comuna este electrificată

•

La nivelul comunei sunt asigurate
serviciile de transport în comun,
telefonie, televiziune, internet,

Izolarea turistică.
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salubrizare, invăţământ, poştă
OPORTUNITĂŢI
•

•

•

RISCURI

Atragerea
investitorilor
prin •
acordarea unor facilitaţi privind
punerea la dispoziţie a unor
amplasamente(terenuri)
pentru •
construirea de microintreprinderi,
fabrici, depozite, ateliere ;

Lipsa unor activităţi de lobby susţinute de
actorii locali ;

Căutarea marilor investitori care •
sa agreeze practica parteneriatului
public privat în zona utilităţilor de •
gaze naturale, apă şi canal ;
•
Cooperarea
cu
alte
unitati
teritoriale administrative pentru
realizarea în comun a marilor
proiecte care vizeaă utilităţile şi •
serviciile , precum şi infrastructura
zonală ;

Slaba competitivitate a prestatorilor de
servicii ;

•

Receptivitate crescută şi studiul •
obiectiv al ofertelor investitorilor în
domeniiul
utilizării
energiei
alternative ;

•

Realizarea unor proiecte viabile in
scopul asigurării unor finanţări
sigure .

Realizarea unor proiecte fără acoperire
obiectivă a necesităţii lor pe termen mediu
şi lung ;

Acces redus la credite ;
Neatractivitatea economică a zonei datorită
lipsei utilităţilor importante precum apa şi
canalizarea şi a gazului metan ;
Limitarea dezvoltării economice datorită
consumului fără existenta capacităţilor
productive ;
Lipsa unor obiective turistice care să atragă
un flux substanţial de turişti

3.2.3. TRANSPORT
PUNCTE TARI
•

•

•

PUNCTE SLABE

Existenţa unei infrastructuri de •
drumuri care asigură legătura în
orice condiţii de anotimp cîntre
localităţi , cât mai ales cu
municipiul Roma şi cu municipiul
•
piatra Neamţ ;
Drumurile asfaltate şi pietruite din
interiorul comunei poate asigura
un transpor de călători şi mărfuri •
în condiţii satisfăcătoare ;
Apropierea de calea ferata Roman
–Bacău şi de şoseaua europeana
•
E-85, Suceava –Bucureşti ;

Condiţiile de transport ale călătorilor şi
marfurilor au ramas la nivelul anilor 2010
de când nu s-au mai realizat investiţii
majore ;
Inexistenţa unui investitor care
investească în transportul intern
perosane gen maxi-taxi ;

să
de

Slaba finanţare la nivel de unitate
administrativ
teritorială
în
vederea
susţinerii integrale a costurilor modernizării
drumurilor comunale ;
Sprijinul sporadic al autorităţilor judeţene
în susţinerea finanţării drumului de intzeres
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•

judeţean DJ 157 care strabate centrul
comunei şi asigură legătura cu Drumul
naţional DN 15 pentru comunicaţia Piatra
Neamţ şi Roman ;

Implementarea proiectului de
modernizare a drumurilor DC 91,
92, 93 ;
•

OPORTUNITĂŢI
•

•

•

RISCURI

Cooperarea
cu
alte
unitati •
teritoriale administrative pentru
realizarea în comun a marilor
proiecte care vizeaă utilităţile şi •
serviciile , precum şi infrastructura
zonală ;
•
Acesarea fondurilor structurale :
Programul Operaţional Sectorial •
de
Mediu,
de
Transport,
Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală ;

•

Costuri mari de finanţare a proiectelor de
mare anvergură ;
Lipsa personalului specializat în elaborarea
proiectelor de atragere a fondurilor ;
Angajarea de cheltuieli suplimentare pentru
finalizarea proiectelor stagnate;
Neincluderea
comunei
în
viziunea
strategica de dezvoltare imediată
a
judeţului, ori a regiunii nord-est în
infrastructura de transport rutier.

Posibilitatea obţinerii de credite
avantajoase pentru susţinerea
părţii de cofinanţare

3.3. MEDIU
PUNCTE TARI
•

Cheltuieli importante de resurse financiare
pentru
asigurarea
practicabilitaţii
drumurilor pe timp de iarnă (porţiuni
importante unde se înzăpezeşte sau se
formează polei)

PUNCTE SLABE

Participarea la proiectul ,,Sistem •
de management integrat al
deşeurilor în judeţul Neamţ ;
•
Existenţa unui sistem actual de
colectare al deşeurilor care se
încadrează
în
etapa
premergătoare colectării selective
•
din cadrul programului integrat ;

•

Calitatea solului , a aerului şi apei
înca neafectate de activităţile
economoce specifice marilor zone
aglomerate ;

•

Pe

teritoriul

comunei

nu

se

•

Inexistenţa sistemelor de alimentare cu
apa şi canalizare ;
Existenţa unui număr mare de persoane
care folloseşte pentru băut apa provenită
din fântâni de mică adâncime ,
neverificată sanitar;
Obiceiuri învechite ale oamenilor de
depozita în gospodăriile proprii, în locuri
neamenajate, dejecţiile provenite de la
animale , ori aruncarea acestora în zona
pâraielor;
Existenţa unor zone de risc de inundaţii
provocate de pârâul Româneşti şi de
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înregistrează alunecări de teren

scurgerile de pe versanţi ;
•

OPORTUNITĂŢI
•

•

•

•

RISCURI

Creşterea calităţii vieţii locuitorilor •
comunei
prin
introducerea
treptată
a
sistemului
de
alimentare cu apă, a canalizării şi
prin introducere colectării selective
a deşeurilor, utilizării rampelor •
speciale de depozitare a gunoiului
de grajd;
•
Existenţa fondurilo structurale :
POS mediu, POS Transport, PNDR
;
•
Posibilitatea obţinerii de credite în
condţii
avantajoase
pentru
cofinanţarea anumitor proiecte de
dezvoltare:
•
Existenţa
unei
concurenţe
constructive in scrierea proiectelor
de investiţii (piaţa este într-o
continuă dezvoltare a ofertelor
manageriale,
precum
şi
a
variantelor de plată în cazul
succesului unui proiect)

3.4. EDUCAŢIE şi CULTURĂ
PUNCTE TARI

Suprafaţa pădurilor, livezilo şi parcurilor
este foarte mică raportată la numărul
populaţiei şi suprafaţa comunei

Capacitatea scăzută a populaţiei de a
prelua costuri specifice de utilizare a
viitoarelor servicii de utilităţi (apa+canal,
colectarea deşeurilor, gaz metan)
Capacitate scăzută a primăriei de a finanţa
proiecte mari de infrastructură ;
Insuficienta colaborare cu unităţi teritoriale
vecine pentru finalizarea unor proiecte
comune;
Existenţa mai multor proiecte simultane
care ar putea crea disfuncţionalităţi de
finanţare atât pe plan local cât şi la nivel
guvernamental ;
Sancţiuni (penalizări) tehnice ca urmare a
lipsei unui management defectuos în cadrul
proiectelor de anvergură

PUNCTE SLABE

•

Spaţii suficiente şi bine dotate •
pentru
desfăşurarea
unui
învăţământ de calitate;

Diminuarea fondurilor financiare odată cu
finanţarea dupa principiul număr de
elevi/unitate de învăţământ ;

•

Finanţarea continuă a programelor •
de renovare a şcolilor ;

•

Preocuparea administraţiei locale
de modernizare a şcolilor ;

•

Personal didactic calificat ;

Inexistenţa unei politici clare la nivel
naţional care să stabilească un singur
ordonator de credite nivelul teritoriului,
astfel că fondurile de administrare se
suprapun cu cele de educaţie neexistînd un
management financiar unic ;

•

Existenţa programelor specifice de •
pregătire continuă a personalului

Slaba preocupare a elevilor de a se dedica
complet studiului .
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didactic
•

Posibilitatea îmbunătăţirii
materiale specifice

bazei

OPORTUNITĂŢI

RISCURI

Posibilitatea îmbunătăţirii bazei •
materiale specifice printr-o dirijare
eficientă a resurselor financiare în
dotări didactice de maximă •
eficienţă ;

Decalaje mari de promovabilitate faţă de
elevii de la oraş ;

•

Accesarea programelor specifice •
modernizării
unitaţilor
de
învăţământ ;

Existenţa unor suprapuneri ale actului de
management datorită necorelării nevoilor
existente în concordanţă cu posibilităţile şi
sursele financiare ;

•

Utilizarea curriculelor specifice
învâţămantului care să asigure o •
promovabilitate crescută în rândul
elevilor;

Posibilitatea plecării cadrelor foarte bine
pregătite spre oraş

•

Crearea unor programe specifice
care sa inducă în rândul elevilor o
mai bună atragere spre cultură ,
spre învăţământul practic , pe
acumulari remanente de durată,
pe
utilizarea
cunoştinţelor
specifice pieţei muncii aflate intr-o
continuă schimbare

•

3.5. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
PUNCTE TARI
•

•

•
•
•

Cadrul
legal
educaţional ;

instabil

al

sistemului

PUNCTE SLABE

Implicarea activă a conducerii în
•
procesul
de
reformă
a
administraţiei ;
•
existenta
unor
proceduri
organizationale care faciliteaza
desfasurarea
raporturilor
de
munca in institutie si asigura un •
flux
informational
si
al
documentelor adecvat;
•
existenta programelor de pregatire
a personalului primariei;
•
actualizarea
periodica
a
organigramei institutiei;
•
aplicarea
unui
management

eficienta redusa a politicilor publice aplicate
la nivelul primariei;
salariile reduse si posibilitatile reduse de
motivare financiara indeparteaza oamenii
pregatiti de domeniul administratiei;
imposibilitatea
promovarii
salariatilor in cadrul institutiei;
personal insuficient si alocarea de sarcini
suplimentare care depasesc fisa postului;
absenta expertizei in absorbtia de fonduri
structurale;
lipsa unor metodologii de raportare si
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financiar
riguros
bazat
pe
utilizarea rationala si eficienta a
•
bugetului/fondurilor disponibile;
•

dotare cu echipamente IT;

•

existenta personalului propriu care
poate constitui nucleul pentru •
dezvoltarea de programe;

•

Asigurarea liberului acces la •
informatii de interes public si
transparenta
procesului
•
administrativ pentru dezvoltare
comunitară
•

•

•
OPORTUNITĂŢI

•

evaluare lunara a activitatii desfasurate;
fonduri reduse alocate formarii profesionale
continue la nivelul institutiei;
baza materiala precara;
dotari IT depasite din punct de vedere
tehnic;
patrimoniu restrans care
desfasurarea de activitati;

nu

permite

lipsa parteneriatelor public-privat;
resurse
financiare
insuficiente pentru
modernizarea si dezvoltarea Primariei;
constrangerile
financiare
domeniile de interventie;

restrang

RISCURI

oportunitati
de
finantari •
nerambursabile
in
domeniul
pregatirii
personalului •
administratiei POS DRU

fluctuatii de personal;

oportunitati de modernizare a •
administratiei: PO Dezvoltarea •
Capacitatii Administrative.

absenta resurselor financiare;

ciclurile
electorale
perturba
functionarea administratiei locale;

inexistenta
parteneriatelor
dezvoltarea de programe;

•

imposibilitatea
potentialilor parteneri;

•

cadrul legislativ instabil.
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IV. DIRECŢII PRIORITARE DE DEZVOLTARE
Prezenta strategie se refera doar la domenii de intervenţie in care are atribuţii
Consiliul Local, fiind excluse domeniile care nu cad in sarcina acestei institutii, cum ar
fi activitatile private in domeniul economic. Aceste activitati private pot fi insa
spijinite de catre administratia locala, mai ales ca in viitor vor aduce venituri la
bugetul local. Strategia se refera si la acele posibilitati ale autoritatilor locale de a
sprijini dezvoltarea economica si sociala a comunitatii.
Pentru implementarea anumitor masuri este nevoie de o conlucrare cu alte autoritati
locale vecine si cu Consiliul Judetean Neamt, precum si cu alte institutii abilitate. Este
vorba mai ales de infrastructura mare, unde se impun colaborari cu diversi parteneri.
Consiliul Local al Comunei Trifeşti va stabili ordinea prioritatilor in functie de nevoile
locale si de resursele financiare disponibile.
4.1. Obiective strategice de dezvoltare
Strategia de dezvoltare economico-sociala durabila a comunei Trifeşti este o
strategie pe termen mediu şi lung care necesita o atentie deosebita in ceea ce
priveste obiectivele si rezultatele acesteia. Rezultatele pe termen lung trebuie
evaluate cu rezerva de rigoare avand in vedere multitudinea factorilor neprevazuti
care pot influenta obtinerea acestora.
Planificarea strategica rurala este axata pe urmatoarele directii de actiune:
• Dezvoltarea durabila a comunei ceea ce presupune schimbari majore de
cultura si conceptie referitoare la utilizarea rationala a resurselor de catre
toate categoriile implicate (populatie, institutii, operatori economici, etc);
• Intarirea capacitatii institutionale;
• Dezvoltare network rural in vederea unei mai bune colaborări intre
localităţi si utilizarea celor mai bune practici;
• Dezvoltarea parteneriatelor public-private;
• Aplicarea unui management coerent si eficient al resurselor (atat
integrarea fluxurilor de resurse materiale, umane, financiare, energetice
cat si integrarea fluxurilor de resurse materiale si energetice intr-un ciclu
natural);
• Aplicarea tehnicilor de eco-piata (emiterea de reglementari pentru ecotaxe, furnizarea utilitatilor publice in sistem de piata, analizarea si
evaluarea investitiilor dupa criterii de mediu, elaborarea bugetului local
tinand cont de problemele de mediu);
• Codul de design arhitectonic si Agenda Habitat -1996, care stabilesc reguli
privind design-ul unei cladiri, materiale de constructii, bioclimat, spatii
verzi, orientarea cladirilor in spatiu, terenuri naturale, utilizarea resurselor,
eficienta energetica, etc.);
• Identificarea si evaluarea nevoilor comunitatii si corelarea acestora cu
capacitatea administratiei publice de a raspunde nevoilor identificate;
• Realizarea de programe/proiecte tinand cont de: nevoile comunitatii locale,
capacitatea tehnica de executie, resursele financiare si umane, viabilitatea
financiaraa programului/proiectului;
• Protectia mediului.
36

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI TRIFEŞTI PENTRU PERIOADA 2014 - 2020

Obiectivul general de dezvoltare a comunei Trifesti consta in reducerea
decalajelor fata de oras si imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor comunei prin
asigurarea serviciilor publice absolut necesare pentru apropierea standardului general
de dezvoltare catre nivelul unor comunitati similare din Uniunea Europeana.
Obiective specifice principale:








dezvoltarea si modernizarea infrastructurii fizice prin modernizarea
drumurilor comunale si construirea unor cai de acces spre zonele izolate,
extinderea reţelei de alimentare cu apa, extinderea retelei de canalizare,
constructie statie de epurare, introducerea retelei de gaz metan;
dezvoltarea si modernizarea infrastructurii sociale pentru imbunatatirea
calitatii vietii prin modernizarea infrastructurii de invatamânt, cultura,
sanatate si servicii sociale;
stimularea dezvoltarii economice in zona pentru cresterea nivelului de trai
al populatiei - diversificarea activitatilor economice si reducerea
dependentei de agricultura si cresterea animalelor;
protectia mediului.

Strategia de Dezvoltare conţine priorităţi si masuri ce vor putea fi finanţate de
la bugetul local, de la bugetul de stat si din fondurile structurale europene (Fondul
Social European, Fondul European de Dezvoltare Regionala si Fondul Agricol
European pentru Dezvoltare Rurala). In scopul atragerii investitorilor vor trebui
accesate fonduri din programele operationale sectoriale: transport, mediu, dezvoltare
resurse umane, dezvoltarea capacitatii administrative, cresterea competitivitatii
economice, precum si Programul Operational Regional. Dar principala sursa de
finantare pentru dezvoltarea comunei va fi Fondul National pentru Dezvoltare Rurala.
Pentru a accesa aceste fonduri europene trebuie indeplinite mai multe conditii:
- Trebuie luata in calcul posibilitatea de a obtine credite bancare pentru a
putea
asigura cofinantarea acestor proiecte si pentru a putea atrage fonduri cât mai mari in
scopul rezolvarii problemelor locale existente ;
- Trebuie elaborate documentatii specifice (cum ar fi studii de fezabilitate)
inainte de depunerea cererilor de finantare; aceste documentatii sunt destul de
costisitoare, dar reprezinta o conditie absolut necesara pentru accesarea fondurilor,
precum si o dovada asupra necesitatii proiectului si a seriozitatii aplicantului. Daca
autoritatea locala nu are fonduri pentru aceste documentatii, este evident ca
finantatorul isi va pune problema daca solicitantul are capacitatea de a implementa
proiectul.
- Necesitatea pregatirii personalului pentru a elabora aceste cereri de finantare
si aici se impune participarea la toate sesiunile de instruire si informare organizate de
catre diverse organisme.
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4.2. Priorităţi şi masuri de intervenţie :


PRIORITATE 1. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE

Obiectivul general al acestei prioritati consta in imbunatatirea conditiilor de viata
pentru locuitorii comunei Trifeşti.
Componenta 1.1. Populatia. Ocuparea fortei de munca
Obiective pe termen mediu si lung
 Cresterea standardului de viata pentru locuitorii comunei;
 Crearea de conditii de viata atractive atat pentru mentinerea populatiei tinere in
localitate cat si pentru atragerea populatiei care ar dori sa se stabileasca in
comuna;
 Crearea de conditii si facilitati pentru familiile monoparentale, familiile tinere cu
copii, persoane defavorizate;
 Imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor comunei prin cresterea gradului de
informatizare ca urmare a introducerii tehnologiei IT, atat in institutiile publice
(primarie, scoli, camine culturale, etc.), cat si in gospodariile populatiei;
 Crearea de noi locuri de munca, in diverse domenii de activitate (inclusiv domenii
non-agricole) cu venituri suficiente pentru a asigura un nivel de trai decent;
 Facilitarea accesului la formare profesionala in vederea calificarii sau recalificarii
pentru reconversia profesionala in domenii cautate pe piata fortei de munca.
Componenta 1.2. Sanatate si servicii medicale. Asistenta sociala
Obiective pe termen mediu si lung
 Asigurarea de servicii medicale suficiente si la standarde europene;
 Facilitarea accesului populatiei la servicii medicale de calitate;
 Dezvoltarea unui program complex pentru informarea si educarea populatiei in
spiritul unui mod de viata sanatos;
 Efectuarea unui studiu pentru identificarea factorilor de risc asupra calitatii vietii si
aplicarea solutiilor corespunzatoare;
 Imbunatatirea calitatii serviciilor sociale;
 Dezvoltarea de parteneriate public-private pentru diverse proiecte/programe
sociale (asistarea mamelor singure, consiliere psihologica pentru copii, etc.) sau
identificarea actorilor locali care sa preia administrarea serviciilor sociale;
 Dezvoltarea infrastructurii serviciilor de asistenta sociala prin crearea de centre
pentru batrani, persoane defavorizate, persoane cu nivel scazut de trai, etc.
Componenta 1.3. Educatie si cultura
Obiective pe termen mediu si lung
 Asigurarea unui sistem educational performant, flexibil si adaptat conditiilor din
mediul rural;
 Facilitarea accesului pentru toti la educatie;
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Modernizarea infrastructurii de educatie si asigurarea dotarilor, inclusiv IT,
necesare desfasurarii unui proces educational competent si competitiv;
Facilitarea accesului la formare profesionala continua a adultilor;
Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii specifice pentru educatie sportiva cu
baze materiale corespunzatoare;
Implementarea de programe scolare pentru formarea comportamentului si
deprinderilor privind protectia mediului;
Diversificarea activitatilor culturale la nivelul comunei;
Modernizarea infrastructurii de cultura, intretinerea si conservarea obiectivelor
culturale;
Facilitarea accesului la informatii prin intermediul structurilor de cultura;
Revitalizarea practicilor traditionale/artei populare, valorificarea acestora
si
asigurarea transmiterii catre generatiile viitoare.


PRIORITATE 2. DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA
INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE

Obiectivul general al acestei prioritati consta in restructurarea, modernizarea si
dezvoltarea infrastructurii tehnice ca factor de echilibru in amenajarea teritoriului, in
conformitate cu cerintele de integrare in Comunitatea Europeana.
Componenta 2.1. Infrastructura de drumuri
Obiective pe termen mediu si lung
 Crearea unei retele de drumuri la standarde UE, care sa deserveasca necesitatile
locuitorilor comunei si sa asigure cadrul necesar pentru dezvoltarea activitatilor
economice;
 Modernizarea infrastructurii de drumuri si transport in acord cu normele privind
protectia mediului inconjurator;
 Cresterea sigurantei in circulatia publica si asigurarea liberei deplasari a
locuitorilor comunei.
Componenta 2.2. Infrastructura tehnico-edilitara
Obiective pe termen mediu si lung
 Informarea si constientizarea locuitorilor comunei cu privire la necesitatea
racordarii la reteaua tehnico-edilitara pentru eliminarea riscului expunerii la
poluare si agenti patogeni;
 Asigurarea de dotari edilitare complete si functionale, capabile sa deserveasca
necesitatilor locuitorilor comunei, in conditii civilizate;
 Facilitarea accesului tuturor locuitorilor comunei la reteaua tehnico-edilitara.
Componenta 2.3. Gestionarea deseurilor
Obiective pe termen mediu si lung
 Cresterea gradului de curatenie a comunei si reducerea poluarii prin infiintarea
sistemului de colectare selectiva a deseurilor;
 Cresterea nivelului de cunostinte a populatiei cu privire la depozitarea
neorganizata a deseurilor solide post-utilizare si arderea poluanta a unor
materiale post - utilizare (cauciuc, mase plastice, textile sintetice);
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Crearea infrastructurii locale de colectare si depozitare intermediara a deseurilor
solide;
Promovarea, la toate nivelurile de administrare si de varsta, a conceptelor
moderne gestionare a deseurilor.

PRIORITATE 3. DEZVOLTARE ECONOMICA
Obiectivul general al acestei prioritati consta in ridicarea nivelului de trai al
populatiei prin imbunatatirea conditiilor de dezvoltare economica a comunei.
Componenta 3.1. Agricultura si cresterea animalelor
Obiective pe termen mediu si lung
 Cresterea productivitatii in sectorul agricol si zootehnic, reducerea populatiei
ocupate in agricultura de subzistenta;
 Diversificarea activităţilor agricole generatoare de venit;
 Promovarea unor politici agricole care sa dezvolte practici de agricultura
duranbila, sa conduca la performanta si la valorificarea biomasei (nealimentar);
 Dezvoltarea unei agriculturi ecologice care si-ar putea gasi piata de desfacere in
Uniunea Europeana;
 Promovarea unei politici adecvate în domeniul resurselor umane care lucrează in
agricultura;
 Promovarea unei politici de mecanizare a agriculturii;
 Organizarea de exploataţii agricole pentru culturi performante.
Componenta 3.2. Comert si servicii
Obiective pe termen mediu si lung
 Crearea conditiilor necesare pentru desfasurarea unui comert civilizat pe raza
comunei, comert care sa respecte reglementarile in vigoare si care sa nu
pericliteze sanatatea populatiei;
 Asigurarea facilitatilor necesare (utilitati) pentru localizarea de afaceri in comuna
Trifesti;
 Alinierea la standardele aprobate a activitatilor comerciale;
 Promovarea unor tehnici eficiente de marketing;
 Crestarea calitatii serviciilor pe raza comunei;
 Promovarea unei politici de asociere a intreprinzatorilor locali si atrasi pentru
dezvoltarea unor activitati economice in domeniul serviciilor;
 Facilitarea accesului la servicii de consultanta in domeniu, inclusiv pentru
accesarea de fonduri europene;
 Promovarea spiritului antreprenorial in rândul populatiei comunei prin organizarea
a diverse forme de pregatire in domeniu;
 Promovarea, la toate nivelurile de administrare si de varsta, a conceptelor
moderne gestionare a deseurilor.
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PRIORITATE 4. PROTECTIA MEDIULUI
Obiectivul general al acestei prioritati consta in prezervarea mediului inconjurator
si combaterea poluarii, in concordanta cu cerintele si directivele impuse de
standardele UE in domeniu.
Componenta 4.1. Amenajarea spatiilor verzi
Obiective pe termen mediu si lung
 Imbunatatirea calitatii vietii si cresterea gradului de confort pentru populatia
comunei Trifesti prin amenajarea spatiilor verzi din comuna;
 Dezvoltarea unui program de educatie ecologica a locuitorilor comunei;
 Elaborarea unui proiect comunitar de amenajare a spatiilor verzi;
 Stabilirea unui regulament de amenajare a curtilor private, cu reglementari
privitoare la penalizari.
Componenta 4.2. Combaterea eroziunii solului, desecari si amenajari ale
albiilor cursurilor de apa, regularizari si alte lucrari hidrotehnice
Obiective pe termen mediu si lung
 Cresterea potentialului economic al comunei Trifesti si reducerea cheltuielilor de
intretinere a infrastructurii prin investitii in domeniul sus mentionat;
 Efectuarea unui studiu hidrogeologic pentru a identifica problemele comunei in
domeniul susmentionat;
 Amenajarea albiilor apelor si regularizarea canalelor cu torent in zonele afectate
sau cu risc de a fi afectate;
 Impadurirea suprafetelor degradate sau afectate de alunecari de teren;
 Efectuarea unui studiu cu privire la posibilitatea irigarii terenurilor arabile,
concomitent cu dezvoltarea economiei agrare.
Componenta 4.3. Combaterea poluarii aerului, solului si apelor
Obiective pe termen mediu si lung
 Elaborarea unui proiect de educare si transfer de cunostinte cu privire la
conceptul de dezvoltare durabila;
 Promovarea unei politici de incurajare a activitatilor de exploatare a resurselor
regenerabile;
 Aplicarea unui program de educare a populatiei pentru adoptarea unui mod de
viata sanatos, promovarea conceptelor moderne privind sanatatea umana;
 Monitorizarea gradului de poluare a aerului, proiect privind identificarea durităţii
apei ( prezintă nitriţi şi nitraţi în cantităţi considerabile), solului;
 Stoparea poluarii si depoluarea cursurilor de apa, inclusiv repopularea piscicola a
acestora;
 Restructurarea activitatilor gospodaresti pentru eliminarea surselor de poluare a
aerului, apei si solului;
 Reducerea poluarii prin infiintarea sistemului de colectare selectiva a deseurilor;
 Rezolvarea situatiei canalizarii - inchiderea foselor din gospodariile populatiei;
 Promovarea practicilor de agricultura ecologica;
 Realizarea unor sisteme de alarmare a populatiei din zonele potential a fi afectate
de fenomene de poluare;
 Identificarea si aplicarea solutiilor de stopare a poluarii si de restaurare ecologica.
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PRIORITATE 5. ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALA
Obiectivul general al acestei prioritati consta in consolidarea capacitatii
institutionale a Primariei si imbunatatirea actului de administrare a comunitatii in
vederea furnizarii unor servicii mai bune catre populatie. Componenta 5.1. Intarire
institutionala
Componenta 5.1. Intarire institutionala
Obiective pe termen mediu si lung
 Imbunatatirea calitatii serviciilor oferite de administratia publica locala prin
intarirea capacitatii institutionale, dotare la standarde corespunzatoare (inclusiv in
IT);
 Elaborarea unui sistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei locale si
consolidarea cadrului institutional;
 Dezvoltarea sistemelor de comunicare cu comunitatea pentru cresterea
participarii cetatenilor la viata comunei - stabilirea unor modalitati de consultare a
cetatenilor si implicare a acestora in procesul decizional;
 Orientarea serviciilor publice catre necesitatile locuitorilor comunei;
 Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii comunitatii;
 Cresterea nivelului de accesare a fondurilor externe nerambursabile oportune
pentru dezvoltarea comunitatii;
 Eficientizarea gestionarii mijloacelor publice;
 Reevaluarea sistemului de servicii publice si orientarea unor activitati catre
domeniul privat;
 Crearea unui sistem de monitorizare si evaluarea a calitatii serviciilor publice
oferite locuitorilor comunei;
 Eliminarea blocajelor birocratice si implementarea unui sistem de management al
calitatii in serviciile publice.
Componenta 5.2. Promovarea si dezvoltarea parteneriatelor public-private
Obiective pe termen mediu si lung
 Constituirea de parteneriate public - private pentru exploatarea unor investitii ale
comunitatii si pentru valorificarea unor resurse locale din patrimoniul public:
identificarea actorilor locali care pot fi implicati;
 Incurajarea formelor de asociere a societatii civile pentru participarea la viata
publica a comunitatii - identificarea nucleelor existente si potentiale si sprijinirea
acestora;
 Sprijinirea ONG-urilor care desfasoara activitati in folosul locuitorilor comunei;
 Elaborarea de proiecte investitionale comune cu sectorul economic privat, in
diverse domenii (social, cultural, turism, mediu, etc.).
Componenta 5.3. Cresterea calitatii resurselor umane
Obiective pe termen mediu si lung
 Identificarea necesitatilor si oportunitatilor de instruire;
 Derularea unor programe de perfectionare profesionala continua a personalului
din administratia publica in corelatie cu exigentele impuse
de cresterea autonomiei in administratia publica locala si cu exigentele pentru
executarea sarcinilor de serviciu;
 Programe de perfectionare pentru accesarea fondurilor europene si pentru
pregatirea cetatenilor comunei, potentiali solicitanti de fonduri pentru dezvoltare
comunitara ;
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Elaborarea unui regulament de organizare si functionare a personalului din
administratia publica;
Incadrarea corecta a personalului pe functii si activitati bine definite, in functie de
pregatire si experienta;
Asigurarea transparentei in functionarea sistemului institutional pentru fiecare
angajat;

 Cresterea responsabilitatii si a independentei profesionale a functionarilor publici.
Componenta 5.4. Consolidarea managementului finantelor publice
Obiective pe termen mediu si lung
 Aplicarea de masuri concrete si fezabile pentru obtinerea veniturilor proprii,
crearea si mentinerea echilibrului bugetar;
 Elaborarea unei strategii pentru obtinerea de fonduri extrabugetare care sa
sustina proiecte/programe de interes local;
 Sprijinirea dezvoltarii antreprenoriatului ca instrument esential al economiei de
piata ;
 Aplicarea unui management financiar riguros care sa permita un control strict si
eficient asupra executarii bugetului;
 Planificarea eficienta a cheltuielilor si veniturilor;
 Aplicarea de masuri concrete de control asupra cheltuielilor publice;
 Dezvoltarea unui program pentru administrarea corespunzatoare a banilor publici.
Componenta 5.5. Managementul informatiilor
Obiective pe termen mediu si lung
 Racordarea institutiilor, a agentilor economici si a populatiei la sistemele actuale
de comunicare;
 Construirea de parteneriate cu agenti privati si implicarea acestora in activitati
comerciale in sfera IT, eventual asigurarea de spatii in caminul cultural pentru
infiintarea si derularea de activitati specifice;
 Analizarea nevoilor in domeniul IT si informatizarea serviciilor oferite cetatenilor
de catre primarie (registru agricol, taxe si impozite, evidenta populatiei, etc.);
 Coordonarea cu alte activitati a acestui domeniu - infiintarea punctului de
informare si conectarea sa la surse de informare locale, judetene si nationale;
 Aducerea informatiei europene si guvernamentale in fata populatiei locale in
scopul fructificarii oportunitatilor legate de integrarea in Uniunea Europeana accesarea de fonduri structurale, absorbtia absorbtiei fondurilor comunitare si in
special al fondurilor de dezvoltare agricola - deschidere de noi afaceri,
infrastructura rurala, etc.
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V. PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU PERIOADA 2014 – 2020
ACTIVITĂŢI PROPUSE

DURATA
(ANI)

0

1

ASISTENŢĂ SOCIALĂ, SERVICII MEDICALE
Reabilitarea, dotarea şi utilarea cabinetelor medicale

RESPONSABILI

2

RESURSE
FINANCIARE

ETAPE PENTRU
FINANŢAREA
PROIECTULUI

3

4

2-4

Compartiment UAT,
Serviciul achiziţii
publice

-Fonduri
locale,
guvernamentale
(ministerul sănătăţii)
- PNDR măsura 322

Efectuarea unui studiu local
pentru identificarea direcţiilor
de dezvoltare a asistentei
medicale la nivel de comuna
- Efectuare expertizelor si
pregătirea proiectelor
- Obtinere avize
- Organizare licitatie -execuţie
lucrări

1. Organizare sesiuni de informare si educare a populatiei referitor
la adoptarea unui mod de viata sănătos

1-6

Compartiment asistenta
sociala

- Fonduri locale

Campanii anuale

2. Constructia (alocarea) unui spatiu adecvat desfasurarii activitatii
pentru compartimentul asistenta sociala.
3. Alocarea unui spatiu pentru psiholog specializat pentru
consilierea psihologica a mamelor singure, a copiilor abandonati, a
batranilor si persoanelor aflate in dificultate.
4. Marirea numarului de personal angajat cu 1-2 posturi

2-4

-Compartiment UAT,
-Secretariat
-Serviciul
achiziţii
publice

- Fonduri locale
- POS DRU
- PNDR

-Elaborarea unui plan de
servicii sociale
- Efectuare SF (expertize
tehnice)
- Obtinere avize
- Pregatire proiect
- Organizare licitatie
-Implementare proiect

-Compartiment UAT
-Compartiment
contabilitate
-Achiziţii publice

- Fonduri locale
- POS DRU
- PNDR

-Conform planurilor anuale
proprii
-Conform planurilor
responsabililor de proiect

EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ
1. Reabilitarea/modernizarea si dotarea unităţilor de
invatamant (Centrale termice , acoperis tabla, racordare la apa si
canal, mobilier nou, echipamente)
2. Infiinţare o unitate after-school in comuna
3. Reamenajarea terenurilor de sport la toate scolile din comuna
4. Amenajare spatii de joaca la Grădiniţe

2-4

3-5

2-6

2-6
2-5
2-5
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0
5. Imbogăţirea fondului de carte şi utilarea cu mobilier a bibliotecii
comunale
6. Reabilitare şi modernizare cămin cultural

INFRASTRUCTURĂ
1. Asfaltare drumuri săteşti – 2 km
2. Asfaltare şi modernizare drumuri comunale – 40 km
3. Refacere pod peste pârâul Româneşti pe drumul comunal DC
93 în satul Miron Costin
4. Amenajare 2 parcări de autovehicule , la scolile cu clasele I-VIII
Trifesti si Miron Costin
5. Amenajare rigole de scurgere in zonele unde se produc frecvent
6. Constructie trotuare de-a lungul drumurilor unde sunt situate
institutii (primarie, scoli, gradinite, dispensare, camine culturale,
politie, posta)
7. Realizarea de studii de fezabilitatea privind identificarea
surselor si numarul punctelor de captare de apa necesare
alimentarii cu apa a comunei .
8. Realizarea unor studii socio-economoce privind gradul de
suportare a cheltuielilor de catre populatie in cazul utilizarii apei
potabile in sistem centralizat si racordarii la reteaua de gaz metan
9. Demararea lucrărilor de introducerea reţelei de gaz metan pe o
lungime de 14 km în satul Trifeşti, respectiv 6 km în satul Miron
Costin
10. Demararea lucrarilor de introducere a retelei de gaz metan
pe o lungime de 14 km in satul Trifesti si 6 km in satul Miron
Costin
11. Extinderea reţelei electrice stradale si pentru viitori
consumatori casnici cu 2,5 km in satul Trifesti si 2 km in satul
Miron Costin

1
3-6

2
-Bibliotecar

1-4

1-2
1-3
2-5

-Compartiment UAT
- Responsabil Achiziţii
publice

2-5

1-4

- Serviciul situaţii de
urgenţă
- Responsabil Achiziţii
publice

1-2

-Responsabil UAT

1-2

3-6

3-6

3
-Fonduri
guvernamentale
-Fonduri locale

4
-Pregatire cerere de finantare
si a documentatiilor
-Organizarea si desfasurarea
achizitiilor
-Implementarea proiectelor

-Fonduri locale
-Fonduri judeţene
-Fonduri
guvernamentale
-Fonduri europene

-Redactarea proiectelor
-Realizarea studiilor
-Obţinerea avizelor
-Redactarea şi susţinerea
cererilor de finanţare
-Obţinerea avizului de
finanţare
-Realizarea documentaţiilor de
achiziţie şi desfăşurarea
achiziţiilor publice de lucrări
-Implementarea proiectului
-Realizarea investiţiei

- Fonduri locale

NOTĂ :

-Compartiment
financiar
-Compartiment UAT
-Comp. Contabilitate
-Responsabil
Achiziţii
publice

1-5
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Fonduri locale
-Fonduri judeţene
-Fonduri
guvernamentale
-Fonduri europene

Fiecare investiţie se realizează
urmărind etapele de mai sus
în baza unui plan distinct
redactat de responsabilul de
proiect
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0
12. Modernizare iluminat public, utilizarea sistemelor noi de
înmagazinare a energiei solare, inlocuirea unor puncte de
transformare invechite
PROTECŢIA MEDIULUI , SITUAŢII DE URGENŢĂ
1. Parcurgerea etapelor infrastructurii de colectare selectivă şi
depozitarea intermediară a deşeurilor solide, odată cu alinierea la
proiectul ,,Sistem de management integrat al deşeurilor din
judeţul Neamţ,,
2. Organizarea de sesiuni de informare şi educare a populaţiei cu
privire la necesitatea şi modul de gestionare a deşeurilor menajere
solide post-utilizare
3. Lucrări de asigurare a secţiunilor de scurgere a pâraielor
Româneşti şi Valea Neagră
4. Realizarea lucrărilor de scurgere controlată a torentului Zăpodia
5. Refacerea podului peste pârâul Romaneşti în satul Miron Costin

6. Înfiinţare de perdele forestiere dea lungul drumurilor comunale
şi judeţene în porţiunile de drum unde se produc frecvent
înzăpeziri
7. Achiziţionarea de tehnică (autospecială de stins incendii) şi
materiale necesare managementului situaţiilor de urgenţă
INDUSTRIE, AGRICULTURĂ, COMERŢ
1. Identificarea agenţilor economici dornici să investească ăn
domeniul agricol (depozite de cereale, fabrici de producere a
furajelor pentru animale, prelucrarea produselor agricole şi
animale
2. Sprijinirea înfiinţării a 4 puncte de colectare a laptelui

1

2

3

2-6

-Responsabil UAT
-Comp. Contabilitate
-Responsabil
Achiziţii
publice

-Fonduri locale

1-5

-Viceprimar

-Fonduri locale
-Fonduri judeţene
-POS Mediu

Conform calendarului

-Fonduri locale

Plan de informare

-Fonduri locale
-Fonduri judeţene

Conform calendarului anual de
lucrări
Conform Proiectului de lucrări
Conform Proiectului de lucrări

1-2

1-3
2-4
2-5

1-6

-Serviciul
Urgenţă

Situaţii

de

-Responsabil UAT
-Serviciul Situaţii
Urgenţă

de

-Viceprimar
-Serviciul Situaţii
Urgenţă

de

1-3

-Serviciul
Urgenţă

1-6

1-3

de

Plan anual de implementare a
programului

-Fonduri locale
-Sponsorizari

Calendar anual de achiziţii

-Compartiment
secretariat,
-Registrul agricol

Fonduri locale

Planuri proprii
Întalniri, invitaţii
Publicitate şi lobbz

-Registrul agricol

Fonduri locale

Program propriu de
consultanţă şi sprijin
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Situaţii

-Fonduri judeţene
-Fonduri
guvernamentale POS
Mediu
POS Mediu
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0
3. Înfiinţarea unui târg de animale
4. Amenajarea a 3 de km drumuri de exploatare agricole

1
2-4
2-4

5. Consilierea şi sprijinirea cetăţenilor în legătură cu asocierea în
exploataţii agricole, concesionarea şi exploatarea păşunilor,
comercializarea produselor
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
1. Reabilitare/modernizare şi dotare sediu primărie
2. Program de dotare şi întărire instituţională a administraţiei
publice :
-achiziţionarea unui autovehicul de serviciu primărie
-achiziţionare autogreder/încărcător frontal
-înlocuirea echipamentelor IT uzate
3. Recrutare de personal, încadrarea viitoarelor posturi care se vor
înfiinţa odată cu redimensionarea nevoilor şi cerinţelor
administrative
4. Participarea la programe de formare profesională continuă a
personalului, cu precădere, pentru formarea specialiştilor în
accesarea fondurilor europene
5. Constituirea de parteneriate publice private pentru exploatarea
unor investiţii ale comunităţii şi pentru valorificarea unor resurse
locale din patrimoniul public
MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR
1. Racordarea instituţiilor, a agenţilor economici şi a populaţiei la
sistemele moderne de comunicare
2. Achiziţionarea echipamentelor şi programelor IT specifice şi
pregătirea personalului propriu pentru utilizarea acestora

1-5

2-5

2
-Registrul agricol
-Responsabil cadastru
-Registrul agricol
-Viceprimar
-responsabil
registrul
agricol

3
Fonduri locale
POS Mediu

4
Conform Planurilor proprii ale
responsabililor de proiect

Fonduri locale

-Responsabil UAT
-Comp.
Contabilitate,
financiar
-Responsabil
Achiziţii
publice

-Fonduri locale
-Fonduri
guvernamentale

Conform planului propriu a
responsabilului de program

-Compartiment
secretariat
-Compartiment
contabilitate, financiar

-POS
Dezvoltarea
Resurselor Umane

Conform calendarelor anuale

-Fonduri locale

Conform calendarelor anuale

- Fonduri locale

Conform calendarelor anuale

Serviciul
publice

- viceprimar
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VI . PROGRAME DE FINANŢARE
Pentru atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Economico-Sociala
Durabila a localităţii au fost identificate mai multe surse de finantare, dupa cum
urmeaza:
6.1. PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA (PNDR)
- masura 112 „Instalarea tinerilor fermieri" - care poate asigura finantarea de
proiecte vizand directia de dezvoltare: "Dezvoltare economica si Agricultura"
Obiective:
a. Imbunatatirea si cresterea competitivitatii sectorului agricol prin
promovarea instalarii tinerilor fermieri
b. Imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole prin reinnoirea
generaţiei şefilor acestora, fara creşterea populatiei active ocupate in agricultura;
c. Creşterea veniturilor exploatatiilor conduse de tinerii fermieri;
d. Creşterea numarului de tineri agricultori care incep pentru prima oara o
activitate agricola ca sefi de exploatatii si incurajarea tinerilor fermieri de a realiza
investitii.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112
sunt fermierii in varsta de pana la 40 de ani (neimpliniti la data depunerii Cererii de
Finantare), persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a
caror exploatatie agricola:
- are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE1;
- este situata pe teritoriul tarii;
este inregistrata in Registrul unic de identificare - APIA si Registrul agricol.
- masura 121 - " Modernizarea exploatatiilor agricole" Obiective:
a.
Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea
productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei,
inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea energiei din surse
regenerabile;
b.
Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare;
c.
Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite;
d.
Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in
vederea incurajarii fenomenului de asociere.
Beneficiari eligibili:
- Persoana fizica;
- Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Intreprinderi individuale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Intreprinderi familiale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008)3 cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Societate in nume colectiv - SNC (infiintata in baza Legii nr. 31/1990, cu

modificările si completarile ulterioare);
- Societate in comandita simpla - SCS (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu

modificarile si completarile ulterioare);
- Societate pe actiuni - SA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si
completarile ulterioare);
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- Societate in comandita pe actiuni - SCA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu

modificarile si completarile ulterioare);
- Societate cu raspundere limitata - SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu
modificarile si completarile ulterioare);
- Societate comerciala cu capital privat (infiintata in baza Legii nr. 15/ 1990, cu
modificarile si completarile ulterioare);
- Societate agricola (infiintata in baza Legii nr. 36/ 1991) cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Societate cooperativa agricola (infiintata in baza Legii nr. 1/ 2005) cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Grup de producatori constituit conform OG nr. 37/2005, cu modificarile si
completarile ulterioare, doar cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca
interesele propriilor membri;
- Cooperativa agricola (infiintata in baza Legii nr. 566/ 2004 cu modificarile si
completarile ulterioare), doar cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca
interesele propriilor membri.
- masura 122 - " Imbunatatirea valorii economice a padurii"
Obiective:
a) Imbunatatirea structurii sau refacerea padurilor slab productive degradate,
sprijinirea aplicarii programelor de refacere a padurilor slab productive sau
neconforme cu tipul natural fundamental de padure, cum ar fi padurile de rasinoase
din afara arealului natural cu specii adapate mai bine conditiilor locale sicu rezistenta
mai buna impotriva factorilor daunatori naturali (doboraturi de vant, atacuri de
insecte etc);
b) Achizitionarea de echipamente si masini de taiere necesare pentru realizarea
masurilor tehnice si a operatiilor necesare pana la varsta exploatabilitatii (ex. rarituri,
elagaj artificial, combaterea bolilor si daunatorilor) si suportul tehnic pentru
executarea acestor lucrari (mana de lucru/servicii);
c) Achizitionarea de echipamente si masini necesare lucrarilor silvice de
exploatare cu impact redus asupra mediului, exceptie facand echipamentele ce
realizeaza in acelasi timp exploatarea si procesarea primara a materialului
lemnos - cum sunt harvesterurile - si care sunt eligibile prin Masura 123;
d) Producerea de puieti forestieri de calitate pentru nevoile proprii prin
infiintarea de pepiniere cand sunt necesare lucrari de impadurire in proprietatea
forestiera .
e) Cresterea numarului de proprietari de padure care imbunatatesc valoarea
economica a padurii la nivel de exploatatie forestiera.
Beneficiarii eligibili:
- proprietari privati de padure, persoane fizice sau juridice si asociatii ale acestora;
- forme asociative ale proprietarilor de padure (composesorate, obsti de mosneni,
obsti razesesti, paduri graniceresti si altii) - constituite in baza Legii 1/ 2000, art. 26;
- comune, orase si municipii detinatoare de padure sau asociatiile acestora;
- institutii de cult si invatamant detinatoare de padure si asociatiile acestora;
- asociatii mixte de proprietari de padure din oricare din categoriile de mai sus.
Sprijinul public (comunitar si national) va fi de pana la 50% din totalul cheltuielilor
eligibile.
- masura 123 - " Creşterea valorii adăugate a produselor agricole si

forestiere"
Obiective principale:
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a. Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee pentru obtinerea de noi
produse agricole si forestiere competitive;
b. Adaptarea intreprinderilor la noile standarde comunitare atat in etapa de
procesare cat si in cea de distributie a produselor obtinute;
c. Imbunatatirea veniturilor intreprinderilor sprijinite prin cresterea valorii
adaugate
a produselor agricole;
d. Cresterea valorii adaugate a produselor forestiere precum si a eficientei
economiceaactivitatii microintreprinderilor, prin dezvoltarea si modernizarea
echipamentelor, proceselor si tehnologiilor de prelucrare.
Beneficiarii eligibili:
Pentru investitiile vizand cresterea valorii adaugate a produselor agricole:
- Micro-intreprinderi si Intreprinderi Mici si Mijlocii - definite in conformitate cu
- Recomandarea (CE) nr. 361/2003, respectiv in conformitate cu Legea nr. 346/
2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Alte intreprinderi care nu sunt micro-intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii, care
au mai putin de 750 angajati sau cu o cifra de afaceri care nu depaseste 200
milioane Euro -definite in conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr.
1698/2005.
- Cooperative agricole de procesare a produselor agricole - constituite conform Legii
nr.566/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Societati cooperative de valorificare - constituite conform Legii nr. 1/ 2005;
- Intreprinderi familiale/ Intreprinderi indivinduale -infiintate in baza OUG nr. 44/ 16
aprilie 2008, cu completarile si modificarile ulterioare;
Prin Masura 123 se pot acorda beneficiarilor eligibili si selectati fonduri
nerambursabile in procent de pana la 50%, fondurile acordate reprezentand
cofinantarea publica (raportata la valoarea totala eligibila a proiectului) la care
trebuie sa se adauge cofinantarea privata.
- masura 125 - "Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de

dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii"
Obiectiv general adaptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de
proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea
cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier.
Masura cuprinde trei submasuri pentru care obiectivele specifice se detaliaza mai jos,
dupa cum urmeaza:
I. Submasura 125 a "Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de
dezvoltarea si adaptarea agriculturii (proiecte pentru "Irigatii si alte lucrari de
imbunatatiri funciare" si "Infrastructura agricola de acces")
II.Submasura 125 b "Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de
dezvoltarea si adaptarea silviculturii"
III. Submasura 125 c "Lucrari de refacere si modernizare a infrastructurii de
prevenire si de protectie impotriva inundatiilor"
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 125 sunt:

Submasura 125 a1:
- Organizatii/ federatii de utilitate publica1 ale proprietarilor/ detinatorilor de
terenuri agricole constituite in conformitate cu legislatia in vigoare.

Submasura 125 a2:
- Unitatile administrativ-teritoriale detinatoare de terenuri agricole sau de
infrastructura de acces la exploatatiile agricole, prin reprezentantii lor legali;
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- Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) ale unitatilor administrativ teritoriale
detinatoare de terenuri agricole sau de infrastructura de acces la exploatatiile
agricole.

Submasura 125 b:
- proprietari/ detinatori (cu drept de administrare) privati de padure, persoane fizice
si juridice;
- asociatii de proprietari/ detinatori privati de padure;
- unitati administrativ-teritoriale detinatoare de padure;
- Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) ale unitatilor administrativ teritoriale
detinatoare de padure;
Sprijinul public (comunitar si national) acordat in cadrul Masurii 125 va fi:
100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investitiile de utilitate publica care
deservesc intreaga comunitate. Ajutorul public acordat pentru un proiect de investitie
nu va putea depasi 1.000.000 euro/ proiect, pentru submasura 125 a si 1.500.000
euro/proiect pentru submasura 125 b.
75% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investitiile de utilitate publica, care

deservesc o parte din comunitate. In acest caz, ajutorul public acordat nu va putea
depasi750.000 euro/proiect.
- masura 141 - „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta" Obiectiv:
transformarea fermelor de semi-subzistenta in exploatatii orientate catre piata, prin
utilizarea durabila a factorilor de productie, imbunatatirea managementului prin
diversificarea productiei agricole, introducerea de tehnologii performante.
- masura 142 - „Infiintarea grupurilor de producatori" care poate asigura
finantarea de proiecte depuse de persoane fizice si juridice private vizand directia de
dezvoltare „Economie si turism"
Domeniul de actiune al masurii il constituie incurajarea infiintarii si functionarii
administrative a grupurilor de producatori, recunoscute in conformitate cu
prevederile legislatiei nationale in vigoare.
Finantarea poate fi accesata de grupuri de producatori recunoscute oficial incepand
cu 1 ianuarie 2007 pana la 31 decembrie 2013, conform prevederilor legislatiei in
vigoare
Ajutorului public nerambursabil va putea fi de pana la 100.000 Euro / proiect, cu o
rata de finantare de pana la 100%
- masura 221 - „Prima impadurire a terenurilor agricole"
Obiectiv:
Cresterea suprafetei de padure cu rol de protectie a apei, solurilor, a padurilor cu rol
de protectie impotriva factorilor naturali si antropici daunatori, precum si de
asigurare a functiilor recreative, pe baza rolului multifunctional al acesteia. Beneficiari
eligibili pentru sprijin prin aceasta masura:
- Detinatorii privati de teren agricol, pentru infiintarea plantatiei forestiere si
executarea lucrarilor de intretinere pe o perioada de 5 ani, precum si o prima
compensatorie pentru pierderea de venit prin impadurire, stabilita pe an si pe ha,
pentru perioada de 15 ani;
- Autoritati publice locale detinatoare de teren agricol, numai pentru infiintarea
plantatiei. Daca terenul agricol destinat impaduririi este concesionat de o persoana
fizica sau juridica, primele pentru intretinerea plantatiei si cele compensatorii,
prevazute la alineatul precedent, pot fi de asemenea acordate.
- In ceea ce priveste sprijinul public pentru infiintarea plantatiei forestiere, acesta
este de 70% din costurile standard calculate in fisa masurii, iar pentru impaduririle
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efectuate in zonele defavorizate (LFA) si siturile Natura 2000, acesta este de 80% din
costurile standard.
Primele pentru intretinerea plantatiei forestiere infiintate in cadrul masurii, pe o
perioada de 5 ani si cele pentru compensarea pierderilor de venit agricol pe
suprafata impadurita pe o perioada de 15 ani sunt acoperite in proportie de 100%
din fonduri publice, conform costurilor standard prezentate in fisa masurii 221.
- masura 322 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor
de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a
mostenirii rurale" care poate asigura finantarea de proiecte vizand directiile de
dezvoltare: „Infrastructura si utilitati", „Invatamant si cultura", „Sanatate si asistenta
sociala"
Obiective:
a. Imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in spatiul rural;

b. Imbunatatirea accesului la servicii de baza pentru populatia
rurala;
c. Cresterea numarului de sate renovate;
d. Cresterea numarului de obiective de patrimoniu din spatiul
rural
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 322 sunt:
- Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare;
- Autoritatile locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare prin
operatorii regionali pentru investitiile in infrastructura de apa/apa uzata;
- Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate intre doua sau mai multe
comune infiintate conform legislatiei nationale in vigoare (Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile
ulterioare);
- ONG-uri, Asezaminte culturale si Institutii de cult definite conform legislatiei
nationale in vigoare;

- Persoane fizice1 si juridice care detin in proprietate sau administreaza obiective de
patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea
patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.
Criterii de eligibilitate
 Proiectul trebuie sa fie realizat in spatiul rural conform definitiei din PNDR iar
beneficiarul se identifica intruna din categoriile de beneficiari definite;
 Nu este permisa dubla finantare a aceleasi activitati/ investitii din alte fonduri
comunitare sau nationale;
 Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei;
 Prin memoriul justificativ / studiul de fezabilitate, proiectul trebuie sa
demonstreze oportunitatea si necesitatea socio-economica a investitiei;
 Proiectul propus este in conformitate cu normele de mediu (inclusiv Directiva
Cadru Apa) si legislatia in vigoare cu privire la normele de siguranta in transport /
energie;
 Proiectele de investitii in infrastructura de apa / apa uzata vor trebui sa prezinte
fie un aviz tehnico-economic din partea operatorului regional acolo unde acesta
exista, fie un aviz din partea consiliului judetean prin care se dovedeste si
conformitatea proiectului cu strategia regionala / judeteana de apa / apa uzata,
iar in cazul in care un astfel de proiect nu se regaseste in situatiile mai sus
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mentionate, proiectul va fi insotit de angajamentul autoritatilor locale de a asigura
gestionarea si mentenanta investitiei;
 Investitia sa respecte Planul Urbanistic General;
 Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze
arhitectura specifica locala;
 Orice beneficiar al acestei masuri poate aplica pentru maxim 2 proiecte individuale
pe intreaga perioada de programare;
 Pentru investitiile in infrastructura fizica de baza, beneficiarii trebuie sa prezinte
lista cu semnaturi ale locuitorilor, agentilor economici si institutiilor publice care
au depus la primarie adeziunea privind necesitatea investitiei si angajamentul de
racordare din surse proprii la reteaua de apa / canalizare / gaze / energie
electrica sau acordul privind plata colectarii deseurilor;
 Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanta investitiei. Sprijinul
public (comunitar si national) acordat in cadrul Masurii 322 va fi:
a) 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica,
negeneratoare de profit, dar valoarea totala eligibila a proiectului nu va depasi:
- 1 milion Euro/proiect individual in cazul unui proiect de investitii in infrastructura de
baza al carui beneficiar este un Consiliu Local;
- 3 milioane Euro/proiect in cazul unui proiect individual de investitii in infrastructura
de baza al carui beneficiar este o asociatie de dezvoltare intercomunitara;
- 2,5 milioane Euro/proiect in cazul unui proiect integrat al carui beneficiar este un
Consiliu Local;
- 6 milioane Euro/proiect in cazul unui proiect integrat al carui beneficiar este o
asociatie de dezvoltare intercomunitara;
- 500.000 Euro/proiect individual sau proiecte integrate pentru celelalte tipuri de
actiuni vizate de aceasta masura, altele decat cele mai sus mentionate.
b) de pana la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de
profit.
Volumul sprijinului nu poate depasi plafonul de 200.000 Euro/beneficiar pentru o
perioada de minimum 3 ani fiscali conform regulii „de minimis" stipulata in
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1998/2006 Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006.
- masura 313 - „încurajarea activitatilor turistice " Obiectivele specifice ale
Masurii 313 se refera la:
1. Crearea si mentinerea locurilor de munca prin activitati de turism;
2. Cresterea valorii adaugate in activitati de turism;
3. Crearea, imbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice;
- masura 312 - „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi " care poate asigura finantarea de proiecte depuse de persoane fizice
si juridice private vizand directia de dezvoltare „Economie"
Obiectivele specifice ale Masurii 312 se refera la:
1. Crearea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural;
2. Cresterea valorii adaugate in activitati non-agricole;
3. Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre microintreprinderi.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 312:
A.
Micro-intreprinderile asa cum sunt definite in Recomandarea Comisiei (CE) nr.
361/ 2003 si in legislatia nationala in vigoare
B.
Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca
panala data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de
persoana fizica autorizata si sa functioneze ca microintreprinderi.
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6.2. PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL (POR)

Axa prioritara 3, domeniul de interventie 3.4 - „Reabilitarea, modernizarea,

dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare,
universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua" care
poate asigura finantarea de proiecte vizand directia de dezvoltare „Invatamant si
cultura" Beneficiari eligibili pot fi si Comune/ (Consilii locale comunale) Activitati
eligibile:
 Consolidarea, modernizarea, extinderea cladirilor (toate tipurile de infrastructura
pentru invatamantul obligatoriu, exceptand Campusurile pentru Invatamant
Profesional si Tehnic);
 Consolidarea, modernizarea, extinderea si dotarea cladirilor scolilor speciale:
spatii de invatamant, spatii de cazare, cantine, diferite facilitati pentru acces si
activitati didactice;
 Construirea, extinderea, consolidarea, modernizarea cladirilor Campusurilor
pentru Invatamant Profesional si Tehnic;
 Dotari cu echipamente didactice, echipamente pentru pregatirea profesionala,
echipamente IT;
 Consolidarea, modernizarea, extinderea si dotarea cladirilor din campusurile
universitare de stat: spatii de invatamant, spatii de cazare, cantine, diferite
facilitati pentru activitati didactice;
 Consolidarea, modernizarea, extinderea cladirilor Centrelor de Formare
Profesionala Continua;
 Modernizarea utilitatilor, inclusiv crearea de facilitati speciale pentru persoanele
cu dizabilitati, pentru toate tipurile de infrastructura educationala.

6.3.

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA
RESURSELOR UMANE (POS DRU)

AP 5 - Domeniul de interventie 5.2 „Promovarea sustenabilitatii pe termen

lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si
ocuparea fortei de munca"
Beneficiari eligibili pot fi Autoritati ale administratiei publice
Operatiuni orientative
- Dezvoltarea programelor integrate pentru formare, ocupare si alte masuri de
sprijin pentru populatia din zonele rurale, care urmaresc reducerea agriculturii de
subzistenta;
- Masuri pentru promovarea mobilitatii ocupationale si geografice a fortei de
munca din mediul rural, pentru a beneficia de toate oportunitatile de ocupare
existente si pentru cresterea coeziunii regionale;
- Masuri pentru imbunatatirea mediului inconjurator in zonele rurale si a starii
de sanatate a populatiei din mediul rural, cu scopul de a-i creste motivatia,
disponibilitatea si oportunitatile de participare pe piata muncii;
- Sprijin pentru membrii de familie aflati in ingrijire, servicii de asistenta si alte
activitati asociate pentru a permite indivizilor sa participe pe piata muncii;
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-

Promovarea programelor care sprijina si incurajeaza demararea afacerilor in
activitati non-agricole.

Ajutorului public nerambursabil va putea fi intre Minimum 1.850.000 lei si maxim
18.500.000 lei / proiect, cu o rata de finantare de pana la 98%
rogramul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)
AP 1 - Domeniul de interventie 1.3 - „Imbunatatirea eficacitatii

organizationale"
Beneficiari eligibili pot fi Autoritati ale administratiei publice
Operatiuni orientative
- Dezvoltarea si furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizare de
curricula si materiale didactice) in domenii relevante pentru administratia
publica, cum ar fi achizitiile publice, ECDL, limbi straine, dezvoltarea de
proiecte, licitarea si managementul proiectelor etc.;
- Schimbul de bune practici, seminarii;
- Consultanta si studii pentru realizarea de analize/diagnoze institutionale si
implementarea propunerilor rezultate.
Ajutorul public nerambursabil va putea fi de minimum 220.000 lei, cu o rata de
finantare de pana la 98%
6.4. PROGRAMUL
(POS MEDIU)

OPERATIONAL SECTORIAL

DE MEDIU

MEDIU

beneficiari eligibili pot fi Autoritati ale administratiei publice
Operatiuni
 prevenirea poluarii (se pot face investitii privind: instalatii si echipamente pentru
prevenirea si controlul integrat al poluarii; sisteme si echipamente noi pentru
monitorizare; echipamente noi de retinerea emisiilor pentru unitati industriale sau
care isi reprofileaza ori diversifica activitatea; echipament de monitorizare in vederea
prevenirii poluarii; instalatii reducere emisii COV; exhaustare)

reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului (se pot face investitii
privind: statii de epurare industriale noi; statii de preepurare; inlaturarea efectelor
produse de procesele geomorfologice gravitationale (alunecari de teren, prabusiri,
etc.); protectia apelor subterane; extinderea si modernizarea statiilor de epurare
existente pentru operatori economici; proiecte pentru captarea/reducerea COV
(exhaustare, desprafuire, etc.); protectia si gospodarirea retelei hidrografice, inclusiv
domeniul lacustru; lucrari de ameliorare/reabilitare a solurilor poluate cu titei si
produse petroliere si lucrari de depoluare a apelor subterane si de suprafata, inclusiv
a celor lacustre; perdele forestiere pentru protectia impotriva pulberilor si
zgomotului)
 reducerea nivelurilor de zgomot (se pot face investitii privind: intocmirea hartilor
de zgomot; echipamente/tehnologii care determina reducerea nivelului de zgomot)
 gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase (se pot face investitii
privind: instalatii pentru valorificare deseurilor lemnoase si a rumegusului; depozite
de deseuri (halde de la termocentrale, industria metalelor feroase si neferoase,
fosfogips, steril, exploatari miniere la zi, etc.); statie de transfer a deseurilor;
instalatie de tratare/neutralizare a deseurilor nepericuloase si inerte; instalatii de
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valorificare/eliminare (inclusive incinerare) a deseurilor periculoase; instalatii pentru
reciclarea deseurilor provenite din constructii; instalatii de reciclare a deseurilor de
materiale plastice; instalatii pentru reciclarea deseurilor
 electrice si electronice, instalatii pentru valorificarea deseurilor de ambalaje;
instalatii pentru valorificarea/eliminarea unor deseuri de uleiuri uzate, acumulatori
uzati, VSU-uri)
 protectia resurselor de apa, statiile de tratare, statiile de epurare pentru
comunitati locale (se pot face investitii privind: statii de tratare a apei; statii de
epurare
a
apei
uzate;
amenajarea/modernizarea
captarilor
de
apa;
echipamente/tehnologii privind reducerea consumurilor de apa)
 gospodarirea integrata a zonei costiere (se pot face investitii privind: protectia
zonei costiere impotriva eroziunii datorate valurilor; refacerea/protectia zonelor
umede aflate in contact cu marea; refacerea plajelor si falezelor)
 conservarea biodiversitatii (se pot face investitii privind: identificarea si sustinerea
realizarii de situri de importanta europeana - Natura 2000; identificarea si sustinerea
de noi arii naturale protejate; reconstructia ecologica in arii naturale protejate)
 administrarea ariilor naturale protejate (se pot face investitii privind:
administrarea parcurilor naturale; administrarea parcurilor nationale; administrarea
rezervatiilor naturale; administrarea oricaror altor arii naturale protejate)
 educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului
 cresterea productiei de energie din surse regenerabile (se pot face investitii
privind: instalatii de producere a energiei din surse regenerabile)
 reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (se pot face investitii privind:
echipamente de captare/stocare/reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera)
 reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor (se pot face investitii
privind: reconstructia si gospodarirea in arealele de protectie; refacerea sau
substituirea in cadrul padurilor degradate conform tipului natural fundamental in
vederea realizarii protectiei solului si substratului litologic)
 impadurirea terenurilor degradate situate in zonele deficitare in paduri, stabilite in
conditiile legii (se pot face investitii privind: ameliorarea prin impaduriri a terenurilor
degradate in urma fenomenelor de eroziune in suprafata, a terenurilor nisipoase, a
terenurilor cu exces de umiditate, a terenurilor ocupate de halde, precum si a
terenurilor saraturate, puternic acide, poluate cu substante chimice)
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VII. PORTOFOLIU DE PROIECTE PENTRU PERIOADA 2014-2020
Portofoliul de proiecte este proiectat pentru o perioada de 6 de ani. Prioritizarea
proiectelor este in sarcina Consiliului Local si va tine cont de:


Nevoile reale ale comunitatii locale,



Strategia de dezvoltare locală a comunei Trifeşti pentru perioada 2014-2020



Resursele financiare avute la dispoziţie

 Potenţialul economic şi social al unităţii administrative teritoriale
 Personalul responsabil de toate fazele pregatirii si implementarii proiectului
(Studii de Fezabilitate, identificarea surselor locale, pregatirea cererii de
finantare, implementarea proiectului, evaluarea impactului proiectului asupra
comunitatii locale)
DOMENIUL STRATEGIC

PROPUNERI DE PROIECTE

Obiectiv Prioritar

Proiecte

DS 1. SOCIAL
OP.1.1. Imbunatatirea
calitatii servciilor medicale

Proiect 1: Reabilitarea, dotarea si utilarea

OP.1.2.
Imbunatatirea
si
dezvoltarea serviciilor de
asistenta sociala

OP.1.3.
Reabilitarea
si
modernizarea infrastructurii de
educatie

OP.1.4.
Reabilitarea
si
modernizarea infrastructurii de
cultura

cabinetelor medicale
Proiect 2 : Organizare sesiuni de informare si
educare a populatiei referitor la adoptarea unui mod
de viata
sanatos
Proiect 1 : Construirea (alocarea) unui spaţiu
adecvat desfăşurării activităţii compartimentului de
asistenţă socială .
Proiect 2 : Alocarea şi utilarea unui spaţiu pentru
psiholog specializat în consilierea psihologică a
mamelor singure, a copiilor abandonaţi la bunici, a
bătrânilor şi persoanelor aflate ăn dificultate.
Proiect 3 : Mărirea numărului de angajaţi cu cel
puţin 2 posturi.
Reabilitarea/modernizarea
si
Proiect
1:
dotarea unitatilor de invatamant (Centrale termice,
instalaţie de apă şi canalizare, acoperişuri de tablă,
racordare la apă şi canal, mobilier nou, echipamente
şi materiale )
Proiect 2: Infiintare unitate şcolară after-school în
comună
Proiect 3: Reamenajare terenuri de sport la toate
şcolile din comună
Proiect 4: Amenajare spatii de joaca la Gradinite
Proiect 1: Reabilitare şi modernizare cămin cultural
în satul Trifeşti
Proiect 2: Imbogatirea fondului de carte al
bibliotecii comunale
Proiect 3: Dotare biblioteca comunala cu mobilier
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DS 2. INFRASTRUCTURA
OP.2.1.Modernizarea
Proiect 1: Modernizare drumuri comunale - 10 km
infrastructurii de transport Proiect 2: Asfaltare drumuri comunale - 30 km
rutier
Proiect 3: Asfaltare drumuri săteşti 1 km
Proiect 4: Refacere pod peste pârâul Româneşti pe
drumul comunal DC 93 în satul Miron Costin
Proiect 5: Constructie trotuare de-a lungul
drumurilor, amenajări rigole de scurgere (primărie,
şcoli, grădiniţe, dispensare, cămine culturale, poliţie,
poştă)
Proiect 6: Amenajare 2 parcari de autovehicule , la
şcolile Trifeşti şi Miron Costin
OP.2.2.
Introducerea
si Proiect 1 : Realizarea de studii de fezabilitatea
extinderea retelelor de utilitati privind identificarea surselor si numarul punctelor de
captare de apa necesare alimentarii cu apa a
comunei .
Proiect 2 : Demararea lucrarilor de introducere a
retelei de alimentare cu apa si a retelei de
canalizare în localitatea Trifesti -14 km si Miron
Costin 6 km
Proiect 3: Demararea lucrarilor de introducere a
retelei de gaz metan pe o lungime de 14 km in
satul Trifesti si 6 km in satul Miron Costin
Proiect 4: Program de constientizare a cetatenilor
cu privire la necesitatea racordarii la reteaua edilitara
Proiect 5: Extinderea retelei electrice stradale şi
pentru viitorii consumatori casnici cu 2,5 km în satul
Trifeşti şi 2 km în satul Miron Costin
Proiect 6: Modernizare iluminat public, utilizarea
unor siteme alternative de înmagazinare a energiei
solare, înlocuirea posturilor de transformare
depăşite.
OP.2.3. Gestionarea integrata a Proiect 1: Crearea infrastructurii locale de colectare
si depozitare intermediara a deseurilor.
deseurilor
Proiect 2: Organizare sesiuni de informare si
educare a populatiei cu privire la necesitatea si
modul de gestionare a deseurilor menajere solide
post-utilizare învestitii in derulare.

Comuna Trifeşti este inclusa in proiectul
"Sistem de Management Integrat al Deseurilor
in Judetul Neamt"-SMID
DS 3. ECONOMIA
OP.3.1. Agricultura si cresterea Proiect 1: Realizarea unor perdele forestierea de-a
animalelor
lungul drumurilor comunale si judeţene cu rol de
parazăpezi şi totodată cu rolul de reţinere a apei din
zăpadă pe solurile aflate in pantă
Proiect 2: Sprijinirea înfiinţării a 4 puncte de
colectare a produselor lactate cu dotarea
corespunzătoare cerintelor sanitar-veterinare
58

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI TRIFEŞTI PENTRU PERIOADA 2014 - 2020

Proiect 3: Amenajarea a 30 km de drumuri de
exploatare

OP.3.2. Stimularea si
încurajarea dezvoltarii
activitatilor agricole

Proiect 1: Organizarea sesiunilor de informare şi
sprijin a populaţiei în absorbtia subvenţiilor APIA
Proiect 2 : Consilierea cetăţenilor în legătură cu
necesitatea asocierii în exploataţii agricole
Proiect 3 : Sprijinirea crescătorilor de animale de pe
plan local prin concesionarea păşunilor comunale
ţinând seama de ponderea efectivelor, rasa
animalelor şi tradiţia zonei.
Proiect 3 : Înfiinţarea unui obor pentru târgul cu
animale

DS 4. PROTECŢIA MEDIULUI
OP.4.1. Amenajare spatii verzi Proiect 1: Înfiinţarea a 2 locuri de agrement si /
sau picnic în satul Trifeşti şi satul Miron Costin
Proiect 2: Adoptarea unor politici de mediu în
vederea diminuării treptate a surselor de poluare şi
conservare a ariilor in care poluarea nu a produs
efecte considerabile
OP.4.2. Combaterea
Proiect 1: Plantarea perdelelor forestiere de-a
eroziunii solului, desecari si
lungul drumurilor comunale şi judeţene în locurile în
amenajari ale albiilor
care se produc înzăpeziri
cursurilor de apa,
Proiect 2: Lucrări de asigurare a secţiunilor de
regularizari si alte lucrari scurgere a paraielor Romaneşti şi Valea Negră în
hidrotehnice
zonele cu vegetaţie lemnoasă
Proiect 3: Amenajarea scurgerii torentului Zăpodia
OP.4.3. Combaterea poluarii Proiect 1: Identificarea surselor de poluare si a
aerului, solului si apelor
stadiului de afectare a mediului Inconjurator
Proiect 2: Introducerea unui sistem de
management al deseurilor animale

DS 5. ADMINISTRAŢIE LOCALA
OP.5.1. Infrastructura
Proiect 1: Reabilitare/ modernizare si dotare sediu
primărie

Proiect 2: Programe de dotare si intarire
institutionala a administratiei publice :
Achiziţionare autovehicul de serviciu primărie
- Înlocuirea echipamentelor IT uzate
- Achiziţionare autogreder(încărcător frontal)
- Achiziţionarea unui utilaj de intervenţie pentru
stingerea incendiilor şi completarea bazei materiale
de strictă necesitate pentru asigurarea intervenţiei în
caz de inundaţii
Proiect 1: Participare la programe de formare
profesionala continua a personalului , cu precădere
pentru formarea specialiştilor de accesare a
fondurilor europene .
Proiect 2 : Recrutare de personal , încadrarea
viitoarelor posturi ce se vor înfiinţa odată cu
redimensionarea nevoilor şi cerinţelor administrative
-

OP.5.2 Dezvoltare Resurselor
Umane
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OP. 5.3. Parteneriate public private
OP.5.4.
Managementul
informatiilor

Proiect 1 : Constituirea de parteneriate public
private pentru exploatarea unor investitii ale
comunitatii si pentru valorificarea unor resurse locale
din patrimoniul public
Proiect 1: Racordarea institutiilor, a agentilor
economici si a populatiei la sistemele actuale de
comunicare
Proiect 2: Achizitionare echipamente IT si programe
informatice specifice
Proiect 3: Pregatirea personalului propriu al
primariei pentru utilizarea programelor informatice
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VIII. COORDONARE, IMPLEMENTARE,
MONITORIZARE SI EVALUARE

Coordonarea implementării Strategiei de Dezvoltare Economico-Sociala
Durabila va fi asumata si asigurata de Consiliul Local al comunei Trifeşti, prin
intermediul structurilor existente sau ale celor ce se vor înfiinţa ulterior.
Responsabilitatile de coordonare a Strategiei de dezvoltare locala vizeaza:
 Asigurarea unui circuit informational adecvat privind implementarea Strategiei;
 Desfasurarea unui management coerent al riscurilor ce intervin în
implementarea Strategiei;
 Asigurarea resurselor tehnice si administrative necesare bunei implementari a
Strategiei;
 Coordonarea si gestionarea personalului/ echipei responsabile de activitatile
care conduc la implementarea Strategiei;
 Asigurarea unui management eficient si corect in implementarea strategiei,
inclusiv a gestionarii financiare corecte a fondurilor alocate implementarii
actiunilor asumate;
 Asigurarea atingerii indicatorilor de progres, impact si rezultat a obiectivelor,
directiilor si actiunilor de dezvoltare;
 Monitorizarea stadiului de implementare a Strategiei si stabilirea eventualelor
revizuiri periodice;
 Raportarea activitatilor de implementare si de revizuire perioadica.
Implementarea Strategiei de dezvoltare locala este un proces complex care, pe lânga
oferirea unor directii de dezvoltare în cadrul documentului strategic, presupune si o
implementare eficienta a masurilor si actiunilor propuse.
Implementarea cu succes a prezentei Strategii presupune parcurgerea urmatoarelor
etape:
I.
Supunerea Strategiei de Dezvoltare Economico-Sociala Durabila a comunei
Trifeşti, pentru perioada 2014-2020, în vederea avizarii Consiliului Local, în
sedinta publica. Astfel documentul devine oficial iar prioritatile prevazute
de acesta deveni prioritatile comunitatii locale.
II.
Strategia de dezvoltare va fi adusa la cunostinta tuturor institutiilor publice,
organizatiilor si a reprezentantilor mediului de afaceri local.
III.
Punerea în aplicarea a Strategiei pentru care se propune o serie de
instrumente de implementare care sa faciliteze atingerea viziunii si
obiectivelor de dezvoltare ale Strategiei.
Planul de actiuni este o prezentare structurata a tuturor actiunilor si proiectelor
propuse de prezenta Strategie.
Dezvoltarea socio-economica a comunei presupune implicarea si colaborarea tuturor
componentelor sferei sociale si economice locale, fie ca e vorba de institutii ale
statului, fie ca vorbim de unitati economice sau chiar de locuitorii comunei.
Se vor dezvolta parteneriate cu alte institutii sau organizatii care sa-si aduca
contributia la implementarea Strategiei - care va deveni un document de lucru nu
numai pentru Consiliul Local ci si pentru entitatile cuprinse in parteneriat. Atributiile si
responsabilitatile partenerului referitor la implementarea activitatilor prevazute vor fi
stabilite cu precizie înca de la începutul colaborarii.
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Monitorizarea este procesul de colectare periodica si analiza a informatiei cu
scopul de fundamenta procesul de luare a deciziei de catre cei abilitati, asigurând
transparenta în luarea deciziei si furnizând o baza pentru viitoarele actiuni de
evaluare. În elaborarea evaluarilor este necesara utilizarea informatiilor relevante
colectate în urma activitatii de monitorizare.
Monitorizarea implementarii strategiei este în principiu o practica formala putin
cunoscuta si asumata în mediul institutional public. Aceasta presupune resurse
considerabile alocate (sisteme de colectare, prelucrare si raportare) si o pregatire
specifica (definirea indicatorilor cantitativi si calitativi, corelat cu potentialele surse de
colectare/ producere a acestora).
Monitorizarea implementarii strategiei are ca scop realizarea obiectivelor stabilite in
contextul actiunilor propuse, a resurselor umane, materiale si financiare alocate,
respectarea graficelor de timp, a parteneriatelor încheiate, managementul riscurilor,
etc.
Pentru o implementare cu succes se impune un management coerent al riscurilor
care pot aparea pe parcursul implementarii, fie ca vorbim de situatii de criza sau
situatii de forta majora, reactii negative sau neasteptate din partea participantilor la
strategie sau proiect, etc.. Monitorizarea implementarii trebuie sa includa un plan de
revizuire bine pus la punct, prin care sa se asigure cele mai eficiente si rationale
solutii de remediere care sa restabileasca cursul initial de implementare a Strategiei
si, astfel, sa se asigure realizarea impactului asteptat.
Pentru a putea monitoriza implementarea Strategiei si pentru a-i putea analiza
performanta în raport cu scopurile stabilite se va utiliza urmatorul set de indicatori:
- Indicatori administrativi prin care se va monitoriza capacitatea de planificare, de a
respecta termenele, capacitatea de a utiliza resursele disponibile pentru atingerea
obiectivelor;
- Indicatori de performanta care vor ajuta la evaluarea impactului real al Strategiei la
nicel economic, politic, social, etc. Pe baza acestor indicatori se va putea masura
atingerea rezultatelor implementarii.
În functie de obiectivele strategiei, indicatorii de performanta se pot referi la:
 Gradul de saracie
 Calitatea aerului si a apei
 Cresterea si diversificarea fortei de munca
 Cresterea veniturilor
 Cuantumul investitiilor directe straine
 Transparenta administratiei publice locale
 Gradul de satisfactie si de încredere fata de administratia publica locala
exprimata de locuitori si alti actori locali importanti
Strategia va fi monitorizata si prin intermediul unor rapoarte semestriale/anuale
întocmite de catre personalul responsabil din cadrul primariei.
Evaluarea implementării strategiei este un proces care se realizează periodic prin
intemediul:
- rapoartelor de monitorizare;
- raport privind gradul de atingere a indicatorilor stabiliti;
- organizarea de întâlniri anuale, la care va participa personalul, partenerii,
reprezentanti ai beneficiarilor si ai comunitatii, unde vor fi comunicate si evaluate
rezultatele implementarii Planului de Actiune.
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Evaluarea se va efectua in trei etape:
I. Evaluarea iniţiala (inaintea inceperii actiunii) prin care se evalueaza impactul
potential al actiunii si corectitudinea presupunerilor, constituind un element
important de decizie asupra oportunitatii proiectului/actiunii.
II. Evaluarea intermediara a actiunii care se efetueaza la jumatatea perioadei de
implementare, analizand cursul corect al actiunii si rezultele intermediare.
III. Evaluarea finala (dupa finalizarea proiectului), prin care se va analiza daca au
fost atinse rezultele prevazute de proiect.
Evaluarea va fi realizata de catre aceeasi echipa care realizeaza si activitatea de
monitorizare a Strategiei, din cadrul compartimentelor Achizitii publice, Contabilitate,
Urbanism si amenajarea teritoriului, Secretariat, Asistenţă socială, Situaţii de urgenţă.
Activitatea de evaluare se concretizeaza într-un raport de evaluare care va contine
situatia indicatorilor de evaluare. În functie de aceste rapoarte, se vor lua deciziile
privind eventuale modificari sau actualizari ale prevederilor Strategiei.
Impactul strategiei va fi evaluat din punctul de vedere al capacitatii de a raspunde
problemelor comunei si de a crea structuri pentru implicarea comunitatii locale în
procesele de dezvoltare.
Pentru asigurarea impactului durabil al strategiei, se va asigura consultarea si
implicarea continua a comunitatii locale in planurile si prioritatile de dezvoltare
viitoare.
În vederea monitorizării şi evaluării gradului de realizare a
proiectelor şi
activităţilor, compartimentele / persoanele responsabile vor
întocmi planuri proprii de realizare a fiecărui proiect, cu obiective precise,
resurse alocate, termene de realizare, mod de îndeplinire, indicatori de
evaluare, măsuri de corecţie şi îmbunătăţire . Planurile se vor realiza în
concordanţă cu cerinţele tehnice ale proiectelor tehnice realizate de experţi
autorizaţi , vor fi avizate de primarul comunei Trifeşti şi supuse aprobării
Consiliului Local al comunei Trifeşti.
În funcţie de factorii obiectivi ai
momentului aceste planuri se actualizează şi se supun aceloraşi proceduri de
avizare şi aprobare .
Pe întregul parcurs de derulare a unui proiect din cadrul unui obiectiv
strategic, monitorizarea implementării proiectului este atributul primarului .
Evaluarea realizării proiectelor se face de către Consiliul Local conform
indicatorilor relevanţi enumeraţi în planurile de implementare ale proiectelor , la
termenele planificate. La solicitarea consiliului locali şi ori de câte ori situaţia
impune, responsabilii de proiecte fac informările necesare referitoare la stadiul
implementării proiectelor .
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